ANUNCI
Convocatòria:
Places:
Sistema de selecció:

P2-2018 ( DOGC 7711 de 21/09/2018)
Decret 5/09/2018
4 Treballador/a social
concurs- oposició lliure

L’Ajuntament de Mollet del Vallès per decrets del regidor delegat de Recursos Humans de 22 de
novembre de 2018 i de 5 de desembre de 2018 ha aprovat:
1.

Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses:

Persones admeses i exemptes de la prova de realitzar la prova de nivell de català
1

ALVAREZ CERDAN, MARIA DEL MAR

2

AMICE RIOS, ARANTZAZU

3

ARJO VILA, JORDI

4

BALAUX ALCAIDE, ANDREA

5

BERNAL LOPEZ, ESTHER

6

CASACUBERTA AROLA, ORIOL

7

CUENCA PEREZ, ANNA

8

DIAZ PEREZ, MONICA

9

ESPUNY URGELL, MONICA

10

FERRER VILARRUBLA, MARIA MERCE

11

FLORES ZAPATER, JUDIT

12

GORDILLO CUENCA, CRISTINA

13

GUERRI PALACIO, MONICA

14

HORNOS CALDERÓ , CRISTINA

15

LESTON LADO, MARIA DOLORES

16

LIZANDRA SANTIAGO, MONICA

17

LOPEZ IBAÑEZ, BEATRIZ

18

MARTINEZ SERRA, JORDINA

19

MENESES SERRA, DESISÉE

20

MONTES DE OCA ARAGON, MARIA LUISA

21

MORENO ARGÜELLO, MERITXELL

22

MORENTE DOMENE, SONIA

23

OLIVER MARTINEZ, LOURDES

24

ORTEGA LÓPEZ, ALBERT

25

PARRA PUJOL, MONTSERRAT

26

PEREIRA HARO, LIA
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27

PEREZ LOPEZ, NEREA

28

PEREZ SANCHEZ, SARA

29

RAMIREZ MORENO, ELISA ISABEL

30

ROMAN ROLDAN, JUAN

31

RUBIO SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN

32

SABATER CORRAL, MARIA ANGELES

33

TASIES FARRAN, MARIA MERCE

34

TORRES BORRULL, JAUME

35

UTSET ROS, ALEXANDRA

36

VALLELADO VILA, NURIA

Persones admeses, condicionades a acreditar el pagament dels drets d’examen
1.CABRE FELIUS, MARTA
2.GONZALEZ GARCIA, NOELIA
3.OTTO SÁNCHEZ, LAURA
4.PEREZ CASTARNADO, ESTHER
5.SERRANO ANGULO, ANNA
Persones admeses, condicionades a realitzar la prova de nivell de suficiència de català.
1. CLARO ALFARO, DIANA
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:

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

Vocals
Titular:
Suplent:

Susana Peiron Marsan, a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Angela Blasco Fava, a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Titular:
Suplent:

M. Dolores Gallego Hernández, tècnica designada per l’Alcaldia.
Irene Pérez Gerez, tècnica designada per l’Alcaldia

Titular:
Suplent:

Eva Manzano Pardo, tècnica designada per l’Alcaldia
Anna González Lluis, tècnica designada per l’Alcaldia

Vocal - secretari/ària
Titular:
Suplent:

María Vegas Fernández, funcionària de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
Rosa Navarro Rovira, 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 13 de desembre de 2018 a les 9:15 hores.
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4.Inici de la Fase d’oposició
4.1 Prova de coneixements de català:
D’acord amb les bases 4 d) i 8.1.1 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 26 de novembre de 2018 a les 10:00 hores a la sala de reunions de la
cinquena planta de l’edifici administratiu de l’Ajuntament de Mollet, situat a Plaça Major, núm. 1 i resta
convocada l’aspirant:
DIANA CLARO ALFARO

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. Prova de coneixements teòrics
El dia 13 de desembre de 2018 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 la prova de coneixements
teòrics consistent en dos exercicis: qüestionari de preguntes amb respostes alternatives i desenvolupament
per escrit de dos temes, de conformitat amb els annexos I i II de la convocatòria.
El dia 17 de desembre de 2018 a les 9:30 hores les persones que han superat l’exercici anterior resten
convocades a la Recepció de l’Ajuntament per a realitzar la Prova de coneixements pràctics.

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

[Firma02-01]

Regidor
GARZÓN LLAVINA, JOSEP MARIA
05/12/2018

[Firma03-01]
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