ANUNCI
Convocatòria:
Places:
Sistema de selecció:

POMA 1/2018 ( DOGC 7717 de 2/10/2018)
2 pl. Tècnic/a de gestió
Concurs – oposició de promoció interna

L’Ajuntament de Mollet del Vallès per decret del regidor delegat de Recursos Humans de 20 de novembre de
2018 i 5 de desembre de 2018 ha aprovat:
1.

Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses:

Persones admeses
1

CORRAL MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN

2

GONZALVO BLASCO, SILVIA

3

LOPEZ IZQUIERDO, MARIA FRANCISCA

4

MEGIAS JIMENEZ, LOURDES

5

SANCHEZ GARCIA, ARACELI

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, modificat per resolució de 5/12/2018

President
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
Marc Grau Serra, a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Ricard Galcerán García, a proposta de l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya.

Titular:
Suplent:

M. Begoña Ballvé Jerez, cap de Servei de Serveis Jurídics
Rubén Alemany Gallen, lletrat

Titular:
Suplent:

Carla Rodriguez Beltrán, tresorera de l’Ajuntament
Joan Carrera Font, cap de Secció de Comptabilitat

Vocal - secretari/ària
Titular:
Maria Vegas Fernández, Responsable de l’oficina d’atenció a les persones empleades.
Suplent:
Rosa Navarro Rovira, Cap de la Unitat de selecció i gestió administrativa.
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 12 de desembre de 2018 a les 9,30 hores.
4.1 Prova de coneixements de català (base 6.1.1):
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.

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).
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www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

4.2. Prova de coneixements teòrics i pràctics (bases 6.2.2 i 6.1.3)
El dia 12 de desembre de 2018 a les 10 hores, resten convocades a la cinquena planta de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès, situat a la Plaça Major, 1 bxs per a realitzar les proves de coneixements teòrics i pràctics.
4.3. Prova psicotècnica (Base 6.1.4)
Aquesta prova resta pendent de la confirmació de la data.

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

[Firma02-01]

Regidor
GARZÓN LLAVINA, JOSEP MARIA
05/12/2018

[Firma03-01]

Codi segur de verificació: 166a059f-4aae-4d79-ac71-81ce78fc2c80
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