
                            
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
                            (LLEIDA)

ANUNCI

En el BOP de Lleida núm. 7, de 13 de gener de 2020 i núm. 13, de 21 de gener de 
2020 de correcció d’errades, fa referència a l’Anunci de convocatòria i les bases per 
a la selecció d’un/a professor/a tutor/a pel programa de formació i inserció, modalitat 
Pla de Transició al Treball.

Les característiques de la contractació són les següents:

 Contracte: L’Ajuntament de Mollerussa i l’Ajuntament de Tàrrega contractaran 
respectivament, l’aspirant seleccionat mitjançant contracte de treball per obra o 
servei determinat, a temps parcial fins a un màxim del 50% de dedicació en 
cadascun dels municipis, per  dur a terme tasques d’orientació, formació bàsica i 
la tutoria dels joves que no han acabat l’ESO.

 Durada del contracte laboral: El contracte que cascun dels municipis formalitzarà 
amb l’aspirant seleccionat començarà a la data de la seva signatura i produirà 
efectes fins el 31 de desembre de 2023, sempre i quan s’estableixin els programes 
de formació i inserció per als cursos escolars adients i existeixi  l'efectiva 
disposició de consignació adequada i suficient en les anualitats d'aplicació del 
contracte. 

 Categoria: A2
 Complement de destí: 20
 Sistema de selecció: Concurs.
 Núm. de places convocades: 1
 Jornada i horari: La jornada laboral serà de 37,5 hores setmanals, en un còmput 

total entres els dos ajuntaments, les quals es distribuiran majoritàriament als 
matins i, en certes ocasions a les tardes. 
 

El procediment, proves, temaris, composició del tribunal i la resta de requisits i 
condicions de les persones  aspirants són les que es contenen en les Bases publicades 
en el BOP esmentat.

El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de les 
bases específiques en el BOP de Lleida i acabarà als 20 dies naturals comptats a partir 
de l'endemà de la publicació en el DOGC de l'extracte de la convocatòria.
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