ANUNCI
Convocatòria:
Places:
Sistema de selecció:

NP-6-2017 ( DOGC 7492 de 10/11/2017)
Borsa de treball Agent/a cívic/a
oposició lliure

L’Ajuntament de Mollet del Vallès per decret del regidor delegat de Recursos Humans de 19 de gener de
2018 ha aprovat:
1.

Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses:

Persones admeses:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

AYZA MARTINEZ, FRANCESC
BECERRA RODRIGUEZ, GEMMA
CANALS CARBONELL, ROSER
CHECA NÚÑEZ, MARC
GOMEZ MOLINA, JONATAN
GONZALEZ GUTIERREZ, MARIA EMILIA
LOPEZ GOMEZ, VANESSA
LOPEZ MAESTRO, SANDRA
MAYANS ANDUJAR, JUAN
MAYANS SABATE, HELENA
MORCILLO CHICOTE, EVARISTO
NAVARRETE NICOLÁS, NOELIA
PINES TORIBIO, MERCEDES
RAMIREZ LEO, JOSE
ROBLES JORDA, JORDI
SAMANIEGO HERNANDEZ, JOSEBA IÑAKI

Persones admeses condicionades a acreditar el pagament dels drets d’examen (base 5.3 de la convocatòria)
1.
2.
3.

FERNANDEZ GUTIERREZ, JUAN CARLOS
JIMENEZ ESCUIN, SUSANA
PULIDO SANCHEZ, EUGENIA

Persones excloses:
Per no reunir el requisit de titulació exigit a la base 4.e) de la convocatòria.
1. VEGA QUEZADA, NESTOR FELIDOR
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.
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:
Suplent:

Valentín Gómez Sánchez, funcionari de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
Patricia Alonso Díaz, funcionària de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
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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Vocals
Titular:

Francisco Javier Albillos Alcalde, a proposta de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Ana María Blasco Fraile, a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Suplent:
Titular:
Suplent:
Titular:
Suplent:

José Francisco Muñoz Conde, sotsinspector-cap de la Policia Municipal
de Mollet del Vallès.
Juan-R Valcárcel del Castillo, sotsinspector de la Policia Municipal de
Mollet del Vallès.
Baltasar Pérez Romero, sergent de la Policia Municipal de Mollet del Vallès.
Francisco Javier Almendrote Cano, sergent de la Policia Municipal de Mollet del Vallès.

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 3 de formació de la cinquena planta de l’Ajuntament de Mollet
del Vallès (Plaça Major, núm. 1) el dia 14 de febrer de 2018 a les 9:15 hores.
4.Inici de la Fase d’oposició
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 14 de febrer de 2018 a les 9:30 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.
4.

SANDRA LOPEZ MAESTRO
EVARISTO MORCILLO CHICOTE
ROBLES JORDA, JORDI
JOSEBA IÑAKI SAMANIEGO HERNANDEZ

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 teòrics i pràctics:
El dia 16 de febrer de 2018 a les 10 hores, les persones admeses i les que han superat les proves de nivell
C1 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.
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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
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El dia 20 de febrer de 2018 a les 9:30, les persones aspirants que han superat les proves teòriques i
pràctiques, resten convocades a la Recepció de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, situat a la Plaça Major, 1
bxs per a realitzar la prova psicotècnica (base 8.1.5 de la convocatòria).
Mollet del Vallès,
El regidor delegat de Recursos Humans

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

[Firma02-01]

Regidor
GARZÓN LLAVINA, JOSEP MARIA
19/01/2018

[Firma03-01]

Codi segur de verificació: c78890aa-1e7b-4fa6-a92e-f42c3a36f9de
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