ANUNCI
Convocatòria:
Places:
Sistema de selecció:

NP-7-2019 ( DOGC 7979 11/10/2019)
Borsa de treball tècnic/a auxiliar informàtica
oposició lliure

Per resolució del regidor de Recursos Humans s’ha aprovat;
1.

Aprovar la llista provisional de persones admeses, exemptes de realitzar la prova de català.
1

BEL PERA JORDI

2

FERNANDEZ HEREDIA JORGE JESUS

3

GODINO MASOT JORDI

4

MARTIN GIRONES JAVIER

5

MURCIA ARENAS MARCEL

6

PEÑALVER ALBENDEA DAVID

7

RAMIRO PEREZ OSCAR

8

REVILLA GONZALEZ JORDI

9

RUIZ GARRIDO RAFAEL

10

SANCHEZ GIL OSCAR

11

SANCHEZ VILLEGAS DAVID

12

TORRES RIBALTA ROGER

Persones excloses per no reunir el requisits de la titulació, exigits a les bases:
1

GALLIFA MONFERRER RAMON

A la persona exclosa es retornaran les taxes abonades, d’acord amb les bases de la convocatòria.
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.
2.

Aprovar la composició del tribunal qualificador

President
Titular:
Suplent:

Valentín Gómez Sánchez, cap de Servei d’Organització, Administració Electrònica i
Recursos Humans
Patricia Alonso Díaz, Tècnic/a d'Organització i desenvolupament de
Recursos Humans

Vocals
Titular:
Suplent:

Jordi Jovani Aubanell, a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Joan martínez García, a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Titular:
Suplent:

Ignacio Lérida Pérez, Responsable tècnic de desenvolupament i projectes
Josep Casanovas Antonio, Responsable TIC a la Policia Municipal

Titular:
Suplent:

Gabriel Arjona Navas, tècnic de comunicacions
Eulàlia Fusté i Artigas, tècnica informàtica

Vocal - secretari/ària
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda auto ritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
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www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

Titular:
Suplent:

María Vegas Fernández, responsable oficina atenció a les persones empleades
Rosa Navarro Rovira, cap d’Unitat de Gestió Administrativa i Selecció

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 3 de formació de la cinquena planta de l’Ajuntament de Mollet
del Vallès (Plaça Major, núm. 1) el dia 20 de novembre de 2019 a les 9:15 hores.
4.1. Proves de coneixements teòrics
El dia 20 de novembre de 2019 10:00 hores, les persones admeses resten convocades a la Recepció de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, situat a la Plaça Major, núm. 1 bxs per a realitzar les proves de
coneixements teòrics.
4.2. Proves de coneixements pràctics
El dia 21 de novembre de 2019 10:00 hores, les persones admeses i que han superat la prova teòrica
resten convocades a la Recepció de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, situat a la Plaça Major, núm. 1 bxs per
a realitzar les proves de coneixements pràctics.

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

[Firma02-01]

Regidor
TORRECILLA BENITEZ, JUAN
IGNACIO
30/10/2019

[Firma03-01]

Codi segur de verificació: 849549c2-bcfc-4fac-b51f-eab7e19a9aad
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