
                            
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
                            (LLEIDA)

ANUNCI

La Junta de Govern del dia 23 de gener de 2020 va adoptar el següent acord:

“CORRECCIÓ D'ERRADES EN L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE 19 DE 
DESEMBRE DE 2019 RELATIU A LA CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA 
SELECCIÓ D’UN/A PROFESSOR/A TUTOR/A PEL PROGRAMA DE FORMACIÓ 
I INSERCIÓ, MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL

Aprovar la rectificació de l’errada apreciada en l’acord de Junta de govern de 19 
de desembre de 2019, relatiu a l’aprovació de la CONVOCATÒRIA I BASES PER 
A LA SELECCIÓ D’UN/A PROFESSOR/A TUTOR/A PEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I 
INSERCIÓ, MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL, en els termes previstos en 
la part expositiva d’aquest acord, de forma que en la convocatòria i bases 
esmentades, 
ON HI DIU:
 
- Les sol·licituds (model sol·licitud) han d'anar acompanyades de la documentació 
següent:

 Currículum vitae
 Annex I (model pàgina web)
 DNI
 Fotocopia del títol exigit per prendre part en la convocatòria, d’acord amb el 

punt 4.2 C).
 Certificat de català nivell C1 del MECR o equivalent.
 Relació ordenada dels documents justificatius dels mèrits al·legats d’acord 

amb el model Annex I
 Declaració responsable (inclosa en el model de sol·licitud)
 Resguard justificatiu del pagament dels drets d’examen

5.6.- Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics aquesta documentació 
s’haurà d’integrar en dos únics documents en la forma que s’indica tot seguit:
Documentació administrativa Documents justificatius mèrits
Copia del DNI Currículum vitae
Fotocopia del títol exigit per prendre 
part en la convocatòria, d’acord amb el 
punt 4.2 C).

Annex I

Certificat de català nivell C1 del MECR o 
equivalent

Relació ordenada dels documents 
justificatius dels mèrits al·legats d’acord 
amb el model Annex I

Resguard justificatiu del pagament dels 
drets d’examen

..//..
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SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ PER PRENDRE PART EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ 
D’UN/A PROFESSOR/A TUTOR/A PEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I 
INSERCIÓ, MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL.

..//..
DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTO (marqueu amb una X la documentació que 
presenteu)

Documentació administrativa Documents justificatius mèrits
Copia del DNI Currículum vitae
Fotocopia del títol exigit per prendre 
part en la convocatòria, d’acord amb el 
punt 4.2 C).

Annex I

Certificat de català nivell C1 del MECR o 
equivalent

Relació ordenada dels documents 
justificatius dels mèrits al·legats d’acord 
amb el model Annex I

Resguard justificatiu del pagament dels 
drets d’examen

 
HA DE DIR:
 
.- Les sol·licituds (model sol·licitud) han d'anar acompanyades de la documentació 
següent:

 Currículum vitae
 Annex I (model pàgina web)
 DNI
 Fotocopia del títol exigit per prendre part en la convocatòria, d’acord amb el 

punt 4.2 C).
 Certificat de català nivell C1 del MECR o equivalent.
 Relació ordenada dels documents justificatius dels mèrits al·legats d’acord 

amb el model Annex I
 Declaració responsable (inclosa en el model de sol·licitud)

5.6.- Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics aquesta documentació 
s’haurà d’integrar en dos únics documents en la forma que s’indica tot seguit:
Documentació administrativa Documents justificatius mèrits
Copia del DNI Currículum vitae
Fotocopia del títol exigit per prendre 
part en la convocatòria, d’acord amb el 
punt 4.2 C).

Annex I

Certificat de català nivell C1 del MECR o 
equivalent

Relació ordenada dels documents 
justificatius dels mèrits al·legats d’acord 
amb el model Annex I

..//..
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SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ PER PRENDRE PART EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ 
D’UN/A PROFESSOR/A TUTOR/A PEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I 
INSERCIÓ, MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL.

..//..
DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTO (marqueu amb una X la documentació que 
presenteu)

Documentació administrativa Documents justificatius mèrits
Copia del DNI Currículum vitae
Fotocopia del títol exigit per prendre 
part en la convocatòria, d’acord amb el 
punt 4.2 C).

Annex I

Certificat de català nivell C1 del MECR o 
equivalent

Relació ordenada dels documents 
justificatius dels mèrits al·legats d’acord 
amb el model Annex I

Mollerussa, 24 de gener de 2020

L’alcalde,
Marc Solsona Aixalà
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