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ANUNCI

L’Alcalde de l’Ajuntament de Molins de Rei, Xavi Paz Penche, mitjançant decret
número 740 de data 20 de maig de 2021, ha resolt:
“Primer: DECLARAR aprovada definitivament la llista d’aspirants admesos i exclosos,
del procés de selecció per a la cobertura provisional, en comissió de serveis voluntària,
del lloc de treball, vacant en la relació de llocs de treball, de Director/a de l’Àrea de
Serveis Personals destinat a personal funcionari del grup A de titulació de l’Ajuntament
de Molins de Rei, convocada de conformitat amb els requisits exigits a les bases
reguladores aprovades pel decret d’Alcaldia número 572 de data 27 d’abril de 2021.

CANDIDAT/A

ADM/EXCL DEF.

FIGOLS*BERRUEZO,MARIA ISABEL
GOMEZ*MONTERO,SILVIA
GUZMAN*ALEJO,MARIA PILAR

ADM
ADM
ADM

Segon: DISPOSAR l’exposició al públic de la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos del procés selectiu esmentat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Molins de
Rei i a la Web municipal (www.molinsderei.cat). A aquests efectes es delega al
Regidor de Recursos Humans la signatura del corresponent anunci d’acord a l’article
12 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Tercer: Nomenar els membres de la Comissió de valoració corresponent que estarà
composat de la següent manera:
President: Joan Montserrat Olivella, Cap del Negociat de Personal i Organització.
Suplent President: Antoni Pérez Pérez, Tècnic del Negociat de Personal i
Organització.
Vocal 1r: Eusebi Valldaura Domènech, Interventor accidental.
Suplent: M. Carme Pi i Ciudad, Directora de Fira, Comerç, Consum i Turisme.
Vocal 2n: Antoni Torné Codina, Tresorer.
Suplent: Vanesa Matas, Cap de l’Oficina d’Habitatge.
Secretària de la comissió de valoració: Anna Montserrat Bonells, administrativa.
Suplent: Rafaela Galera Hernández, administrativa.
Quart: Assenyalar el dia 25 de maig de 2021, a les 10,00 hores del matí, a l’edifici de
la Federació Obrera, (C. Jacint Verdaguer 48) per a la realització de la reunió de la
comissió de valoració.
Cinquè: Assenyalar el dia 25 de maig de 2021, a l’edifici de la Federació Obrera, (C.
Jacint Verdaguer 48) a tots/es els/les candidats/tes que consten admesos/es en el
llistat definitiu, per a la realització d’una entrevista personal amb la comissió de
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valoració d’acord amb la base setena de les bases reguladores del procediment de
selecció.
Les entrevistes es duran a terme en els horaris següents:
10:45 h Silvia Gómez Montero
11:30 h Isabel Fígols Berruezo
12:15 h Pilar Guzmán Alejo
Sisè: Un cop finalitzada l’entrevista i la qualificació de les persones aspirants, la
comissió de valoració publicarà a la web municipal la relació dels mateixos amb la
puntuació obtinguda per cada un d’ells i elevarà a l’Alcaldia la proposta de
nomenament com a funcionari/ària en comissió de serveis de caràcter voluntari,
d’acord amb la base vuitena de les bases reguladores del procediment de selecció.”
Molins de Rei,
Miguel Zaragoza Alonso

Regidor de Recursos Humans i organització
signat per delegació de l'Alcalde
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