ANUNCI

En compliment del que es preveu a les bases de la convocatòria amb codi PLLT-8-2021
per a la provisió temporal a través de l’encàrrec de funcions a personal funcionari, del lloc
de treball de Cap del Servei d’Ecologia urbana, transició energètica i sostenibilitat,
aprovada per resolució de Regidoria Delegada de Recursos Humans de dia 9 de novembre
de 2021, publicades a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mollet del Vallès el dia 9 de
novembre.
Examinada la documentació presentada per les persones candidates i d'acord amb el que
disposen les bases de l'esmentada convocatòria.
Per resolució d’alcaldia de data 17 de novembre de 2021 es resol:
1. Aprovar la llista de persones admeses a la convocatòria, per reunir tots els requisits de
participació establerts a les bases reguladores del procés:
-

March Raurell, Alexandre
Mas Ràfols, Judit
Muñoz Baracco, Joan Francesc
Vila Torras, Ignasi

2. Convocar les persones admeses a l’entrevista el dia 17 de novembre de 2021 per tal de
verificar el perfil professional de les persones aspirants i la seva idoneïtat per
desenvolupar les funcions del lloc, tal i com es recull a l’apartat 7 de les bases
reguladores:

Número

Persona aspirant

Hora entrevista

1

Muñoz Baracco, Joan Francesc

17:00 a 18:00

2

Vila Torras, Ignasi

18:00 a 19:00

3

Mas Ràfols, Judit

19:00 a 20:00

3. Convalidar l’entrevista efectuada al senyor Àlex March Raurell el dia 8 de novembre
de 2021 en el marc de la convocatòria PLLT 6/2021, atès que les competències i
funcions dels llocs de treball són equivalents.
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4. Designar les persones integrants de la comissió de valoració, formada per tres
funcionaris de carrera al servei de l’Ajuntament de Mollet del Vallès amb experiència
directiva (apartat 7 de les bases reguladores):
-

Jordi Lluch Targarona, Cap del Servei de ciutat intel·ligent i programació
econòmica.
Vanesa Carmona Pérez, Cap del Servei de Territori.
Jaume Mampel Juncosa, Cap del Servei d’Atenció a la ciutadania,
administració digital i qualitat de serveis.

5. Fer pública aquesta resolució a la Seu electrònica de l’Ajuntament.

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

EL SECRETARI
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
17/11/2021

[Firma03-01]

Codi segur de verificació: 2733f513-091d-40be-ac39-58ad8ac73aa1
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