AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

DECRET DE L’ALCALDIA
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
TRÀMIT: Canvi data Fase Oposició, prova 1a.
Atès que pel decret d’alcaldia 2019/733 de data 17 de desembre de 2019, es van adoptar
entre altres els següents acords:

Antoni Garcia Jiménez

Atès que alguns dels membres del tribunal de selecció, han manifestat per escrit, la seva
impossibilitat d’assistir a la prova el dia 11 de febrer de 2020, es proposa constituir el
tribunal de selecció el dia 14 de febrer 2020 (divendres) a les 9.00h i la convocatòria dels
aspirants el divendres dia 14 de febrer de 2020 a les 9.30h.
Atès el que s’ha exposat; aquesta Alcaldia, en desplegament de les facultats legalment
atribuïdes, DECRETA:
PRIMER: modificar la data de constitució del tribunal i de convocatòria dels aspirants en els
termes previstos en la part expositiva d’aquesta resolució, de forma que els punts cinquè i
setè del decret d’alcaldia 2019/733 de data 17 de desembre de 2019,queden redactats en la
forma que es transcriu literalment a continuació:
..//..
Cinquè. El Tribunal es constituirà el dia 14 de febrer 2020 (divendres) 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.
..//..
Setè: Es convoquen les persones aspirants el divendres dia 14 de febrer de 2020 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.
SEGON: Publicar el present Decret a la web municipal, dins l’apartat ofertes de treball:
www.mollerussa.cat
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marc Solsona Aixala
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..//..
Cinquè. El Tribunal es constituirà el dia 11 de febrer 2020 (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.
..//..
Setè: Es convoquen les persones aspirants el dimarts dia 11 de febrer de 2020 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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