AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

ANUNCI
PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A EN EDUCACIÓ
SOCIAL I TREBALL SOCIAL DE L’EQUIP DE PREVENCIÓ I MEDIACIÓ COMUNITÀRIA
DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA AMB EXPERIÈNCIA EN LA PARTICIPACIÓ
INFANTIL I JUVENIL.
Es fa públic, per a general coneixement, que l’Alcaldia, en relació amb el procés selectiu
esmentat, [EXP 1458-28-2020] ha dictat el Decret RES 2020/272, que és del tenor següent:
DECRET DE L’ALCALDIA
Assumpte: Procés selectiu per a cobrir un lloc de treball de Tècnic/a en Educació
Social i Treball Social de l’equip de prevenció i mediació comunitària de
l’Ajuntament de Mollerussa amb experiència en la participació infantil i juvenil. EXP
1458-28-2020.
Tràmit: Relació DEFINITIVA d’aspirants admesos i exclosos: aprovació i publicació.
Relació d’aspirants que resten exempts de realitzar la prova de coneixements de
llengua catalana. Comissió de Valoració.
I.

ANTECEDENTS DE FET:

Per Acord de la Junta de Govern Local de 23 de gener de 2020, han estat aprovades les
Bases i Convocatòria per participar en el procés de selecció per a cobrir un lloc de treball de
Tècnic/a en Educació Social i Treball Social de l’equip de prevenció i mediació comunitària de
l’Ajuntament de Mollerussa amb experiència en la participació infantil i juvenil
a
l’Ajuntament de Mollerussa; les Bases i convocatòria han estat publicades al BOP de Lleida
núm. 19, de 29 de gener de 2020, i DOGC núm. 8057, del 5 de febrer de 2020.
Que, en el relació amb el procés selectiu esmentat, (Expedient: 1458-28-2020), es fa
constar que mitjançant Decret de l’Alcaldia RES 2020/143, [data signatura 9/3/2020], fou
aprovada la Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses, la relació de
persones aspirants que resten exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua
catalana i, en el seu cas les que l’han de realitzar, i la composició de la Comissió de
Valoració. Aquesta Resolució [Decret], fou objecte de publicació reglamentària, conforme
determina la Base 6.1 de les que regeixen la convocatòria, inserint-se l’Anunci a la pàgina
web corporativa el dia 10/03/2020.
Que la relació provisional de sol·licituds excloses, fou la següent:
Persones aspirants
CRUZ DUOCASTELLA, SONIA
NANA RAMOS, JENNYFER
SÁNCHEZ MUÑOZ, SÒNIA
GALLEGO SANTAMARTA, IRENE
CARMEN MAESTRO, MIRIAM
LORENZO ORTEGA, ALBA

Referència exp.
1458-1-2020
1458-5-2020
1458-9-2020
1458-10-2020
1458-11-2020
1458-24-2020

Que durant el termini de presentació d’al·legacions [5 dies hàbils], s’han succeït les
incidències següents:
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Que, conjuntament amb la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, fou publicada
la relació d’aspirants que resten exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua
catalana i, en el seu cas els que l’han de realitzar.
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El termini d’al·legacions s’inicià el dia 11 de març i hauria d’haver finalitzat el dia 17 de març,
de 2020. Això no obstant, el Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, (BOE núm.
67, i amb efectes immediats a llur publicació), va comportar la suspensió de termes i
terminis administratius (Disposició addicional tercera). En conseqüència, per Decret de
l’Alcaldia RES 2020/150, fou ordenada la suspensió de tots els processos selectius convocats
per l’Ajuntament de Mollerussa, independentment de la fase de tramitació en què es trobin,
especialment la celebració d’aquelles proves de concurrència massiva. El Decret de l’Alcaldia
RES 2020/150, fou objecte de publicació al BOP de Lleida número 61, del dia 27 de març de
2020 i fou inserit l’Anunci corresponent a la pàgina web corporativa.
Pel que respecta al Procés selectiu EXP 1458-28-2020, la suspensió ha tingut les afectacions
següents:




Antecedents: mitjançant Decret de l’Alcaldia RES 2020/143, fou aprovada la Relació
provisional de persones aspirants admeses i excloses, i publicada a la pàgina web
corporativa [apartat ofertes de treball] el dia 10 de març de 2020. El termini de per
presentar al·legacions (5 dies hàbils) s’inicià el dia 11/3/2020, i fineix el dia
17/3/2020.
Afectacions: Resta suspès, amb efectes 14 de març de 2020, el termini per a la
presentació d’al·legacions i el termini per a resoldre-les.

