ANUNCI
Convocatòria:

NP4-2021 (Núm. 8547 - 19.11.2021)

Places:

1 plaça de tècnic/a superior i provisió del lloc de Cap de Secció
d’Organització Persones i Innovació a l’Administració en règim
d’interinatge

Sistema de selecció:

Concurs oposició

Per resolució de Regidoria Delegada de Recursos Humans de data 12 de gener de 2021, s’ha
resolt:
1. Aprovar la llista definitiva de:
a.

Persones admeses i exemptes de realitzar la prova de català:
- Maria Teresa Boza Ivern
- Ana Jurado Garcia
- Hicham Douief Merras

b.

Persones excloses per no acreditar el pagament dels drets d’examen:
- José Luis López Ramon
- Ana Belén Martínez Arias (cobra prestació contributiva)
- Manuel Parra Yuste

c.

Persones excloses, per no acreditar la titulació de grau universitari :
- Maria Carmen Golf Zaragoza (la titulació aportada no és oficial i no s’ha acreditat
la seva equivalència amb el títol de grau o llicenciatura).

d.

Persones que renuncien a presentar-se a la convocatòria:
-

Claudia Miranda Cerri (mitjançant instància amb Registre d’Entrada núm.
E2021032822 de data 22/12/2021 renuncia a prendre part en aquest procés de
selecció).

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
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2. Aprovar la composició del tribunal qualificador:
President:
Titular:
Suplent:

Valentín Gómez Sánchez, funcionària de carrera
Patricia Alonso Díaz, funcionària de carrera

Vocals:
Titular:
Suplent:

Jordi Lluch Targarona, funcionari de carrera
Josep Pérez Marín, funcionari de carrera

Titular:
Suplent:

Carles Font Llobregat, funcionari de carrera
Jaume Mampel Juncosa, funcionari de carrera

Titular:

Mercedes Gutiérrez Corbacho, vocal designada per l’Escola d’Administració
Pública.
Albert Puig Tous, vocal designat per l’Escola d’Administració Pública.

Suplent:

Vocal - secretari/ària:
Titular:
Suplent:

Patricia Alonso Díaz, funcionària de carrera
Rubén Alemany Gallén, funcionari de carrera

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 tècnicadministratiu de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (Plaça Major, núm. 1), el dia 18 de gener de
2021 a les 9:30 hores.

4. Desconvocar la realització de la prova de coneixement de català:
Com que la persona candidata que havia de realitzar la prova de català per no acreditar el nivell
requerit a la present convocatòria no aporta justificació de pagament dels drets d’examen
quedant així exclosa de la present convocatòria, es desconvoca la prova de català inicialment
prevista.

5. Confirmar la realització de la prova de coneixements teòrics i pràctics:
La realització d’aquesta prova serà el dia 18 de gener de 2021, a les 10:00 hores. Les persones
admeses resten convocades a la recepció de l’Ajuntament de Mollet situat a la Plaça Major 1 de
Mollet del Vallès per realitzar la prova de coneixements teòrics i pràctics d’acord amb l’apartat
8.1.3 de les bases reguladores de la present convocatòria.
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

EL SECRETARI
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
12/01/2022

[Firma03-01]

Codi segur de verificació: c5fd705d-b0ae-4e58-bae5-b1b5bd212d76
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