AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

ANUNCI PROCÉS DE SELECCIÓ EDUCACOR/A SOCIAL: FASES 1, 2 i 3
EXP 148_61_2019
Denominació: OFERTA LABORAL SOC EDUCADOR/A SOCIAL CENTRE OBERT
Document: Resultat de l’oferta i inici del procés de selecció: FASES 1, 2 i 3
Característiques de l’Oferta:
Nombre de Places:
Denominació del Lloc:
Tipus de Contracte:
Dedicació:
Categoria professional:

1
DIRECTOR/A – EDUCADOR/A SOCIAL CENTRE OBERT “La Banqueta”
Laboral Temporal
37,5 ut. Hores setmanals [100%].
Grup A, Subgrup A2.

Núm. oferta: 09-2019-26369
De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia RES 2019/555, de 23 de setembre, pel qual
s’autoritza l’Oferta Laboral mitjançant el SOC per a cobrir un lloc de treball d’Educador/a
Social al Centre Obert “La Banqueta”, i atenent al contingut de l’Anunci de l’Oferta publicat a
la pàgina Web corporativa, www.mollerussa.cat [apartat ofertes de treball] i al BOP de Lleida
número 185, del dia 25 de setembre de 2019, es fan públiques les dades següents:
1. Relació de persones candidates seleccionades:
Atès el contingut de l’oferta esmentada, la relació de les persones candidates que s’ha lliurat
pel Servei d’ocupació de Catalunya [SOC], ha estat la següent:
Candidats/tes seleccionats/des:
CONGNOM 1
ALINS
FARRÉ
JUSTE
PUJOL
SERRANO

COGNOM 2
LOPEZ
MASSIP
GORT
SOLSONA
GARCIA

NOM
ISABEL
EVA
MIREIA
ESTHER
MARIA LLUISA

Aquesta relació, atès el que s’indica en l’apartat 4.2 dels requisits que figuren en l’Oferta
esmentada, gaudeix de la condició de relació de persones candidates admeses.
2. Termini per a la presentació dels documents indicats en l’apartat 4.2 de
l’Oferta.





Còpia de la titulació reglada requerida: diplomat/ada o graduat/ada en Educació Social.
Documenta acreditatiu de coneixement de llegua catalana (títol equivalent al certificat C1
del MECR)
Certificat negatiu de penals per delictes de naturalesa sexual, d’acord amb la Llei
Orgànica 1/1996 de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 16/2015 i la Llei
45/2015 de voluntariat.
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Les persones que figuren en la relació de candidates seleccionades i admeses han de
presentar, com a màxim el dia 10 d’octubre de 2019, els documents següents:
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Documentació acreditativa de l’experiència, per tal que la Comissió de Valoració pugui
avaluar la Fase 1
No serà necessari la presentació del Currículum Vitae, atès que el SOC, l’ha tramès a
aquest Ajuntament, juntament amb la relació de candidats/tes seleccionats/des.

3. Constitució de la Comissió Tècnica d’Avaluació. Avaluació Fase 1
La Comissió Tècnica d’Avaluació es constituirà el dia 11 d’octubre de 2019, a les 8:30 hores,
a la seu de l’Ajuntament de Mollerussa [Àrea de RRHH], per avaluar la Fase 1 del procés
selectiu.
4. Desenvolupament Fase 2
Els/Les candidats admesos resten convocats a el dia 11 d’octubre de
hores, a la seu de l’Ajuntament de Mollerussa [Àrea de RRHH], per a
prova de característiques personals, que es correspon a la Fase 2 del
L’ordre de les entrevistes personals de la Fase 2 serà el que figura en la
candidates admeses.

2019, a les 10:00
la realització de la
procés de selecció.
relació de persones

La incompareixença o la negativa a la lectura suposarà la eliminació del/la candidat/a del
procés selectiu.
S’estima una seqüència de 25’ per candidata; les temporitzacions son estimatives i les
seqüències de desenvolupament horari s’ajustaran a la realitat de la durada de la prova de
característiques personals, el plantejament de preguntes a les persones candidates i a la
deliberació de la Comissió Tècnica de Valoració.
5. Desenvolupament Fase 3
Finalitzada la darrera entrevista de la Fase 2 es faran públics els resultats de les Fases 1 i 2.
Les persones candidates aspirants amb major puntuació acumulada, fins un màxim de quatre
aspirants, restaran convocades per a realitzar les proves psicotècniques. La resta, si és el
cas, hi accediran, per ordre de puntuació, si les anteriors aspirants són excloses del procés
selectiu o són avaluades NO APTA.
Les proves psicotècniques es realitzaran a la seu de l’Ajuntament de Mollerussa [Àrea de
RRHH], el dia 14 d’octubre de 2019, a les 16:00 hores.

Un cop acabada la qualificació dels aspirants, la Comissió Tècnica d’Avaluació farà públic a la
pàgina web municipal www.mollerussa.cat la relació dels aspirants per l'ordre de puntuació
obtinguda.
Es proposarà la contractació a favor de la persona aspirant que hagi obtingut la major
puntuació.
de les Fases 1 i 2 i que resulti qualificada com a APTA a la Fase 3. La renúncia de l’aspirant
proposada comportarà la proposta en favor de l’aspirant següent.
En l’ordre de classificació final que resulti del procés selectiu, les persones aspirants que no
hagin estat proposades per a la contractació, passaran a formar part de la Borsa de Treball
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6. Puntuació final i proposta contractació.
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per l’especialitat Educador Social, i quina vigència es mantindrà fins a la seva substitució per
una nova borsa o perquè s’hagi esgotat la seva operativitat.
Les persones integrants d’aquesta Borsa seran cridades a mesura que es produeixin les
necessitats d’ocupació. La vigència de la borsa es mantindrà fins a la seva substitució per
una nova borsa o perquè s’hagi esgotat la seva operativitat.
7. Excepcionalitat.
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Es fa constar que s’ha presentat una sol·licitud corresponent a la Sra. COLOM ARDÈVOL,
Maria, que, reunint totes les condicions previstes a l’apartat 4.2 de l’Anunci no està inclosa
en l’oferta 09-2019-26369 del SOC.
Atès el fet que el procés de selecció ha estat autoritzat per motivacions de màxima urgència,
s’autoritza que a la Sra. COLOM ARDÈVOL, Maria, se l’avaluï en les Fases 1 i 2, el mateix dia
11/10/2019, en finalitzar la de les candidates incloses en l’oferta del SOC. Excepcionalment, i
només en el supòsit que aquestes aspirants siguin excloses del procés selectiu o són
avaluades NO APTA, la Sra. COLOM ARDÈVOL, Maria, accediria a la Fase 3.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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