ANUNCI

Convocatòria:
Places:

NP2-2021 (DOGC núm. 8495 de 6 de setembre de 2021)
1 plaça de Tècnic/a delineant en règim d’interinatge

Sistema de selecció: Concurs oposició

Per resolució de la regidoria delegada de recursos humans de data 14 d’octubre de 2021,
s’ha resolt:
1. Aprovar la llista definitiva de:
a.

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

b.

Pedro Pérez Jiménez
Albert Sánchez Balcells
Salvador Borrell Oliveras
Albert Manzanares Pujol
Daniel Castillo Malo
Montserrat Pérez Rodríguez
Raúl Romero Martínez
Ainhoa López Achalandabaso
Juan Puche Fructuoso
José Ramírez Leo
César Casaus De La Fuente
Jessica Moriña Martínez
Maria José Mesa Sánchez
César Sanz Lechuga
Montserrat López Izquierdo

Persones admeses que haurien de realitzar la prova de català per no haver
acreditat el nivell C1 de català en la seva sol·licitud:
- Rafael Burillo Terrer
- Carles Escane Godoy
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c.

Persones excloses de la convocatòria per no aportar documentació acreditativa
o no reunir els requisits exigits de participació:
-

Diego Méndez Arrebola
Alan Barón Rodríguez
Ivette Nogués Garriga
Eduardo Rosa Gandía
Diego Fernández Molina
Frederic Gutiérrez Fábregas
Alba García Sarceda
David Hernández Marine
Lorena Ramírez Sánchez
Olga Sallent Albarran

2. Ratificar la composició del tribunal qualificador:
President:
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.

Vocals:
Titular:
Suplent:

Vanesa Carmona Pérez, Cap del Servei de Territori.
Josep Quesada Tornero, Director de Serveis de Desenvolupament Econòmic
i Urbans

Titular:
Suplent:

Josep Ortiz Comerma, Cap de Secció d’Obres i Infraestructures
Joaquim Royo Abelló, Arquitecte

Titular:
Suplent:

Meritxell Cutillas Brunés, designada per l’Escola d’Administració Pública
Antoni Sánchez Mata, designat per l’Escola d’Administració Pública

Vocal - secretari/ària:
Titular:
Suplent:

Maria Vegas Fernández, funcionària adscrita al Servei d’Organització,
Persones i Innovació a l’administració.
Eva Tamayo Gómez, funcionària adscrita al Servei d’Organització, Persones
i Innovació a l’administració.

3. Ratificar la constitució del tribunal qualificador:
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El tribunal qualificador es constituirà a la sala de reunions de la 4ª planta de l’edifici
tècnic-administratiu de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (Plaça Major, núm. 1), el dia
26 d’octubre de 2021 a les 9:30 hores.
4. Modificar el lloc de realització de la prova de coneixement de català:
D’acord amb l’apartat 8.1.1 de les bases reguladores de la present convocatòria, les
persones que no han acreditat el nivell C1 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 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 26 d’octubre de 2021 a les 10.00 hores al Centre
Cultural de La Marineta situat al Carrer de l’Església 7 de Mollet del Vallès.
5. Ratificar la data i el lloc de realització de la prova de coneixements pràctics:
La realització d’aquesta prova serà el dia 27 d’octubre de 2021, a les 10:00. 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 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]

TORRECILLA BENITEZ, JUAN
IGNACIO
14/10/2021

[Firma03-01]
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