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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
ANUNCI sobre publicació al BOPL de la convocatòria i les bases per a la contractació d'un efectiu, amb
caràcter d'urgència per cobrir un lloc de treball de tècnic/a en Educació Social o Treball Social.
En el BOP de Lleida núm. 19, de 29 de gener de 2020, fa referència a l'Anunci de convocatòria i les bases per
a la contractació d'un/a efectiu, amb caràcter d'urgència per a cobrir un lloc de treball de tècnic/a en educació
social o treball social de l'Equip de prevenció i mediació comunitària amb experiència en la participació infantil i
juvenil.
Les característiques de la contractació són les següents:

1. Característiques del Lloc de Treball: Les característiques del Lloc de Treball i modalitat contractual, seran les
següents:
- Règim Jurídic: Personal laboral temporal (Annex Plantilla de Personal Col·laborador)
- Categoria professional: Grup A, subgrup A2
- Titulació específica: graduat/a diplomat/da en Educació Social o en Treball Social.
- Tipus de contracte: Interinitat [de caràcter administratiu].
- Dedicació: 25 hores setmanals.
- Horari: de dilluns a divendres principalment i/o flexible depenent de les necessitats del servei amb
possibilitats de treballar en cap de setmana puntualment, amb els descansos establerts legalment.
- Durada: El contracte s'estendrà des de la incorporació, i fins la finalització del procés de selecció de personal
laboral indefinit fixe, en l'àmbit d'Infància i Adolescència ; això no obstant, la durada del contracte estarà en
funció de la vigència dels convenis derivats del contracte programa de serveis socials, formalitzats amb el
Consell Comarcal del Pla d'Urgell, en les accions atribuïdes a l'Ajuntament de Mollerussa.
- Retribucions: Assignació proporcional a la seva dedicació de retribucions corresponents al Grup A2, Nivell
Complement Destinació 20. Gaudirà del dret a percebre la part proporcional de les pagues extraordinàries,
dues anuals.
- Període de prova: dos mesos (art. 14 ET)
- Adscripció:
GRUP V: PERSONAL COL·LABORADOR ADSCRIT A SERVEIS DIVERSOS

2. PERSONAL COL·LABORADOR ADSCRIT A ÀREES ESPECÍFIQUES
Àrea: ACCIO SOCIAL I COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA

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 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació en el DOGC de
l'extracte de la convocatòria.
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Mollerussa, 29 de gener de 2020

Marc Solsona Aixalà
Alcalde
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