DILIGÈNCIA: Per fer constar que
aquesta resolució ha quedat registrada
en el llibre de resolucions
corresponent amb el número i data
que s'indiquen: 202101003555
05/11/2021

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
X2021020167/RA012021004065
SERVEI: ORGANITZACIÓ, PERSONES I INNOVACIÓ

En compliment del que es preveu a les bases de la convocatòria amb codi PLLT-6-2021
per a la provisió del lloc de treball de Cap del Servei d’Espai Públic i Qualitat
Urbana en règim de comissió de serveis, mitjançant el sistema selectiu de concurs,
aprovades per resolució de Regidoria Delegada de Recursos Humans de dia 19
d’octubre de 2021, publicades en el DOGC núm. 8530 de 26 d’octubre de 2021 i
exposades a la seu electrònica i al tauler d’edictes de la corporació durant el termini de 5
dies naturals.
Examinada la documentació presentada per les persones candidates i d'acord amb el que
disposen les bases de l'esmentada convocatòria.

HE RESOLT
1. Aprovar la llista de persones admeses a la convocatòria: per reunir tots els
requisits de participació establerts a les bases reguladores del procés:
-

Baños Guillén, Ivan
Busquets Feu, Maria
Roldán Villén, Hugo
Ludevid Massana, Xavier
March Raurell, Alexandre
Noguera Prat, Ester
Ortiz Canals, Guifré
Condal Ros, Pau

2. Aprovar la llista de persones excloses a la convocatòria per haver presentat la
sol·licitud fora del termini legal establert:
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- Guillem Sanz Ribera
- Pere Alvarado Crosas
3. Convocar les persones admeses a l’entrevista el dia 8 de novembre de 2021
per tal de verificar el perfil professional de les persones aspirants i la seva
idoneïtat per ocupar el lloc de treball, tal i com es recull a l’apartat 7 de les
bases reguladores de la convocatòria:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

08/11/2021
Entrevista
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30
17:30 - 18:30

Aspirants
Baños Guillén, Ivan
Busquets Feu, Maria
Roldán Villén, Hugo
Ludevid Massana, Xavier
March Raurell, Alexandre
Noguera Prat, Ester
Ortiz Canals, Guifré
Condal Ros, Pau

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
designats per l’Alcaldia i amb experiència directiva (apartat 7 de les bases
reguladores):
- Antonio Martínez Martínez,
Ambiental i Paisatge Urbà.

Coordinador

- Josep Quesada Tornero, Coordinador
Planificació Urbanística i Obres.

de
de

l’Àmbit
l’Àmbit

de
de

Justícia
Territori,

- Vanesa Carmona Pérez, Cap del Servei de Territori.

Aquesta llista es publicarà a la Seu electrònica de l’Ajuntament.
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[firma]

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
05/11/2021
[Firma02-01]
EL SECRETARI
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
05/11/2021
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