ANUNCI

Convocatòria:
Places:
Sistema de selecció:

NP-5-2017 ( DOGC 7419 de 25-7-17)
Borsa de treball Col·laborador-a en dinamització
oposició lliure

L’Ajuntament de Mollet del Vallès per decret del regidor delegat de Recursos Humans de 10 d’octubre 2017
ha aprovat:
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds corresponents a la convocatòria codi NP-5-2017 per a
proveir una borsa de treball de col·laborador/a en dinamització, mitjançant el sistema d’oposició lliure,
d'acord amb les bases específiques aprovades per decret del regidor delegat de Recursos Humans de 10 de
juliol de 2017 i publicades en el DOGC 7419 de 25 de juliol de 2017 i exposades íntegrament en el tauler
d’anuncis i a la Seu Electrònica de l’Ajuntament durant el període comprès entre el 26 de juliol i el 14 d’agost
de 2017.
Examinada la documentació presentada pels aspirants i d'acord amb el que disposen les bases de
l'esmentada convocatòria i l’annex II
HE RESOLT
1. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria NP-5-2017 Annex II
Col·laborador/a en dinamització
Persones admeses:
N.Ord

NIF

N.Ord.

NIF

1

06973934N

30 47708605G

2

22744474G

31 47723548C

3

30210817H

32 47816217E

4

33900243Z

33 47867020H

5

33909100Q

34 47912751W

6

35003796G

35 52166978B

7

35053759B

36 52169606V

8

35083638J

37 52171597F

9

36521442H

38 52172341S

10 36576309 F

39 52173314E

11 36965725X

40 52177753E

12 38429790X

41 52178144E

13 38501980A

42 52437741H

14 38554073R

43 52438283P

15 38859226 J

44 53025783L

16 39376535Y

45 53031287A
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17 39393233Y

46 53032639K

18 40963910J

47 53034088K

19 40978155K

48 53651649D

20 43498154W

49 53652002V

21 43501914J

50 54449371E

22 43519687F

51 77124121S

23 44198896A

52 77300267G

24 44980931S

53 77305098M

25 44986811F

54 77305613Z

26 46556864B

55 77313176X

27 46606345L

56 77314568E

28 46608455J

57 77835264K

29 46690626M

58 78084645J

Persones excloses:
Cap
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.
2. Aprovar la composició del tribunal qualificador :
President
Titular:
Suplent:
Vocals
Titular:
Suplent:

Valentín Gómez Sánchez, funcionari de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès
Patricia Alonso Díaz, funcionària de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès
Isabel González Vila, a proposta de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Francesca Prados Marfà, a proposta de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.

Titular:
Suplent:

Marta Busquets Font, tècnica designada per l’alcaldia.
Laureana Menacho García, tècnica designada per l’alcaldia.

Titular:
Suplent:

Laureana Menacho García, tècnica designada per l’Alcaldia
Teresa Blanco Sánchez, tècnica designada per l’Alcaldia

Vocal - secretari/ària
Titular:
Suplent:
3.

María Vegas Fernández, funcionària de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès
Rosa Navarro Rovira, funcionària de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
Aprovar la constitució del tribunal qualificador.

La constitució del tribunal es realitzarà el dia 6 de novembre de 2017 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:
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 l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
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D’acord amb les bases 2 d) i 6.1.1 de la convocatòria les persones que no han acreditat el nivell B2 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 6 de novembre de 2017 a les 9:30 a la sala de formació núm. 3 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:
1

47816217E

7

77305613Z

2

33900243Z

8

40963910J

3

52438283P

9

39376535Y

4

30210817H

10

53651649D

5

52177753E

11

77313176X

6

22744474G

12

33909100Q

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 8 de novembre de 2017 a les 10 hores les persones admeses i que han superat el nivell de català
B2 resten convocades a la Recepció de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (Pl. Major, núm. 1) per a realitzar els
exercicis de la convocatòria
El regidor delegat de Recursos Humans

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

[Firma02-01]

GARZÓN LLAVINA, JOSEP MARIA
10/10/2017
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[Firma03-01]

Codi segur de verificació: 8c24d24d-aa1a-4157-87d1-3fe8827cfb8c
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