ANUNCI
Convocatòria:
Places:
Sistema de selecció:

NP-1-2017 (BOP de 6/02/2017 i DOGC 7306 de 10/02/17)
Decret 16/01/17
Borsa de treball tècnic/a Informàtica
concurs- oposició lliure

L’Ajuntament de Mollet del Vallès per decret de 4 de maig de 2017ha resolt:
1.

Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses:

Admeses:
1

33871547E

2

45640399G

3

46721305W

4

46945755H

Excloses:
Cap
2.

Anul·lar la prova de català de nivell de suficiència convocada pel dia 8 de juny de 2017 a les 9,30 hores.

3.

Modificar la constitució del tribunal qualificador que passa a ser el dia 13 de juny de 2017 a les 9 hores,
a la sala de formació 3 de la cinquena planta de l’Ajuntament.

Mollet del Vallès,
El regidor delegat de Recursos Humans

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]
GARZÓN LLAVINA, JOSEP MARIA
04/05/2017

Codi de verificació electrònic: 28c86a71-f5fa-4844-874f-22ab4a9ac416
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 la Llei 11/2007, de 22 de juny, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès
que el codi segur de validació 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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