ANUNCI

Convocatòria:
Places:
Sistema de selecció:

NP-1-2016 (BOP de 3/10/2016 i DOGC 7225 de 13/10/2016
Decret: 16/09/2016
Borsa de treball NP-1-2016 Oficial d’Obres annex I)
oposició lliure

L’Ajuntament de Mollet del Vallès per decret de 22 de novembre de 2016 ha resolt:

1. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria NP-1-2016 Annex I Oficial
d’obres
Persones admeses:

33898081Z
33917239J
38108854Q
43397306D
46682016C
46774642W
46973847G
52159632W
53029260T
77309491M
Persones admeses condicionades a acreditar la titulació acadèmica exigida a les bases .
43502919Y
47704057X
52153990H

Persones excloses:
Per no estar en possessió de la titulació exigida a les bases.
46790939S
37380942P

Codi de verificació electrònic: dbeb2d23-6f9e-468c-aea8-f40aa1aec58c
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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Aquesta llista restarà elevada a definitiva si en el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de
l'exposició d'aquesta resolució en el Tauler d'Anuncis de la Corporació no es presenta cap tipus de
reclamació.
D’acord amb la base 3.3 de la convocatòria els aspirants exclosos els hi seran retornades les taxes abonades
en concepte de drets d’examen.
2. Aprovar la composició del tribunal qualificador :
President/a:
Titular:
Suplent:

Valentin Gómez Sánchez, funcionari d’Ajuntament de Mollet del Vallès
Patrícia Alonso Díaz, funcionària de l’Ajuntament de Mollet del Vallès

Vocals:
Titular
Suplent

Rosa llera Vives, a proposta de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
Josep Maria Sáenz Rebull, a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Titular:
Suplent:

Xavier Rabal Vallespin, tècnic designat per l’alcaldia.
Claudio Salaverria Mendizabal, tècnic designat per l’alcaldia.

Titular:
Suplent:

Àngels Rodriguez Vilaró, tècnica designada per l’alcaldia.
Xavier Rabal Valero, tècnic designat per l’alcaldia.

Secretari/ària:
Titular:
Suplent:

Rosa Navarro Rovira, funcionària de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
M. Teresa Lecina Tello, funcionària de l’Ajuntament de Mollet del Vallès

3.

Aprovar la constitució del tribunal qualificador.

La constitució del tribunal es realitzarà el dia 12 de desembre de 2016 a les 9 hores a la sala de reunions de
la cinquena planta de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (Plaça Major, núm. 1).
4.Inici de la Fase d’oposició
4.1 Prova de coneixements de català:
D’acord amb les bases 2 d) i 6.1.1 de la convocatòria les persones que no han acreditat el nivell A) 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 12 de desembre de 2016 a les 9:45 hores a la sala de formació núm. 1-2
de la planta cinquena de l’edifici administratiu de l’Ajuntament de Mollet, situat a Plaça Major, núm. 1 i
resten convocades les següents persones:
47704057X
52153990H
52159632W
53029260T
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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 2016 a les 9:30 hores les persones admeses resten convocades a la Recepció de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès (Pl. Major, núm. 1) per a realitzar l’exercici teòric de la convocatòria
4.4. Prova de coneixements pràctics
El dia 14 de desembre de 2016 a les 9:30 hores les persones que hagin superat l’exercici teòric resten
convocades a l’edifici de les Brigades Municipals (c/ Francesc Ferrer i Guàrdia, núm. 2 Mollet del Vallès)

El regidor delegat de Recursos Humans

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]
GARZÓN LLAVINA, JOSEP MARIA
22/11/2016
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