ANUNCI
Convocatòria:

P3-2016 (BOP de 6/02/2017 i DOGC 7306 de 10/02/17)
Decret 16/01/17
1 Tècnic/a d’Administració General
concurs- oposició lliure

Places:
Sistema de selecció:

L’Ajuntament de Mollet del Vallès per decret de 6 d’abril de 2017 ha resolt:
1. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses
Admeses:
NIF

Núm.
Ordre
1

34760635E

2

36967936J

3

38110601S

4

41526564H

5

43507826Z

6

43553004C

7

46648690K

8

47785099T

9

47856058G

10

48035854D

11

52160512P

12

52409100N

13

53034088K

14

77126178W

Excloses:
Per no tenir la titulació requerida a la base 4 e)
Núm.
NIF
Ordre
1
77119967R
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.
D’acord amb la base 6.1 de la convocatòria els aspirants exclosos els hi seran retornades les taxes abonades
en concepte de drets d’examen.
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2.

Aprovar la composició del tribunal qualificador

President
Titular:
Suplent:
Vocals
Titular:
Suplent:

Valentín Gómez Sánchez, funcionari de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès
Patricia Alonso Díaz, funcionària de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès
Francesc Aragón Sánchez, a proposta de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
Teresa Valldeoriola Ferrerons, a proposta de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.

Titular:
Suplent:

Carla Rodriguez Beltrán, tècnica designada per l’Alcaldia.
Jordi Cortina Carreras, tècnic designat per l’Alcaldia.

Titular:
Suplent:

Inmaculada Ortega Costa, tècnica designada per l’Alcaldia
Montserrat Carpio Carro, tècnica designada per l’Alcaldia

Vocal - secretari/ària
Titular:
Suplent:

Josep Pérez Marín, funcionari de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
Patricia Alonso Díaz, 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 21 de juny 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. Proves : teòrica i pràctica.
El dia 21 de juny 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 les proves teòriques i
pràctiques.
Mollet del Vallès,
Regidor delegat de Recursos Humans
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]
GARZÓN LLAVINA, JOSEP MARIA
06/04/2017
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