ANUNCI

L’Ajuntament de Mollet del Vallès per decret del regidor delegat de Recursos Humans d’1 d’octubre de 2018
ha aprovat:

Aprovar la llista provisional de persones candidates admeses:
PLLT-9/2018 Cap de la Secció d’Informació i atenció ciutadana
Jaume Mampel Juncosa
PLLT 10/2018 Cap de la Secció d’Arxiu
Dolores González Reche
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.
Les persones candidates admeses disposen d’un termini d’1 mes, comptador a partir de la data de la
publicació de la llista de persones admeses i excloses, per presentar la memòria o projecte a que fa
referència aquestes bases. La presentació es farà en format electrònic a través de la seu electrònica.
Finalitzat aquest termini, es farà pública a través del tauler d’edictes electrònics de l’Ajuntament la relació de
persones candidates amb la data i hora en què hauran d’exposar i defensar el seu treball davant la Junta.

El regidor delegat de Recursos Humans

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

[Firma02-01]

Regidor
GARZÓN LLAVINA, JOSEP MARIA
01/10/2018

[Firma03-01]

Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat 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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