ANUNCI

La Fundació Municipal Joan Abelló, organisme autònom de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, de conformitat
amb la resolució del President, de data 26 d’agost de 2021, s’ha resolt:
1.

Aprovar la llista provisional de persones admeses i exem ptes de realitzar la prova de català.
1 VENTURA ALTAYO, JOSEFA

Persones excloses:
Cap

Aquesta llista restarà elevada a definitiva si en el termini de cinc dies hàbils a comptar de l'endemà de la
publicació d'aquest anunci a la Seu electrònica de l’Ajuntament no es presenta cap tipus de reclamació.
2.
Aprovar la composició de la Comissió de valoració, integrada per tres membres professionals,
funcionaris/àries o personal laboral fix, pertanyents a cossos o escales del grup de classificació A1 o el seu
equivalent en personal laboral, amb experiència en gestió i direcció pública o amb experiència en selecció de
personal directiu de qualsevol Administració Pública, nomenats per la Presidència.
Cognoms i nom

Càrrec

Gómez Jiménez, Ana Maria

Coordinadora General

Gómez Sánchez, Valentín

Coordinador de l’àmbit d’Economia i Serveis
Generals

Martínez Martínez, Antonio

Coordinador de l’àmbit de Serveis Personals i
Acció Cívica

3.

Aprovar la constitució de la Comissió de valoració.

La Comissió de valoraració es constituirà a la sala 3 de formació de la cinquena planta de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès (Plaça Major, núm. 1), el dia 9 de setembre de 2021 a les 12:00 hores.
4. Valoració de perfil competencial.
L’avaluació de les competències requerides es realitzarà a partir de la realització d’una entrevista conductual
estructurada a la qual seran convocats/des les persones aspirants.
La Comissió de valoració per desenvolupar aquesta valoració i entrevista comptarà amb l’assessorament de
personal tècnic especialitzat de l’Ajuntament de Mollet del Vallès o extern, tret que aquest mateix ja formi part
del propi Comitè com a vocal
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La realització d’aquesta entrevista serà el dia 9 de setembre de 2021, a les 12:30 hores , les persones
admeses, resten convocades a la recepció de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, situat a la Plaça Major.

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

SECRETARI ACCIDENTAL
MAMPEL JUNCOSA, JAUME
27/08/2021

[Firma03-01]

Codi segur de verificació: 6a9a314f-ca8f-47f6-aee2-68b7078c1411
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