ANUNCI
Convocatòria:
Places:
Sistema de selecció:

NP-1-2017 (BOP de 6/02/2017 i DOGC 7306 de 10/02/17)
Decret 16/01/17
Borsa de treball tècnic/a Informàtica
concurs- oposició lliure

L’Ajuntament de Mollet del Vallès per decret de 7 d’abril de 2017 ha resolt:
1.

Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses:

Admeses:
1

33871547E

2

36962731Y

3

45640399G

4

46721305W

5

46945755H

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
Titular:
Suplent:
Vocals
Titular:
Suplent:

Josep Anton Gàlvez López, a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Xavier Narváez Cases, a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Titular:
Suplent:

Celestino Martín Alonso, tècnic designat per l’alcaldia.
Jordi Lluch Targarona, tècnic designat per l’alcaldia.

Titular:
Suplent:

Jordi Lluch Targarona, tècnic designat per l’Alcaldia
Miquel Morales Roldán , tècnic designat per l’Alcaldia

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

Vocal - secretari/ària
Titular:
Suplent:

Josep Pérez Marín, funcionari de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
Jaume Mampel Juncosa, funcionari 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 8 de juny de 2017 a les 9 hores.
Codi de verificació electrònic: 818338ee-1326-4a8c-a8d4-cf447e7a0de1
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 la Llei 11/2007, de 22 de juny, les còpies impreses que se’n facin tenen la considerac ió de còpia autèntica, atès
que el codi segur de validació 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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4.Inici de la Fase d’oposició
4.1 Prova de coneixements de català:
D’acord amb les bases 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.
Aquesta prova es realitzarà el dia 8 de juny de 2017 a les 9:30 hores a la sala de reunions de la quarta
planta de l’edifici administratiu de l’Ajuntament de Mollet, situat a Plaça Major, núm. 1 i resta convocada la
següent persona:
N.Ord
1

NIF
36962731Y

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 13 de juny de 2017 a les 9:30 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,
El regidor delegat de Recursos Humans

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]
GARZÓN LLAVINA, JOSEP MARIA
07/04/2017
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