AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Decret de l’Alcaldia núm. 305/2018
Assumpte: Convocatòria i procés de selecció per formar part de la borsa de treball de
d’educador/a social a l’Ajuntament de Mollerussa.
Relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses
Atès que durant el termini de presentació d’esmenes i al·legacions per formar part de la borsa de
treball per a la selecció d’educadors/es socials, no s’han presentant al·legacions.
Ateses les facultats que legalment tinc conferides, RESOLC:
Primer. Aprovar la relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses següent:
SOL·LICITUDS ADMESES
Registre
4525
4582
4693
4784
4795
4902
5178
5223

Inicials cognoms i nom
GCE
CTN
JTM
GPO
PGM
CMF
TLC
GBA

SOL·LICTUDS EXCLOSES
5274
TCL
Motiu de l’exclusió: Falta acreditar la titulació.
Segon. No es realitzarà la prova de llengua catalana atès que totes les persones aspirants han
presentat el certificat acreditatiu.
Tercer. Es convoquen les persones aspirants el dia 16 de juliol a les 9.00h per realitzar la prova
escrita (Lloc: Escola Municipal de Música, carrer d’Arbeca, 34, cantonada av. del Canal - Mollerussa).
Cinquè. El tribunal qualificador estarà format per les persones següents:

L’alcalde

Marc Solsona Aixala
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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: Óscar Cartañà Borràs. Tècnic del Departament de Justícia
Suplent: Manel Garriga Bosch. Tècnic de l’Ajuntament de Tàrrega
SECRETÀRIA: M. Teresa Areny Aiguabella. Àrea de Gestió de Personal que actuarà amb veu i sense
vot.
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