Personal i Organització
3/2021/PROSE

ANUNCI

L’Alcalde de l’Ajuntament de Molins de Rei, Xavi Paz Penche, mitjançant decret
número 705 de data 14 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 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
FIGOLS*BERRUEZO,MARIA ISABEL
GOMEZ*MONTERO,SILVIA

ADM/EXCL
PROV.
ADM
ADM

GUZMAN*ALEJO,MARIA PILAR

EXCL

MOTIU EXCLUSIÓ

Acreditació nomenament
com a funcionària de carrera.

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 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: ATORGAR als aspirants un termini de 2 dies naturals, comptats a partir de
l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la 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: El dia, hora i lloc de la realització de la reunió de la comissió avaluadora, es
determinarà juntament amb la publicació de la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos, així com la composició nominal de la Comissió de valoració.”
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