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Assumpte: Llista definitiva de persones admeses i excloses i, modificació d’Òrgan, del procés 
selectiu per cobrir 3 places de peó de la plantilla de personal laboral, mitjançant concurs oposició 
per via consolidació de l’ocupació temporal (COT) 

Expedient: 2019/000023860 

 
Per decret 8904/2019, d’11 de novembre, del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i 
Mobilitat, s’ha resolt el següent:  

 

1. Elevar a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses aprovada per decret 8507/2019 
de 30 d’octubre, del Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern.  
 

2. Modificar els nombres de l’Òrgan en el sentit següent: 
 
On deia: 

 

Vocals: 

Sra. Susanna Camí, tècnica de manteniment i serveis de l’Ajuntament d’Argentona. 
 
 

Ha de dir: 

 

Vocals: 

Sr. Àlex March i Raurell, Cap de la unitat tècnica de parcs i jardins, secció Qualitat ambiental, Servei 
de 
paisatge urbà, promoció ambiental i medi ambient de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. 
 

 
3. Nomenar com a assessor de l’òrgan al senyor Joan Carbonell Angelats, cap de Secció de Jardineria del 

servei d’Espais Públics de la Direcció Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic de la Corporació. 
 

4. Nomenar com a observador/a titular del procés selectiu al senyor José Luis Rodríguez Montes, i com a 
suplent el senyor José Luis Trinidad Millan. 
 

5. Recordar a les persones aspirants, que resten convocades a la realització de la prova teòrica d’acord 
amb la descripció, puntuació i temari que es fa constar a les bases específiques que regulen aquest 
procés selectiu:  
 

Dimecres, 27 de novembre de 2019 a les 09.30 hores (accés a les aules a 
les 09:00 hores), a la Sala de conferències de l’Institut Miquel Biada de 
Mataró. Avinguda Puig i Cadafalch 89-99 Mataró. 

 
6. Publicar la present resolució a la pàgina web municipal i a la resta de mitjans habituals de difusió, per a 

general coneixement. 


