
                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 

 
 
 

DECRET DE L’ALCALDIA núm.  275/2018 
Assumpte: Convocatòria i procés de selecció per formar part de la borsa de treball de  
d’integrador/a social a l’Ajuntament de Mollerussa. 
Relació provisional de sol·licituds admeses i excloses 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per formar part de la borsa de treball per a la 
selecció d’integradors/es, i de conformitat amb allò que s’estableix a les bases de la convocatòria que 
regeixen el procés. 

 
Ateses les  facultats que legalment tinc conferides, RESOLC: 
 
Primer. Rectificar l’error de la base 3 de la convocatòria i procés selectiu per formar part de la borsa 

de treball d’integrador/a social, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015. 
     Allà on diu: “Dedicació: 37,5 hores setmanals” 
     Hi ha de dir: “Dedicació: 37,5 hores setmanals o segons necessitats del servei” 

 
Segon. Aprovar la llista d’aspirants admesos i exclosos, següent: 
 
RELACIÓ DE SOL·LICITUDS PRESENTADES: 

 
Núm.  REGISTRE Inicials cognoms i nom 
1 4526 GCE 
2 4695 JTV 
3 4790 SMD 
4 4977 VTA 
5 5030 MPS 
6 5130 TVG 
7 5175 BLN 
8 5434 MOA 
9 5489 BGMJ 
10 5495 MLG 

 
SOL·LICITUDS ADMESES 
 
Registre                 Inicials cognoms i nom 
4526 GCE 
4695 JTV 
4790 SMD 
4977 VTA 
5030 MPS 
5175 BLN 
5495 MLG 
 
SOL·LICTUDS EXCLOSES I MOTIU DE L’EXCLUSIÓ 
 
5130 TVG  Motiu de l’exclusió: DNI caducat 
5434 MOA       Motiu de l’exclusió: Falta acreditar la titulació 
5489 BGMJ      Motiu de l’exclusió: Falta acreditar la titulació 
 
PROVA DE LLENGUA CATALANA 
Les persones aspirants que es relacionen a continuació no han acreditat els coneixement de nivell de 
llengua catalana, motiu pel qual hauran de realitzar una prova de català corresponent al nivell C1 del 
MERC, sempre que presentin la documentació que falta per ser admeses en el procés selectiu. 
Això no obstant, podran acreditar els coneixement de català abans de la realització de la prova. 
 
Registre Inicials cognoms i nom 
5434                MOA  
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Tercer.  De conformitat amb el que disposa l’apartat 7 de les bases es concedeix un termini de 
deu dies per a esmenes i/o reclamacions. Aquest termini començarà a comptar a partir de 
l’endemà de la publicació a la pàgina web corporativa www.mollerussa.cat i al tauler d’anuncis. Si 
no es presenten reclamacions, la llista de persones admeses i excloses es considerarà 
definitivament aprovada sense necessitat de cap altra publicació. 

 

Les al·legacions presentades es resoldran en el termini de 30 dies següents a la finalització del 
termini per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, 
les al·legacions s'entenen desestimades. 

 
Si s'accepta alguna al·legació, s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses amb 
les esmenes corresponents. Aquesta resolució serà publicada a la pàgina web corporativa de 
Mollerussa i al tauler d'anuncis.  

 
Quart. Es convoca el tribunal qualificador el dijous 12 de juliol de 2018 a les 11.30h a la Sala de 
reunions de l’Ajuntament de Mollerussa (plaça de l’Ajuntament, 2, 3a. planta) per elaborar la 
prova escrita. 

 
Cinquè. Es convoquen les persones aspirants el dia 16 de juliol a les 11.30h per realitzar la prova 
escrita (Lloc: Escola Municipal de Música, carrer d’Arbeca, 34, cantonada av. del Canal - 
Mollerussa).   

 
Sisè. El tribunal qualificador estarà format per les persones següents: 

 
PRESIDENT/A:Maribel Pérez de las Heras. Coordinadora de l’Àrea de Benestar Social, Ciutadania i 
Infància 
VOCALS:   

Tècnic/a designat per l’Ajuntament de Mollerussa 
Titular: Mireia Fontanet Viladot. Coordinadora de Joventut, Polítiques d’Igualtat i Promoció 
de la Salut a l’Ajuntament de Tàrrega 
Suplent: Maria Enrich Grifol, Educadora Social del CC del  Pla d’Urgell 
Tècnic/a designat a proposta de l’Escola d’Administració Pública 
Titular: Manel Garriga Bosch. Tècnic de l’Ajuntament de Tàrrega 
Suplent: Xavier Manero Romeu. Tècnic del Departament de Justícia. 

SECRETÀRIA: M. Teresa Areny Aiguabella. Àrea de Gestió de Personal que actuarà amb veu i 
sense vot. 

 
Aquestes dates podran ser objecte de variació en funció de les circumstàncies que puguin 
esdevenir, la qual cosa es farà pública a la pàgina web de l’Ajuntament de Mollerussa, 
www.mollerussa.cat. 

 
 Ho mana i ho signa l’alcalde, davant meu, el secretari que en dono fe. 

 
 Mollerussa, 20 de juny de 2018 

 
L’alcalde                        El secretari 
                                                    
 
 
 
 

           Marc Solsona Aixalà         Antoni Garcia Jiménez                                                  
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