ANUNCI
Convocatòria:
Places:
Sistema de selecció:

NP-5-2018 ( DOGC 7711 de 21/9/2018)
Tècnic/a superior especialista en dret
oposició lliure

L’Ajuntament de Mollet del Vallès per decret del regidor delegat de Recursos Humans de 7 de novembre de
2018 ha aprovat:
1.

Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses:

Persones admeses i exemptes de realitzar la prova de nivell de català
1

AYUSO RAYA, JOSEP

2

BONILLO HERVAS, RAQUEL

3

CASTRO IZQUIERDO, GUILLEM

4

ESTEBAN CASTELLVI, MARIA TERESA

5

FERNANDEZ LOPEZ, MARINA

6

GARCIA NOGUERA, ISABEL

7

GRANADOS PRIETO, NURIA

8

KHOAR TORRALBA, DAVID

9

LOPEZ AMADOR, MARIA DEL MAR

10

MARTINEZ RAMOS, EDUARDO

11

MATAVERA TAJÀ, MARTA

12

OTERO ALVAREZ, MARIA SAGRARIO

13

RODRIGUEZ TUTUSAUS, BERTA

14

ROVIRA FRANCH, LOLA

15

TRUJILLO SOLEY, MIREIA

16

VELASCO FORMIGA, MARTI

17

VERA SANCHEZ, NATI

Persones admeses, condicionades a acreditar el pagament dels drets d’examen
1.
CASABLANCA GARCIA, ARIADNA
2.
MARTINEZ BLANCO , MONICA
3.
REBOLLEDO ONETO, PEDRO
4.
VALDÉ GUAÑABENS, SERGI
Persones admeses, condicionades a realitzar la prova de nivell de suficiència de català.
1.
ACEITUNO RUIZ, JUAN LUIS
2.
NADAL BORRAS, MIQUEL
3.
REBOLLEDO ONETO, PEDRO
Persones excloses:
Cap
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
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).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
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Titular:
Suplent:
Vocals
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
Rosa March Escue, a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
M. Dolors Melero Guirao,a proposta de l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya.

Titular:
Suplent:

Vanesa Carmona Pérez, cap de Servei de Territori
Pilar Laso Oliveros, lletrada

Titular:
Suplent:

M. Begoña Ballvé Jerez, cap de Servei de Serveis Jurídics
Ana Maria Grau Rosete, lletrada

Vocal - secretari/ària
Titular:
Suplent:

Josep Pérez Marín, cap de Servei de Contractació i Compres
Patricia Alonso Díaz, Tècnic/a d'Organització i desenvolupament de
Recursos Humans

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 26 de novembre de 2018 a les 9:15 hores.
4.1 Prova de coneixements de català:
D’acord amb les bases 4 d) i 8.1.1 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.
Aquesta prova es realitzarà el dia 26 de novembre de 2018 a les 10:00 hores a la sala de reunions de la
cinquena planta de l’edifici administratiu de l’Ajuntament de Mollet, situat a Plaça Major, núm. 1 i resten
convocades les persones aspirants
1.
2.
3.

ACEITUNO RUIZ, JUAN LUIS
NADAL BORRAS, MIQUEL
REBOLLEDO ONETO, PEDRO

4.2 Prova de coneixements de castellà:
D’acord amb la base 8.1.2 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 teòrics i pràctics (bases 8.1.3 i 8.1.4)
El dia 29 de novembre de 2018 a les 9:30 hores, les persones admeses i que han superat la prova de nivell
de català, resten convocades a la Recepció de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, situat a la Plaça Major, 1
bxs per a realitzar les proves de coneixements teòrics i pràctics.
4.4. Prova psicotècnica (Base 8.1.5)
Aquesta prova resta pendent de la confirmació de la data.
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