Atès que el BOE número 145, del dia 23 de maig de 2020, publica la Resolució de 20 de
maig [2020], del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord
d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de
març. En aquesta Resolució, en el punt 10è, s’indica el següent:
Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, es derogarà la disposició addicional tercera
del Reial decret 463/2020, de 14 de març, relativa a la suspensió de terminis
administratius. Des d'aquesta mateixa data, el còmput dels terminis que haguessin
estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'hagués previst en una norma
amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves
pròrrogues.
En conseqüència, amb efectes 1 de juny de 2020, es reprenen el terminis relatius al
PROCÉS DE SELECCIÓ [EXP 1458-28-2020]. En concret, es reprèn el termini per a presentar
al·legacions (5 dies hàbils) que s’inicià el dia 11/3/2020, i que fou suspès el dia 14 de març.
Igualment, es reprèn el termini per a resoldre-les. La represa de terminis relativa a aquest
expedient, fou publicada, mitjançant Anunci, a la pàgina web de l’ajuntament el dia
1/6/2020.




Període 1: Anterior al 14/3/2020, inclòs: dies, 11, 12 i 13 de març de 2020.
Període 2: Posterior a l’1/6/2020, inclòs: dies 1 i 2 de juny, de 2020

(3 dies hàbils)
(2 dies hàbils)

Durant l’esmentat termini, NO han presentat al·legacions, cap de les persones candidates
provisionalment excloses
Tanmateix, durant el termini esmentat, ha presentat escrit d’al·legacions per aportació de
documentació complementària (Acreditació coneixements de llengua catalana), la candidata,
admesa, següent:

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 1

08/06/2020 ALCALDE

Atès el que s’ha exposat, el termini de 5 dies hàbils, s’ha concretat en els períodes següents:
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Núm. ordre
12

Registre Entrada
3623

Persones aspirants
SOLSONA GALLEGO, MONTSERRAT

Referència exp.
1458-13-2020

Finalment, indicar que, no s’ha produït cap incidència relativa a possibles abstencions i /o
recusacions, per la qual cosa la Comissió de Valoració resta constituïda tal i com fou
configurada inicialment.
II.

FONAMENTS DE DRET [Informe jurídic]:

Que en conseqüència, s’ha lliurat INFORME JURÍDIC en el qual, motivadament, s’informen
totes i cada una de le situacions plantejades, en els termes següents:
A.- En relació amb les persones aspirants provisionalment excloses que NO han presentat
al·legacions, s’ha informat que la manca de presentació de la documentació requerida
suposarà que a la persona interessada se la tindrà por desistida de la seva petició, prèvia
resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 39/2015.
La resolució consistirà en la declaració de les circumstàncies que concorrin en cada cas, amb
indicació dels fets produïts i de les normes aplicables.
En conseqüència, i de conformitat amb els articles 21 i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, procedeix declarar NO
esmenades les deficiències en les sol·licituds que corresponent als aspirants que figuren en la
relació que seguidament s’indica, per subsistir la mancança de documents requerits en el
termini habilitat. En conseqüència, es confirma l’exclusió de les següents persones aspirants
del procés de selecció i s’eleva a definitiva la llista definitiva d’aspirants exclosos.
NÚMERO ORDRE
1
5
8
9
10
22

PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES
CRUZ DUOCASTELLA, SONIA
NANA RAMOS, JENNYFER
SÁNCHEZ MUÑOZ, SÒNIA
GALLEGO SANTAMARTA, IRENE
CARMEN MAESTRO, MIRIAM
LORENZO ORTEGA, ALBA

