
                           

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Decret de l’Alcaldia núm.  322/2018
Assumpte: Borsa de treball de personal laboral adscrit a l’Àrea de Cultura –Teatre 
L’Amistat i Centre Cultural-  de 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 de personal 
laboral adscrit a l’Àrea de Cultura –Teatre L’Amistat i Centre Cultural- de l’Ajuntament de Mollerussa, 
de conformitat amb allò que s’estableix a les bases de la convocatòria i d’acord amb les facultats que 
tinc conferides RESOLC:

PRIMER. Fer pública la relació de sol·licituds presentades admeses i excloses següent:
RELACIÓ DE SOL·LICITUDS PRESENTADES:
Núm.  Registre Inicials Cognom i nom
1 4975 PPI
2 4997 BTE
3 5033 CRMJ
4 5721 CBO
5 5766 CBA
6 5839 PCAM
7 5858 TSR

RELACIÓ DE SOL·LICITUDS ADMESES
Registre Inicials Cognom i nom
4975 PPI
4997 BTE
5721 CBO
5839 PCAM
5858 TSR

SOL·LICTUDS EXCLOSES I MOTIU DE L’EXCLUSIÓ
Registre     Inicials Cognoms i nom Motiu de l’exclusió
5033 CRMJ Falta acreditar el pagament taxa
5766 CBA Falta acreditar el pagament taxa

SEGON. Es concedeix un termini que finalitza el dia 6 d’agost de 2018 a les 14 hores per a 
esmenes i reclamacions. Les al·legacions presentades es resoldran per l’òrgan competent i es 
publicaran a la pàgina web corporativa www.mollerussa.cat – ofertes de treball.
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entenen 
desestimades. Si no es presenten al·legacions, la llista de persones admeses i excloses es 
considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou. 

TERCER. Prova de llengua catalana
Els/les 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 B2 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 Cognom i nom
5721 CBO
5839 PCAM

En la relació definitiva d’admesos i exclosos s’indicarà la data i el lloc de realització de la prova de 
llengua catalana. 
Les persones aspirants que obtinguin el resultat NO APTE es consideraran excloses del procés 
selectiu.

QUART. El tribunal qualificador estarà format per les persones següents:
PRESIDENT:  Àlex Culleré Garcia. Tècnic de Cultura
VOCALS: 
Titular: Luís Rodrigo Martínez. Departament Polítiques Territorials i Administració Pública
Suplent: Juan Manuel Moll Maestre. Departament Agricultura, Ramaderia, pesca i Alimentació
SECRETÀRIA: M. Teresa Areny Aiguabella. Àrea de Gestió de Personal que actuarà amb veu i vot.

L’alcalde

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 410ca57ed7a54cb4ab5a44bf297124ac001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

c 
S

o
ls

o
n

a 
A

ix
al

a
19

/0
7/

20
18

A
L

C
A

L
D

E

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=410ca57ed7a54cb4ab5a44bf297124ac001

		2018-07-19T18:51:14+0200
	Extranet Ajuntament Mollerussa




