PIO
ANUNCI
PROCÉS DE SELECCIÓ PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL
D’ADMINISTRATIU/VA A L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
Mitjançant decret d’alcaldia número 275, de data 02 de març de 2021, s’ha modificat el
punt tercer del decret 2233, de data 20 de desembre de 2019, nomenant els següents
membres del Tribunal:
Presidència:
Titular: Joan Montserrat Olivella, Cap del Negociat de Personal i Organització en funcions
Suplent: Antoni Pérez Pérez, Tècnic del Negociat de Personal i Organització
Secretari/ària
Titular: Anna Montserrat Bonells, Administrativa
Suplent: Rafaela Galera Hernández, Administrativa
Vocal 1r
Titular: Raquel Ruiz González, Cap del Negociat de l’Oficina Administrativa de SIT
Suplent: Montserrat Vega Fernández, Directora de la Biblioteca
Vocal 2n
Titular: Anna Planas Beltran, Cap del Negociat de l’Oficina Administrativa d’ASP
Suplent: Antoni Torné Codina, Tresorer
Vocal 3r
Titular: Pilar Guzmán Ojeda, Cap del Negociat de l’Oficina d’Atenció Ciutadana
Suplent: Núria Carrió Campos, Tècnica de Rendes
Assenyalar el dia 23 de març del 2021 a les 10:00 del matí, al poliesportiu municipal
(carrer Sant Antoni Mª Claret, s/n), la PROVA TEÒRICO I/O PRÀCTICA que estableixen
les bases, per les persones admeses a la llista definitiva i les que hagin superat amb
qualificació d’APTE la prova de català.
09:15h Obertura del poliesportiu per accedir a la realització de la prova teòrico i/o
pràctica
10:00 h Tancament accés i inici de la prova
Per la realització de les proves i atenent a la situació de pandèmia es dicten les mesures
que hauran de respectar les persones aspirant:
 És imprescindible mantenir en tot moment les distàncies de seguretat de 1.5
metres entre persones i portar mascareta durant tota la prova
 L’accés es durà a terme de manera endreçada a través de la porta que hi ha en
el carreró paral·lel a les vies del tren.
 A l’entrada hauran de signar document d’autodeclaració responsable COVID19
conforme:
-No presenten simptomatologia compatible amb la COVID19
-No estan diagnosticades de la COVID19 o estan en quarantena, sense
haver rebut l’autorització sanitària corresponent.
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-Conviuen o han estat en contacte estret els darrers 14 dies amb persones
que presentin símptomes, sense que hagi finalitzat el termini de seguretat
recomanat per les autoritats sanitàries.
 A l’entrada se’ls prendrà temperatura, en el cas de tenir una temperatura superior
a 37,3ºC, hauran d’abandonar el recinte i dirigir-se al seu servei de salut.
 S’hauran d’aplicar gel hidroalcohòlic.
Durant la celebració de la prova no podran disposar ni ser portadores de dispositius
electrònics, de telefonia, missatgeria o similars que permetin la comunicació, la consulta,
la transmissió d’informació, la veu, l’enregistrament i la difusió d’imatges, i caldrà que
tanquin els seus dispositius electrònics, de telefonia, missatgeria o similars abans d’entrar
al recinte de l’examen. L’ incompliment d’aquesta normativa comportarà l’exclusió del
procés selectiu de la persona aspirant.

La Secretària de l’òrgan de selecció.
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