Personal i Organització
2/2021/PROSE

ANUNCI
Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, mitjançant Decret d’Alcaldia
número 1108 de data 14 de juliol de 2021, ha resolt:
“Primer: APROVAR la borsa de treball resultant 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.
A continuació es detallen per ordre de puntuació els/les candidats/es que formen part
de la borsa de treball:

POSICIÓ
BORSA

COGNOMS I NOM

TOTAL

1

CATENA*ARCOS,ELISABET

42,25

2

ALVAREZ*CARNERO,PAULA

18,9

3

TORREGROSA*DIAZ,EVA

18,65

Segon: Aquesta borsa de treball tindrà un període de vigència de dos anys, de
conformitat amb les Bases reguladores del procés selectiu punt 11.-Borsa de treball.
En el cas que posteriorment a la constitució d’aquesta borsa es generi una de nova
per un procés d’oferta pública ordinària per provisió definitiva, aquesta última tindrà
preferència sobre la present.
Tercer: DISPOSAR l’exposició al públic la borsa de treball 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.
Quart: DONAR trasllat d’aquest Decret d’Alcaldia al Comitè d’empresa”
Molins de Rei,
Miguel Zaragoza Alonso
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