REFERÈNCIA EXP.
1458-1-2020
1458-5-2020
1458-9-2020
1458-10-2020
1458-11-2020
1458-24-2020

DNI/NIF
4798*****
4768*****
****9535A
4354*****
****8651L
****9965N
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B.- Que, conjuntament amb la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, fou
publicada la relació d’aspirants que resten exempts de realitzar la prova de coneixements de
llengua catalana i, en el seu cas els/les [aspirants] que l’han de realitzar.
En data 10 de març de 2020, RE 3623, la Sra. SOLSONA GALLEGO, Montserrat, presenta
escrit d’al·legació, en el qual posa de manifest que ha presentat Títol de Batxillerat, la qual
cosa, considerant allò previst a la llista elaborada a partir de l’ORDRE VCP/491/2009, de 12
de novembre (DOGC núm. 5511, de 23.11.09), per la qual es refonen i s'actualitzen els
títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la
Direcció General de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril
(DOGC núm. 5610, de 19.04.2010), equival a acreditar la titulació adient, motiu per qual
sol·licita que es tingui en compte el Títol de Batxillerat presentat com a titulació equivalent al
nivell C1 de suficiència de català.
L’al·legació presentada ha estat objecte d’informe jurídic [vicesecretaria], incorporat a
l’expedient de referència en data 31/3/2020, del qual es reprodueixen, parcialment, els
apartats 3 (Fonaments Jurídics), 4 (Documentació acreditativa) i 5 (Conclusions), següents:
3. Fonaments jurídics.
Al respecte, assenyalar que les Bases 5.5 i 5.6, estableixen com a documentació a presentar,
el Certificat de català nivell C1 del MECR o equivalent. [..] Les equivalències, són les
indicades, de forma exhaustiva, a la llista elaborada a partir de l’ORDRE VCP/491/2009.
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És molt important assenyalar, que la llista elaborada [..] inclou un apartat concret, 4.1, on
relaciona el Títols de l'ensenyament reglat no universitari; i, entre altres, indica els
següents:
-

Títol de batxillerat (LOGSE) sempre que s'hagin cursat a Catalunya tres cursos
qualssevol de primària i cinc cursos qualssevol entre l'ESO i el batxillerat i s'hagi
cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.
Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat
expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut d'educació
secundària públic de la manera que determina la Direcció General d'Innovació.

4. Documentació acreditativa.
És evident, i no es objecte de controvèrsia en aquest Informe, que la Sra. SOLSONA
GALLEGO, Montserrat, entre la documentació presentada aporta, en relació amb l’assumpte
principal, el títol de Batxiller expedit el juny de 2004. [..]
En tot cas, és indubtable que el TÍTOL DE BATXILLERAT és un dels Títols de l'ensenyament
reglat no universitari, susceptible d’acreditar el nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
Ara bé, no ho és per si sol. És necessari, per a què se’n desprenguin els efectes
d’equivalència, que es compleixi la condició, imperativa, següent: Per acreditar les condicions
acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona
interessada, per qualsevol institut d'educació secundària públic de la manera que determina
la Direcció General d'Innovació.
Les condicions a acreditar són que s'hagin cursat a Catalunya tres cursos qualsevol de
primària i cinc cursos qualsevol entre l'ESO i el batxillerat i s'hagi cursat la matèria de
llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.
La Sra. SOLSONA GALLEGO, Montserrat, tan sols ha aportat el Títol, però no el Certificat.
5. Conclusions.
Aquest informant, estima que l’al·legació presentada per la Sra. SOLSONA GALLEGO,
Montserrat, s’ha de desestimar, atès que subsisteix la manca d’acreditació del coneixement
de català nivell C1 del MECR o equivalent.
Això no obstant, pot presentar, en qualsevol moment anterior a la data que es determini la
celebració de la prova prevista a la Base 8.1, el document que acrediti els coneixements de
català esmentat, circumstància que, automàticament, l’eximiria de la seva realització.
C.- En relació amb la Comissió de Valoració indicar que, no s’ha produït cap incidència
relativa a possibles abstencions i /o recusacions, per la qual cosa la Comissió de Valoració
resta constituïda tal i com fou configurada inicialment.
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III.

RESOLUCIÓ:

Atès el que s’ha exposat; vist el contingut dels informes lliurats al respecte i de la proposta
de resolució dels Serveis Jurídics, aquesta Alcaldia, en desplegament de les facultats
legalment atribuïdes, DECRETA:
Primer. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES:
NÚM.ORDRE
2
3
4
6
7
11

PERSONES ASPIRANTS
ESTEVE ROCA, GEMMA
NEVOT GIL, JESSICA
VERGOÑÓS DELGADO, ALEIX
QUERALT ROMERO, VANESA
GONZALEZ CASTELLA ,JOAN
SERRANO MEMBRADO, SARA

