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ANUNCI

Assumpte: Procés selectiu per a cobrir en règim de PERSONAL LABORAL FIX, i pel
torn de promoció interna, una plaça de TÈCNIC SUPERIOR, GRUP A, (Coordinador
Àrea Ensenyament, Ref. 097), vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament de
Mollerussa, inclòs en l’Oferta Pública d’Ocupació, 2019

Es fa públic, per a general coneixement, que l’Alcaldia, en relació amb el procés selectiu 
esmentat, ha dictat la Resolució que es transcriu tot seguit:

TRÀMIT: Relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos: aprovació i publicació. 
Data constitució de la Comissió i Inici procés selectiu: Fase Oposició, prova 1a. 

Atès allò que s’estableix en les Bases i Convocatòria que han de regir el procés selectiu per  
a cobrir en règim de PERSONAL LABORAL FIX, i pel torn de promoció interna una plaça de
TÈCNIC SUPERIOR, GRUP A, (Coordinador Àrea Ensenyament, Ref. 097), vacant a la 
plantilla de personal de l’Ajuntament de Mollerussa, inclòs en l’Oferta Pública d’Ocupació, 
2019, aprovades per acord de Junta de Govern de 5 de setembre de 2019, i publicades al 
BOP núm. 181, de 19 de setembre de 2019 i DOGC núm. 7973, de 3 d’octubre de 2019.

Finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu 
esmentat [20 dies naturals a partir de la publicació al DOGC,], comprès entre els dies 19 de
setembre, data de publicació al BOP i 23 d’octubre de 2019, per resolució d’alcaldia 
2019/650 de 31/10/2019, es va procedir, tal i com determina la Base cinquena, a dictar-se
la resolució en què es va aprovar entre altres qüestions, les llistes d'aspirants admesos i 
exclosos, en els següents termes:

Primer. Relació de sol·licituds presentades, admeses i excloses: aprovació 
provisional.

Fer pública la relació de sol·licituds presentades, admeses i excloses, següent:

RELACIÓ DE SOL·LICITUDS PRESENTADES:

Número ordre Persones aspirants Referència exp. DNI/NIF
1 GARROFÉ PASTORET XAVIER 1458-60-2019 ****0962X

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES:

Número ordre Persones aspirants Referència exp. DNI/NIF
1 GARROFÉ PASTORET XAVIER 1458-60-2019 ****0962X

L’esmentada Resolució es va publicar al BOP de Lleida num.7817 de data 11 de novembre 
de 2019, al tauler d’Edictes i a la pàgina web corporativa www.mollerussa.cat – ofertes de
treball. Es va concedir un termini de 10 dies [hàbils] per a esmenes i possibles 
reclamacions, a comptar de llur publicació al BOP. Q ue el període d’al·legacions va finalitzar 
el passat 25 de novembre de 2019 sense que se n’haguessin presentat. 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
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Atès el que s’ha exposat; aquesta Alcaldia, en desplegament de les facultats legalment 
atribuïdes, DECRETA:

Primer. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES:

Número ordre Persones aspirants Referència exp. DNI/NIF
1 GARROFÉ PASTORET XAVIER 1458-60-2019 ****0962X

Segon. Prova de llengua catalana

De conformitat amb allò previst a la Base setena, apartats 2.2, tos els aspirants admesos 
resten exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, atès que 
acrediten documentalment els coneixements de nivell C1 de Català del MECR o equivalent. 

Tercer. De conformitat amb el que s’estableix a la Base 6a. la Comissió de Valoració, estarà
formada per les persones següents:

 Un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionàries de la mateixa 
corporació.

 Un altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta matèria, 
preferentment del departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

 El terç restant ha de ser proposat per l’Escola d’Administració pública de Catalunya

En cas que el secretari no sigui membre del tribunal, actuarà amb veu però sense vot.
President/a:

Funcionaris/àries de la Corporació:

 Titular: Antoni Garcia Jimenez, secretari General de L’Ajuntament de Mollerussa
 Suplent/a: Jesus Luño Garcia, Interventor General de L’ajuntament de Mollerussa

Vocals:

Vocals proposats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:

 Titular: Sra. Gemma Arrufat Vilaginés
 Suplent/a: Sra. M.Dolors Sans Mesalles

Vocals proposats per l’Escola d’Administració pública de Catalunya

 Titular: Carles Ramon Guerrero Sala
 Suplent/a: Manel Civís Llobera

Secretari/ària:

 Titular: Sr. Manuel Civís Llovera
 Suplent/a: Sra. Núria Manyosa Alcaraz

Les persones membres de la Comissió de Valoració en les quals hi concorri alguna de las
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circumstàncies indicades a l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Público, s’abstindran d’intervenir en el procediment. Si es dona el cas, ho hauran
de comunicar a l’Alcalde de l’Ajuntament.

Tanmateix, els/les aspirants podran recusar els membres la Comissió de Valoració en els
termes previstos a l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Público.

Cinquè. El Tribunal es constituirà el dia 11 de febrer 2019 (dimecres) a les 9.00h a la
sala de reunions de la tercera planta de l’Ajuntament de Mollerussa (plaça de l’Ajuntament,
2, CP 25230) i procedirà a resoldre aquelles situacions legals que es puguin presentar, 
establir el calendari successiu de proves, si procedeix, i a realitzar la primera prova de la 
fase d’oposició (exposició davant del Tribunal del Pla d’actuació en intervenció Educativa 
municipal), que tindrà lloc el mateix dia, a les 9:30 hores.

Sisè. D’acord amb la base 7.2.2.b) de les bases i convocatòria, es fixa com a data límit de
presentació del Pla d’actuació en intervenció Educativa municipal el dia 4 de febrer de 
2020.

Setè: Es convoquen les persones aspirants el dimarts dia 11 de febrer de 2019 a les 
9.30h a la sala de reunions de la tercera planta de l’Ajuntament de Mollerussa (plaça de 
l’Ajuntament, 2, CP 25230) per realitzar la prova d’exposició davant del Tribunal del Pla 
d’actuació en intervenció Educativa municipal.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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