Personal i Organització
2/2021/PROSE

ANUNCI

Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, mitjançant Decret d’Alcaldia
número 918 de data 16 de juny de 2021, ha resolt:
“Primer: DECLARAR aprovada definitivament 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
DEF.

ALVAREZ*CARNERO,PAULA

ADM

BACARISAS*CABRERA,LAIA

ADM

CASTELLVI*SEGURA,GEMMA

ADM

CATENA*ARCOS,ELISABET

ADM

MACIAN*VENEGAS,ANABEL

ADM

TIENDAS*MARZO,ROCIO

ADM

TORREGROSA*DIAZ,EVA

ADM

X

OBSERVACIONS
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 definitiu 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 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 l’ òrgan de selecció corresponent que estarà composat de la següent
manera:
Presidència
Titular: Joan Montserrat Olivella, Cap de Negociat de Personal i Organització en
funcions.
Suplent: Antoni Pérez Pérez, Tècnic del Negociat de Personal i Organització.
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Secretari/ària
Titular: Antoni Torné Codina, Tresorer.
Suplent: Vanesa Matas Garcia, Cap Oficina Habitatge.
Vocal 1r
Titular: Sílvia Gómez Montero, Directora de l’Àrea de Serveis Personals.
Suplent: Josep Ibañez Coma, Cap de Secció Sociocultural.
Vocal 2n
Titular: Lourdes Ruiz i Riera, Tècnica educació Ajuntament Sant Just Desvern.
Suplent: Maria Josefina Pérez Martínez, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Gavà.
Vocal 3r
Titular: Mireia Vilanova Prat, per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
Suplent: Pilar Guzmán Alejo, per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
Quart: Assenyalar el dimarts dia 22 de juny de 2021, a les 8,00 hores del matí, a l’
Aula de Formació de l’edifici de la Federació Obrera, (C. Jacint Verdaguer, 48), per a
la constitució de l'òrgan de selecció, i l'inici de la fase del procés selectiu previst a les
bases, realitzant la primera prova de la fase d'oposició de les bases reguladores 8.3.
EXERCICI DE CONEIXEMENT DE LLENGUA CATALANA nivell de suficiència C1,
per a les persones admeses de la llista definitiva que tenen marcada una X en la
columna del català per no acreditar el nivell exigit a la base 3.10, prova que s’iniciarà a
les 8,30 h.
En aquesta prova actuaran com assessors els tècnics/ques del Servei de
Normalització Lingüística de Molins de Rei.
La puntuació serà apte/a o no apte/a, restant eliminat/da del procés en el segon cas.
Cinquè: Assenyalar el dimarts dia 22 de juny de 2021, a les 10,30 h., a l’ Aula de
Formació de l’edifici de la Federació Obrera, (C. Jacint Verdaguer, 48), per a dur a
terme la segona prova de la fase d'oposició de les bases reguladores 8.4.1. Exercici
sobre temari general de l’Annex i 8.4.2 Exercici sobre temari específic de l’Annex
de les bases especifiques de la convocatòria.
Només es procedirà a la correcció d’aquesta prova a les persones admeses que
hagin superat amb la qualificació d'APTE la prova de català o que tinguessin acreditat
documentalment els coneixements de llengua catalana exigits a les bases reguladores
del procés selectiu número 3.10.
La segona prova és eliminatòria, quedant eliminades del procés les persones que no
hagin superat la puntuació mínima de 7,5 punts.
Sisè: Assenyalar el dimarts dia 22 de juny de 2021, a les 13,00 h., a l’ Aula de
Formació de l’edifici de la Federació Obrera, (C. Jacint Verdaguer, 48), per dur a
terme la tercera prova de la fase d’oposició de les bases reguladores 8.5 Exercici
pràctic.
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Restaran eliminades del procés les persones que no hagin superat la puntuació
mínima de 7,5 punts.
Només es procedirà a la correcció d’aquesta prova a les persones admeses que
hagin superat amb la qualificació d'APTE la prova de català o acreditin
documentalment els coneixements de llengua catalana exigits a la base reguladora
3.10, i hagin superat (puntuació mínima de 7,5 punts) la segona prova de
coneixements teòrics general i específic.
Setè: Els resultats les proves es publicaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de
Molins de Rei i a la web municipal (www.molinsderei.cat).
Vuitè: 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 d’entrada.

-

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.
-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.”
Molins de Rei,
Miguel Zaragoza Alonso

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