AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

DECRET DE L’ALCALDIA
Assumpte. Borsa de treball de peó de serveis diversos - ampliació.
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
participar a la borsa de treball de PEÓ DE SERVEIS DIVERSOS-AMPLIACIÓ, 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:

Antoni Garcia Jiménez

DNI/NIE/PAS
****4197
****2404
****4152

SOL·LICITUDS EXCLOSES
COGNOMS I NOM
EL AZOUZI, MOULAYDRISS
SEHLAOUI, HASSAN
PASU, IONEL

DNI/NIE/PAS
MOTIU DE L’EXCLUSIÓ
****1531
Falta aportació titulació i fer efectiva la taxa
****3542
Falta aportació titulació i fer efectiva la taxa
****1013
Aportar titulació

TERCER. Prova de llengua catalana
Els aspirants que no han acreditat els coneixement de nivell de llengua catalana, hauran de
realitzar la prova de català corresponent al nivell A2 del MERC, sempre que presentin la
documentació que falta per ser admesos en el procés selectiu.
Això no obstant, podran acreditar els coneixements de català dos dies abans de la realització de
la prova.
Les persones aspirants que obtinguin el resultat de NO APTE es consideraran excloses del procés
selectiu.
Candidats que no han acreditat els coneixements de llengua catalana:
COGNOMS I NOM
DNI/NIE/PAS
EL AZOUZI, MOULAYDRISS
****1531
GARCIA CEJUDO, JOSE M
****4197
CABELLO FAURE, ROSENDO
****2404
SEHLAOUI, HASSAN
****3542
PASU, IONEL
****1013

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

SOL·LICITUDS ADMESES
COGNOMS I NOM
GARCIA CEJUDO, JOSE M
CABELLO FAURE, ROSENDO
FERRER PUJOL, JOAN

SEGON. Es concedeix un termini de 10 dies hàbils 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'entendran
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.

19/02/2019 ALCALDE

Signatura 2 de 2

19/02/2019 SECRETARI

RELACIÓ DE SOL·LICITUDS PRESENTADES:
COGNOMS I NOM
DNI/NIE/PAS
EL AZOUZI, MOULAYDRISS
****1531
GARCIA CEJUDO, JOSE M
****4197
CABELLO FAURE, ROSENDO
****2404
SEHLAOUI, HASSAN
****3542
PASU, IONEL
****1013
FERRER PUJOL, JOAN
****4152

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

35781cd74a494d2693918b9908650117001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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Ajuntament
Mollerussa

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

QUART. Prova de llengua castellana.
D’acord amb les bases de la convocatòria, les persones aspirants que no han acreditat els
coneixements de llengua castellana hauran de superar la prova corresponent.
Per tant, hauran de realitzar la prova de llengua castellana els candidats següents, sempre que
presentin la documentació que falta per ser admesos en el procés de selecció.
COGNOMS I NOM
DNI/NIE/PAS
EL AZOUZI, MOULAYDRISS
****1531
PASU, IONEL
****1013
Les persones aspirants que obtinguin el resultat de NO APTE es consideraran excloses del procés
selectiu.
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Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala

SISÈ. El tribunal qualificador estarà format pels membres següents:
PRESIDENT: Xavier Garrofé Pastoret. Coordinador d’Ensenyament.
VOCALS:
Titular: Teresa Jordana Vidal. Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Suplent: Dolors Ortega Pérez. Ajuntament de Tàrrega.
SECRETÀRIA: M. Teresa Areny Aiguabella. Àrea de Gestió de Personal que actuarà amb veu i vot.
Ho mana i signa l’alcalde davant meu, el secretari, que en dono fe.
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19/02/2019 SECRETARI

CINQUÈ. PROVES SELECTIVES
Es comunicarà a la pàgina web municipal la data i l’hora de les proves incloses en el procés de
selecció.
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