REFERÈNCIA EXP.
1458-2-2020
1458-3-2020
1458-4-2020
1458-7-2020
1458-8-2020
1458-12-2020
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12
SOLSONA GALLEGO, MONTSERRAT
1458-13-2020
****8700V
13
MUÑOZ CANCHO, DANIEL
1458-14-2020
4467*****
14
TORRES SOLÉ, ELISENDA
1458-15-2020
****0331D
15
RIATÓS QUINTANA, MÒNICA
1458-16-2020
4674*****
16
SOLE SOLA, MIRIAM
1458-17-2020
****5045Z
17
MAJÓS BARAJAS, JUDITH
1458-18-2020
4769*****
18
SOLSONA BONET, JÚLIA
1458-19-2020
****3415C
19
GÒDIA CASTELLS, ESTHER
1458-20-2020
4768*****
20
PIQUE TIMONEDA, ALBA
1458-21-2020
****2860D
21
CARROBÉ TORO, NÚRIA
1458-23-2020
7809*****
23
PENA LORENZO, NOELIA
1458-25-2020
4767*****
24
POBLADOR VILARRÚBIAS,MARIONA 1458-26-2020
****1682Y
25
VILA NAVARRA, SÍLVIA
1458-27-2020
4371*****
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS EXCLOSES:
NÚMERO ORDRE PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES
REFERÈNCIA EXP.
DNI/NIF
1
CRUZ DUOCASTELLA, SONIA
1458-1-2020
4798*****
5
NANA RAMOS, JENNYFER
1458-5-2020
4768*****
8
SÁNCHEZ MUÑOZ, SÒNIA
1458-9-2020
****9535A
9
GALLEGO SANTAMARTA, IRENE
1458-10-2020
4354*****
10
CARMEN MAESTRO, MIRIAM
1458-11-2020
****8651L
22
LORENZO ORTEGA, ALBA
1458-24-2020
****9965N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tal i com s’estableix a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la manca de presentació de la
documentació requerida suposarà que a la persona interessada se la tindrà por desistida de
la seva petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos a
l’article 21 [Llei 39/2015].
De conformitat amb els articles 21 i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es justifica l’exclusió per les
motivacions següents:
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Procedeix declarar NO esmenades les deficiències en les sol·licituds que corresponen als
aspirants exclosos, per subsistir la mancança de documents requerits en el termini
habilitat, en tant que no han presentat cap escrit d’al·legacions, conforme s’ha indicat en
els Fonaments de Dret d’aquesta Resolució (Apartat A).

Tercer. PROVA DE LLENGUA CATALANA
Conforme s’ha indicat en els Fonaments de Dret d’aquesta Resolució (Apartat B) es
desestima l’al·legació presentada per la Sra. SOLSONA GALLEGO, Montserrat, atès que
subsisteix la manca d’acreditació del coneixement de català nivell C1 del MECR o equivalent.
En conseqüència, les persones aspirants que han de realitzar la prova de coneixements de
llengua catalana (Nivell C del MECR o equivalent), són les següents:
NÚMERO ORDRE
12
16

PERSONES ASPIRANTS
SOLSONA GALLEGO MONTSERRAT
SOLE SOLA MIRIAM

REFERÈNCIA EXP.
1458-13-2020
1458-17-2020
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Això no obstant, les persones aspirants esmentades, poden presentar, en qualsevol moment
anterior a la data que es determini la celebració de la prova prevista a la Base 8.1, el
document que acrediti els coneixements de català esmentat, circumstància que,
automàticament, l’eximiria de la seva realització.
Tanmateix, i de conformitat amb allò previst a la Base vuitena, la resta de les persones
aspirants admeses resten exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua
catalana, atès que acrediten documentalment els coneixements de nivell C de Català o
equivalent.
Quart. COMISSIÓ DE VALORACIÓ
Atès el que s’ha exposat en els antecedents d’aquesta Resolució (Apartat C), en relació amb
la Comissió de Valoració indicar que, no s’ha produït cap incidència relativa a possibles
abstencions i /o recusacions, per la qual cosa la Comissió de Valoració resta tal i com fou
configurada inicialment. En conseqüència, la Comissió de Valoració, restarà formada per les
persones i càrrecs que figuren en la relació inclosa en el Decret de l’Alcaldia RES 2020/143
[data signatura 9/3/2020], i publicat a la pàgina web corporativa el dia 10 de març de 2020.
Cinquè. CALENDARI PROVES SELECTIVES.
No es procedeix a fixar les dates i/o calendari del procés selectiu, entretant sigui vigent
l’estat d’alarma, i sempre i en tot cas atenent a les mesures sanitàries i de control que com a
conseqüència de la pandèmia originada pel COVID 19 i les fases de desconfinament, es dictin
en relació als processos selectius amb concurrència massiva i atenent a la tipologia de les
proves.
Sisè. PUBLICACIÓ.
De conformitat amb les Bases que regeixen el procés de selecció, aquesta Resolució es
publicarà al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, i a la pàgina Web corporativa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes legals oportuns.
L’Alcalde: Marc Solsona Aixalà
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