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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
Anunci de la Resolució de les al·legacions de la convocatòria d’un professor, modalitat PTT
La Junta de Govern, del dia 13 de febrer de 2020, va adoptar el següent acord:
Resolució de les al·legacions presentades pel Col·legi de Pedagogs de Catalunya contra la convocatòria
d’un professor, modalitat PTT.
Per acord de Junta de govern de 19 de desembre de 2019, es va adoptar entre altres l’acord següent:
Aprovar 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.
Contra l’esmentat acord, en data de 3 de febrer de 2020, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya ha presentat
un escrit en el que demana que s’esmenin les Bases i que s’incorpori la llicenciatura i/o grau en Pedagogia i
la llicenciatura en Psicopedagogia al llistat de titulacions.
Vista l’argumentació posada de manifest per l’interessat, en els que exposa els motius pels que s’haurien
d’incorporar les esmentades titulacions la qual es considera justificativa de la incorporació de la llicenciatura
i/o grau en pedagogia i la llicenciatura en Psicopedagogia al llistat de titulacions, i per evitar un greuge
comparatiu als titulats/des de les esmentades rames.
Per l’exposat es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer: estimar la sol·licitud presentada pel Col·legi de Pedagogs de Catalunya.
Segon: aprovar la modificació de 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, l’apartat relatiu als títols queda redactat en els termes
literals següents:
4.2. Són requisits generals per a ser admesos a les proves selectives convocades per aquestes Bases, els
següents:
..//..
- Estar en possessió d’algun dels títols següents:
1. Diplomatura en Educació Social.
2. Grau en Educació Social.
3. Magisteri.
4. Grau en Educació Primària.
5. Llicenciatura i/o grau en Pedagogia i la llicenciatura en Psicopedagogia.
6. Qualsevol altra titulació relacionada amb l’àmbit de ciències socials i jurídiques o d’altres amb la
realització d’un màster o postgrau, directament vinculat a les tasques del lloc de treball convocat.
..//..
Tercer: publicar el present acord al Butlletí Oficial de la província de Lleida i a la Seu Electrònica de
l’Ajuntament de Mollerussa, apartat ofertes de treball, i ampliar el termini de presentació d’instàncies en 10
dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest acord al BOP de Lleida.
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Quart: notificar el present acord al Col·legi de Pedagogs de Catalunya.
Mollerussa, 14 de febrer de 2020
L’alcalde, Marc Solsona Aixalà
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