AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

ANUNCI
RESULTATS FINALS FASES CONCURS i OPOSICIÓ
CONCURS OPOSICIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC SUPERIOR, GRUP A,
(COORDINADOR ÀREA ENSENYAMENT, Ref. 097), DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, TORN PROMOCIÓ INTERNA
Es fa públic per a General coneixement dels interessats que, per Ordre del President del
Tribunal de Valoració, es fan púbics les avaluacions de la Fase de Concurs i de la Fase
d’Oposició (Prova Primera i Prova Segona) del procés selectiu esmentat, realitzada el
proppassat dia 14/02/2020 [resultats finals], i la proposta de nomenament, tal i com consta
en l’Acta del Tribunal de Valoració [sessió única del dia 14/02/2020].
AVALUACIÓ FASE DE CONCURS
Efectuades les comprovacions de mèrits acreditats i atenent a allò que s’indica a la Base 7a.
apartat primer, s’atorguen, a cada persona aspirant, les puntuacions següents:
COGNOMS I NOM
GARROFÉ PASTORET, Xavier

Ref. Expedient
1458-60-2019

AVALUACIÓ
15,00 punts

AVALUACIÓ FASE D’OPOSICIÓ
COGNOMS I NOM
GARROFÉ PASTORET, Xavier

Ref. Expedient
1458-60-2019

PROVA 1a
APTE

PROVA 2a
63,00 punts

AVALUACIÓ
63,00 punts

PUNTUACIONS FINALS ATORGADES:
De conformitat amb allò previst a la Base 8a, el Tribunal de Valoració formula la qualificació
final de cada persona aspirant ordenada de major a menor, amb la suma de les puntuacions
obtingudes en la Fase de Concurs i en la Fase d’Oposició, següent:
COGNOMS I NOM
GARROFÉ PASTORET, Xavier

Ref. Expedient
1458-60-2019

CONCURS
15,00 punts

OPOSICIO
63,00 punts

TOTAL
78,00 punts

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA DE NOMENAMENT.

COGNOMS I NOM
GARROFÉ PASTORET, Xavier

Ref. Expedient
1458-60-2019

CONCURS
15,00 punts

TOTAL
78,00 punts

Aquesta relació i la proposta de nomenament, es publicarà en els termes indicats en les Base
del procés; tanmateix, s’elevarà a la presidència de la Corporació, juntament amb l’Acta del
Tribunal d’Avaluació, a fi i efecte que procedeixi al nomenament de l’aspirant per ocupar el lloc
de treball objecte del procés selectiu.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

9366192e0e274fd3bfa3b49816fd31b6001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

OPOSICIO
63,00 punts

El Tribunal de Valoració formula PROPOSTA DE NOMENAMENT en favor del candidat Sr.
GARROFÉ PASTORET, Xavier, per ocupar una plaça de tècnic superior, Grup/Subgrup A1,
(Coordinador Àrea Ensenyament, RLT 097), de la plantilla de personal laboral de l’ajuntament
de Mollerussa, segons les condicions estipulades a les Bases i a la Convocatòria.

Manel Civís Llovera

Signatura 1 de 1

04/03/2020 VICE SECRETARI

De conformitat amb la Base 8a. de les que regeixen el desenvolupament del procés selectiu,
el Tribunal de Valoració, DECLARA que la relació de persones aspirants que han superat
aquest procés, (en el mateix nombre que places convocades, 1). per ordre de puntuació, són
les següents:

Extranet
Ajuntament
Mollerussa

Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

S’adverteix el/s aspirant/s proposat/s que, de conformitat amb la Base 9a. de les que regeixen
el desenvolupament del procés selectiu, hauran d’aportar en el termini de 20 dies naturals
posteriors a aquell en què es faci pública la relació d’aprovats, la documentació indicada en els
apartats a), b) i c). La presentació serà requisit bàsic per al nomenament.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manel Civís Llovera

Signatura 1 de 1

04/03/2020 VICE SECRETARI

Mollerussa, 3 de març de 2020: El Secretari de la Comissió de Valoració.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

9366192e0e274fd3bfa3b49816fd31b6001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

