ANUNCI
Convocatòria:
Plaça :
Sistema de selecció:

POMA 2//2019 (DOGC 8040 13/01/20)
4 pl. de Tècnic/a de gestió
concurs oposició promoció interna

Per resolució de la regidoria de Recursos Humans de data 22 de juny de 2020 ha resolt.
1.Ratificar la llista de persones admeses i excloses a la convocatòria POMA 2-2019, aprovades per resolució
de 13/3/2020:
Persones admeses :
1

CORRAL MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN

2

GONZALEZ RUIZ, MARIA LUISA

3

GONZALVO BLASCO, SILVIA

4

MEGIAS JIMENEZ, LOURDES

5

ORTIZ MORENO, CARLES

6

TAMAYO GOMEZ, EVA

Persones excloses:
Cap
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
Rosó Borràs Ruz, a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Gemma Tuset Serra, a proposta de l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya.

Titular:
Suplent:

Jordi Lluch Targarona, tècnic designat per l’Alcaldia.
Jaume Mampel Juncosa, tècnic designat per l’Alcaldia.

Titular:
Suplent:

Vanesa Carmona Pérez, tècnica designada per l’Alcaldia.
Joan Carrera Font, tècnic designat per l’Alcaldia.

Vocal secretari/ària
Titular:
Josep Pérez Marín, cap de Servei de Contractació i Compres
Suplent:
Maria Vegas Fernández, Responsable de l’oficina d’atenció a les persones empleades.
3. Modificar la data de 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 1 d’octubre de 2020 a les 9:30 hores.
4.Inici de la Fase d’oposició i modificar data de les proves.
4.1 Prova de coneixements de català (Base 6.1.1)
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 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).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

4.2. Proves : teòrica i pràctica.(Base 6.1.2 i 3)
El dia 1 d’octubre de 2020 a les 10 hores, 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.
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]

TORRECILLA BENITEZ, JUAN
IGNACIO
25/06/2020

[Firma03-01]

Codi segur de verificació: 3700840b-7576-44d8-9539-e855a8a79d31

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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