AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

DECRET DE L’ALCALDIA
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 definitiva de sol·licituds admeses i excloses
Atès que s’ha publicat el Decret de l’Alcaldia núm. 322/2018, mitjançant el qual s’ha fet
pública la relació de sol·licituds presentades a la Borsa de treball de personal laboral adscrit a
l’Àrea de Cultura –Teatre l’Amistat i Centre Cultural- de L’Ajuntament de Mollerussa, i la
relació de sol·licituds que han resultat declarades admeses i excloses.
Atès que ha finalitzat el termini de presentació per a esmenes i reclamacions, s’ha observat
que durant el qual han presentat al·legacions les persones candidates següents:
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Registre
6867

Cognoms i noms
SVM

Motiu
Justificació de participació en el procés selectiu dins el
termini establert.

No consta que hagin presentat cap al·legació ni reclamació les persones aspirants inicialment
excloses, següents:
Registre
5033
5766

Cognoms i noms
CRMJ
CBA

Motiu de l’exclusió
Falta acreditació del pagament de la taxa
Falta acreditació del pagament de la taxa

Antoni Garcia Jiménez

Primer. Resoldre favorablement les al·legacions presentades pels aspirants a la relació de
sol·licituds admeses i excloses provisional per participar a la Borsa de Treball de personal
laboral adscrit a l’Àrea de Cultura –Teatre l’Amistat i Centre Cultural- de L’Ajuntament de
Mollerussa.
Segon. Aprovar amb caràcter definitiu la relació de sol·licituds admeses i excloses, següent:
Sol·licituds admeses
Registre
Cognoms i noms
4975
PPI
4997
BTE
5706
SVM
5721
CBO
5839
PCAM
5858
TSR
Sol·licituds excloses
Registre
Cognoms i noms
5033
CRMJ
5766
CBA
Tercer. De conformitat amb allò previst a la Base 6 les persones aspirants que hauran de
realitzar la prova de coneixements de llengua catalana atès que no acrediten
documentalment els coneixements de nivell B2 del MECR, són les següents:

Marc Solsona Aixala
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En conseqüència amb el que s’ha exposat, en desplegament de les facultats conferides i de
conformitat amb allò que s’estableix en les Bases que regeixen l’indicat procés, RESOLC:
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5721

CBO

No haurà de realitzar la prova de llengua catalana l’aspirant 5839 PCAM, per haver aprovat
un nivell superior de català en una altra convocatòria a l’Ajuntament de Mollerussa.
Això no obstant, en qualsevol moment del procés selectiu i abans de la realització de la
prova de català es podrà acreditar el nivell de llengua catalana exigit a la convocatòria, la
qual cosa n’eximirà la realització.
La prova de llengua catalana es realitzarà el dia 23 de novembre de 2018 a les 10 hores.
El lloc de realització de la prova serà a la sala de juntes de la tercera planta de l’Ajuntament.
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Les persones aspirants que obtinguin el resultat de NO APTE es consideraran excloses del
procés selectiu.
Quart. Es confirma la composició del la Tribunal qualificador en els termes que figuren en
l’apartat quart del Decret de l’Alcaldia 322/2018, publicat a la pàgina web corporativa i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Cinquè. Es convoca el tribunal qualificador el dia 20 de novembre de 2018 a les 9.00 h
per a la seva constitució.
Sisè. Es convoquen les persones aspirants el dia 20 de novembre de 2018 a les 10.00 h
per realitzar la prova de coneixements de les funcions del lloc de treball.
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Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala

Setè. Publicar el present Decret a la pàgina web corporativa i al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i donar compte al Ple de l’Ajuntament.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ho mano i signo, davant meu, el secretari en dona fe.
L’Alcalde

El secretari
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No obstant això, si hi hagués alguna alteració de les dates es faria pública pels mitjans
corresponents.
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