ANUNCI

Convocatòria:

NP2-2022 (DOGC Núm. 8668 - 16.5.2022)

Lloc:

Cap Unitat de Parcs i Jardins

Sistema de selecció:

Concurs Oposició

Per resolució de Regidoria Delegada de Recursos Humans, s’ha resolt:
1. Aprovar la llista provisional de :
a. Persones admeses i exemptes de realitzar la prova de català:
Ordre

Interessat

1

ALONSO GOMEZ LAURA

2

ALONSO SERRANO LAURA

3

CALVERAS CARDONA DANIEL

4

MERCADE VIÑAS JORDI

5

SALA FARGAS BERNAT

6

TORRES SALLAN GEMMA

b. Persones admeses que han de realitzar la prova de català per no haver acreditat el
nivell C1 de català en la seva sol·licitud:

Ordre
1

Interessat
BLANCO MATA HUMBERTO

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.

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.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

2. Aprovar la composició del tribunal qualificador
President/a:
Titular:
Valentín Gómez Sánchez, Cap de Servei d’Organització, Persones i
Innovació a l’Administració.
Suplent
Patricia Alonso Díaz, Tècnica d’Organització i Desenvolupament de
Recursos Humans.
Vocals:
Titular:
Suplent:

Anna Goutan Roura, a proposta de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Joan Capdevila Solànna, a proposta de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.

Titular:
Suplent:

Àlex March Raurell, Cap de Secció Biodiversitat i Getió del Verd
Àngels Rodríguez Vilaró, Cap de Secció de Qualitat Urbana

Titular:

Joan Francesc Muñoz Baracco, Cap Servei Ecologia Urbana, Transició
Energètica i Sostenibilitat.
Hugo Roldan Guillen, Cap de Servei d’Espai Públic i Qualitat Urbana

Suplent:

Vocal - secretari/ària
Titular:
Xavier Rabal Valero, Cap Unitat Brigada d’Obres i Manteniment
Suplent:
Maria Busquets Feu, Tècnica de Promoció Ambiental i Medi Ambient
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. Prova de coneixement de català
D’acord amb les bases 8.1.1 de la convocatòria les persones que no han acreditat el nivell
C1 hauran de realitzar, prèviament a la prova pràctica i 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 través 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 16 de juny de 2022 a les 09:00 h. Les persones admeses
que han de realitzar la prova resten convocades al Centre de Can Lledó, situat al carrer
Compte Urgell, 26 de Mollet del Vallès.

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.molletv all es.cat /eseu/csv).
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4. Prova de coneixements teòrics i coneixements pràctics.
La realització d’aquestes proves seran el dia 28 de juny de 2022 a les 09.30 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 les proves teòrica i pràctica d’acord amb
l’apartat 8.1.3 i 8.1.4 de les bases reguladores de la present convocatòria.
Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

EL SECRETARI
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
14/06/2022

[Firma03-01]

Codi segur de verificació: c4a68cc6-fb64-4f25-81e5-27a9680b7742
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