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ANUNCI
Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, mitjançant Decret d’Alcaldia número 684
de data 12 de maig de 2021, ha resolt:
“Primer: DECLARAR aprovada provisionalment la llista d’aspirants admesos i exclosos, del
procés de selecció per a la cobertura, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça de Tècnic/a
mitjà de serveis personals, vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Molins de
Rei, adscrita al Negociat d’Educació, grup de classificació A2, d’acord amb l’oferta pública
d’ocupació aprovada per a l’exercici 2017, convocada de conformitat amb els requisits exigits a
les bases específiques reguladores aprovades pel decret d’Alcaldia número 310 de data 8 de
març de 2021.

CANDIDAT/A

ADM/
EXCL CATALÀ
PROV.

ALVAREZ*CARNERO,PAULA

EXCL

BACARISAS*CABRERA,LAIA

EXCL

CASTELLVI*SEGURA,GEMMA

ADM

CATENA*ARCOS,ELISABET

EXCL

MACIAN*VENEGAS,ANABEL

EXCL

TIENDAS*MARZO,ROCIO

EXCL

TORREGROSA*DIAZ,EVA

EXCL

X

X

MOTIU EXCLUSIÓ
Manca presentació
model Sol·licitud,
Annex 1 i Certificat
negatiu de delictes
sexuals actual.
Manca signatura model
Sol·licitud i Annex 1.
Manca certificat
negatiu de delictes de
naturalesa sexual.
Manca presentació
model Sol·licitud i
Annex 1.
Manca signatura model
Sol·licitud i Annex 1 i
presentació Certificat
negatiu delictes
sexuals.
Manca presentació
model Sol·licitud i
Annex 1.

OBSERVACIONS

Manca certificat
nivell C1 català.

Manca certificat
nivell C1 català.

La X en la columna de català és per indicar, en el cas de ser admès, que cal realitzar la prova
per no haver acreditat el requisit.
Segon: DISPOSAR l’exposició al públic de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos del
procés selectiu esmentat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Molins de Rei i al Web municipal
(www.molinsderei.cat). A aquests efectes es delega al Regidor de Recursos Humans la signatura
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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: ATORGAR als aspirants un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la
publicació al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Web municipal, per a la formulació de
reclamacions o esmenes de les mancances apreciades. Si no s’hi presenten esmenes, es
considerarà elevada a definitiva la llista de persones aspirants admeses i excloses i no caldrà
tornar-la a publicar.
Quart: La data, hora i lloc de la realització de la primera prova per aquelles persones que no han
acreditat el nivell de llengua catalana exigit en les bases reguladores, es determinaran juntament
amb la publicació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, així com la composició
nominal dels membres de l’òrgan de selecció.”

Molins de Rei,
Miguel Zaragoza Alonso

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