
                           

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

ANUNCI

L’Alcaldia, en data 17 d’agost de 2018, ha signat la present resolució:

Decret de l’Alcaldia núm.  358/2018
Assumpte: Convocatòria i procés de selecció per formar part de la borsa de treball  per a la 
selecció d’un tècnic/a d’administració general 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’un tècnic/a d’administració general, 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. Aprovar la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses, següent:

RELACIÓ DE SOL·LICITUDS PRESENTADES:
Núm.             Registre       Inicials cognoms i nom

1 6686 PEV

2 6721 LBMT

3 6741 MGJ

4 6854 SCM

5 6954 SCD

6 7087 ISM

7 7424 GCML

8 7471 RQJ

SOL·LICITUDS ADMESES
Registre Inicials cognoms i nom

6686 PEV

6721   LBMT

6741 MGJ

6854 SCM

7087 ISM

7471 RQJ

SOL·LICTUDS EXCLOSES I MOTIU DE L’EXCLUSIÓ

Registre Inicials cognoms i nom

6954 SCD
Motiu de l’exclusió: Falta aportar la declaració jurada i acreditar el pagament de la taxa

7424 GCML
Motiu de l’exclusió: Falta acreditar la titulació requerida a l’aportat 3 de les bases

PROVA DE LLENGUA CATALANA:
Hauran de realitzar la prova de llengua catalana les persones aspirants següents, sempre que siguin 
admeses definitivament en el procés selectiu:
Registre Inicials cognoms i nom
6854 SCM
6954 SCD

Això no obstant, podran presentar l’acreditació de coneixements de llengua catalana fins a la data de 
realització d’aquesta prova.
La prova es realitzarà el dia 19 de setembre a les 9.00 h a l’Ajuntament de Mollerussa, 3a. planta. 

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

Codi Segur de Validació 37d2dc4e9f16421d9fcfe1edbc8820f7001

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

Les persones aspirants que obtinguin el resultat NO APTE es consideraran excloses del procés 
selectiu.

PROVA DE LLENGUA CASTELLANA
Pel que fa als aspirants que hagin de realitzar la prova de llengua castellana, se’ls ho comunicarà 
quan se sàpiga la data de realització d’aquesta prova.
Els aspirants que hauran de realitzar la prova de llengua castellana són els següents:
Registre Inicials cognoms i nom

6686 PEV
Això no obstant, podran presentar l’acreditació de coneixements de llengua castellana fins a la data 
de realització de la prova. 
Les persones aspirants que obtinguin el resultat NO APTE es consideraran excloses del procés 
selectiu.

Segon.  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 es publicarà a la pàgina web corporativa de Mollerussa 
www.mollerussa.cat  i al tauler d'anuncis. 

Tercer. Es convoca el tribunal qualificador el dia 17 de setembre de 2018 a les 10.00 h a la sala 
de reunions de l’Ajuntament de Mollerussa (plaça de l’Ajuntament, 2, 3a. planta). 

Quart. Es convoquen les persones aspirants el dia 20 de setembre a les 10.00 h per a la 
realització i lectura del cas pràctic (plaça de l’Ajuntament, 2, 3a. planta). 

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

PRESIDENT/A: 
Titular: Antoni Garcia Jiménez. Secretari de l’Ajuntament de Mollerussa
Suplent: Ester Torrent Pellisé. Secretària-interventora de l’Ajuntament de Puigverd de Lleida.

VOCALS: 
Funcionari/ària de carrera de l’Ajuntament de Mollerussa del subgrup A1
Titular: Manuel Civís Llovera. Vicesecretari de l’Ajuntament de Mollerussa
Suplent: Anna Areny Torra. Secretària del Consell Comarcal del Pla d’Urgell

Membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Titular: Ramon Morell Gassó. Secretari de l’Ajuntament de Tàrrega
Suplent: Jordi Martí Gasull. Ajuntament de Vilagrassa

Funcionari/ària designat/ada per l’Ajuntament de Mollerussa del subgrup A1
Titular: Núria Manyosa Alcaraz. Cap de l’Àrea Juridicoadministrativa dels ST
Suplent: Jesus Luño Garcia. Interventor de l’Ajuntament de Mollerussa

SECRETARI/ÀRIA: Actuarà amb veu i sense vot.
Titular: M. Teresa Areny Aiguabella. Àrea de Gestió de Personal
Suplent: Xavier Estévez Teniente. Àrea de Recaptació.

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.

     L’alcalde acc.            

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

Codi Segur de Validació 37d2dc4e9f16421d9fcfe1edbc8820f7001

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