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ANUNCI

L’Alcalde de l’ajuntament de Molins de Rei, Xavi Paz Penche, mitjançant decret
número 2071 de data 22 de desembre de 2021, ha resolt:
“Primer.- Aprovar provisionalment la llista d’aspirants admesos i exclosos del
procés de selecció per raons d’urgència i en règim d’interinitat una plaça de
professor/a de música de la plantilla de personal laboral, adscrit a l’àmbit
d’educació de l’Ajuntament de Molins de Rei i la creació d’un borsa de treball
de professors/es de música convocada de conformitat amb els requisits exigits
a les bases reguladores aprovades pel decret d’alcaldia número 1936 de data 7
de desembre de 2021.

CANDIDAT/A
MONNÉ
MIREIA

ADM/
EXCL CATALÀ
PROV.

MOTIU EXCLUSIÓ

RIUS, ADM.

SERRA
EXCL.
FRANCISCO,NEUS
MOLÀ
FUSTER,
RAIMON

EXCL.

EXCL.
DOMENECH
JUAN, ALBERT
DOMINGO
OLARIA, ESTHER

EXCL.

GARCIA
LETE, EXCL.
RUTH
MORALES
PETERSEN,
EXCL.
WALTER
LEONARDO
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Manca signatura de l’annex
1
(relació de mèrits).
Manca
el
model
de
sol·licitud
signat i l’annex 1 signat
(relació de mèrits)
Manca
el
model
de
sol·licitud
signat, l’annex 1 signat
(relació de mèrits), el
justificant de la taxa i el
certificat negatiu
d’antecedents penals per
delictes sexuals actualitzat.
Manca
el
model
de
sol·licitud
signat i l’annex 1 signat
(relació de mèrits)
Manca signatura de l’annex
1
(relació de mèrits).
Manca
el
model
de
sol·licitud
signat i l’annex 1 signat
(relació de mèrits)

OBSERVACIONS
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PASCUAL
MONTANE,
ARNAU

EXCL.

EXCL.
MORATÓ VINYES,
GERARD
JULIA
IBAÑEZ,
ADM.
VICTORIA

Manca signatura de l’annex
1
(relació de mèrits).
Manca signatura del model
de
sol·licitud i signatura de
l’annex 1 (relació de mèrits)

Les persones amb una X en la columna del català és per indicar, en el cas de
ser admès, que cal realitzar la prova per manca d’acreditació del nivell exigit a
les bases del procés selectiu.
Segon.- Disposar l’exposició de la llista provisional d’aspirants admesos i
exclosos del procés selectiu esmentat al Web municipal (www.molinsderei.cat).
Tercer.- Atorgar als aspirants un termini de cinc dies hàbils per a esmenes i
possibles reclamacions a partir de l’endemà de la publicació.
Quart.- Les al·legacions presentades, si fos el cas, seran resoltes en el termini
màxim d’un mes des de la finalització del termini per a la presentació
d’esmenes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les
al·legacions s’entendran desestimades. Aquesta resolució especificarà la
relació definitiva de les persones admeses i excloses, amb indicació expressa
de la data, hora i lloc de realització de la primera prova establerta a la
convocatòria i el nomenament 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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