ANUNCI
Convocatòria:
Places:
Sistema de selecció:

P2-2016 (BOP de 6/02/2017 i DOGC 7306 de 10/02/17)
Decret 16/01/17
1 Enginyer/a
concurs- oposició lliure

L’Ajuntament de Mollet del Vallès per decret de 4 de maig de 2017 ha resolt:
1.

Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses:

Admeses:
1 37379928Y
2 43408959R
3 43450387Y
4 44192847A
5 47680631K
6. 36962731Y
Excloses:
Per no tenir la titulació requerida a la base 4 e)
1 53325002P
2. Convocar a l’aspirant, NIF 36962731Y per a realitzar la prova de nivell de suficiència del català el dia 5 de
maig de 2017 a les 9,30 hores, a la sala de reunions 1-2 de la cinquena planta de l’Ajuntament, de
conformitat amb la base 2 d) i 6.1.1 de la convocatòria les persones que no han acreditat el nivell C1
hauran de realitzar, prèviament a la prova teòrica, la prova de coneixements de català.
La prova serà administrada i valorada per personal tècnic del Consorci de Normalització Lingüística
(Servei Local de Català) a traves dels protocols tramesos per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
La mateixa és eliminatòria i es qualificarà d’apte o no apte.
3. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i als serveis econòmics de l’Ajuntament.

Mollet del Vallès,
El regidor delegat de Recursos Humans
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]
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04/05/2017
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