ANUNCI

Convocatòria:

NP3-2021 (DOGC núm. 8527 de 21 d’octubre de 2021)

Places:

1 plaça de Tècnic/a de gestió de projectes en règim d’interinatge

Sistema de selecció: Concurs oposició

Per resolució d’Alcaldia de data 19 de novembre de 2021, s’ha resolt:
1. Aprovar la llista definitiva de:
a.

Persones admeses i exemptes de realitzar la prova de català:
-

b.

Eva Maria Gálvez Rayo
Israel Montiel Armas
Esther Frutos González
María Sanandrés Capó
Hicham Douief Merras
Verónica Montserrat Rodríguez Bravo
Víctor Pijoan Perdiguer
Rubén Corral Dinà
Marina Serrano Parera
Andrea Millán Sánchez

Persones excloses per no acreditar la titulació de grau universitari
- Concepció Cozar Rodríguez

c.

Persones excloses per no acreditar el pagament dels drets d’examen:
- Concepció Cozar Rodríguez

d.

Persones excloses per no haver fet el pagament dels drets d’examen dins el
termini legalment establert
- Georgina Novoa Cunill
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2. Confirmar la composició del tribunal qualificador:
President:
Titular:
Suplent:
Vocals:
Titular:
Suplent:

Valentín Gómez Sánchez, Cap del Servei d’Organització, Persones i
Innovació a l’Administració.
Patricia Alonso Díaz, Tècnica d’organització i desenvolupament de recursos
humans.
Anna Maria Gómez Jiménez, Coordinadora general
Jaume Mampel Juncosa, Cap del Servei d’Atenció Ciutadana, Administració
Digital i Qualitat de Serveis.

Titular:
Suplent:

Raúl González Del Pozo, Director de cooperació territorial i pla estratègic
Jaume Mampel Juncosa, Cap del Servei d’Atenció Ciutadana, Administració
Digital i Qualitat de Serveis.

Titular:
Suplent:

Ernest Micàs Isus, designat per l’Escola d’Administració Pública
Vanessa Cornadó Bausà, designat per l’Escola d’Administració Pública

Vocal - secretari/ària:
Titular:
Maria Vegas Fernández, funcionària adscrita al Servei d’Organització,
Persones i Innovació a l’administració.
Suplent:
Eva Tamayo Gómez, funcionària adscrita al Servei d’Organització, Persones
i Innovació a l’administració.
3. Confirmar la constitució del tribunal qualificador:
El tribunal qualificador es constituirà a la sala 3 de formació de la 5ª planta de l’edifici
tècnic-administratiu de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (Plaça Major, núm. 1), el dia 25
de novembre de 2021 a les 9:00 hores.
4. Desconvocar la prova de coneixement de català:
La persona convocada per realitzar la prova de català, mitjançant la resolució d’aprovació
provisional de persones admeses i excloses de la present convocatòria, ha acreditat el nivell
de català requerit en el termini legal establert per l’aportació de documentació.
Per tant, es desconvoca la realització de la prova de català inicialment prevista pel dia 24
de novembre de 2021 a les 10:00 hores.
5. Confirmar la realització de la prova de coneixements pràctics:
La realització d’aquesta prova serà el dia 25 de novembre de 2021, a les 10:00. Les
persones admeses resten convocades a la recepció de l’Ajuntament de Mollet situat a la
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.molletv all es.cat /eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.c at – ajuntament@molletvall es.cat

Plaça Major 1 de Mollet del Vallès per realitzar la prova de coneixements pràctics d’acord
amb l’apartat 8.1.3 de les bases reguladores de la present convocatòria.
Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

EL SECRETARI
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
22/11/2021

[Firma03-01]

Codi segur de verificació: d8e04d89-df0b-4b3d-b93a-ca859223c232
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