ANUNCI
Convocatòria:
Places:
Sistema de selecció:

NP-3-2017 (BOP de 6/02/2017 i DOGC 7338 de 28/03/17)
Decret 17/03/2017
Borsa de treball Tècnic/a de gestió de xarxes socials
concurs- oposició lliure

L’Ajuntament de Mollet del Vallès per decret de 18 d’abril de 2017 ha resolt:
1.

Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses:

Persones admeses
Núm.
ordre

NIF

1

33959921F

2

36525862E

3

38150171W

4

38833232D

5

38861841Y

6

39344032W

7

40996172Y

8

43428659J

9

43554383L

10

44185577R

11

45482290C

12

46146015B

13

47626242G

14

47714945L

15

47813415A

16

47868191Q

17

48010776R

18

52154117F

19

77119401X

Persones excloses
Per no tenir la titulació requerida a la base 2 e) i annex.
1

45492125B

2

53120251A

3

77310838H

Aquesta llista restarà elevada a definitiva si en el termini de deu 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.
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Als aspirants exclosos els hi seran retornades les taxes abonades en concepte de drets d’examen.
2.

Aprovar la composició del tribunal qualificador

President
Titular: Valentín Gómez Sánchez, funcionari de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès
Suplent: Patricia Alonso Díaz, funcionària de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès
Vocals
Titular:
César Romero Garcia, a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent: Joaquin Rosell López, a proposta de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
Titular:
Suplent:

M. Rosa Boada Gallego, tècnica designada per l’Alcaldia
Dolors González Reche, tècnica designada per l’Alcaldia

Titular:
Suplent:

Albert García Macían, tècnic designat per l’Alcaldia
Eulàlia Fusté Artigas, tècnica designada per l’Alcaldia

Vocal - secretari/ària
Titular:
Suplent:

María Vegas Fernández, funcionària de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
Rosa Navarro Rovira, funcionària de l’Ajuntament de Mollet del Vallès

La composició del tribunal es publicarà al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’edictes de
la corporació i a la seu electrònica.
3.

Aprovar la constitució del tribunal qualificador.

El tribunal qualificador es constituirà a la sala 2 de formació de la cinquena planta de l’Ajuntament de Mollet
del Vallès (Plaça Major, núm. 1) el dia 12 de maig de 2017 a les 9:15 hores.
4.Inici de la Fase d’oposició
4.1 Prova de coneixements de català:
Totes les persones admeses estan exemptes de realitzar la prova de català per tenir acreditat el nivell exigit a
les bases.
4.2 Prova de coneixements de castellà:
Totes les persones admeses estan exemptes de realitzar la prova de castellà per tenir acreditat el nivell exigit
a les bases.
4.3. Prova de coneixements pràctics:
El dia 12 de maig de 2017 a les 10:15 les persones admeses resten convocades a la Recepció de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, situat a la Plaça Major, 1 bxs per a realitzar la prova de coneixements
pràctics.
Mollet del Vallès, 18 d’abril de 2017
El regidor delegat de Recursos Humans
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]
GARZÓN LLAVINA, JOSEP MARIA
18/04/2017
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