AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

ANUNCI
Es fa públic, per a general coneixement, que l’Alcaldia, en relació amb el procés
selectiu que seguidament s’indica, ha dictat la Resolució següent:
DECRET DE L’ALCALDIA
Assumpte: PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR UN LLOC DE TREBALL DE
PROFESSOR/A TUTOR/A PEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI),
MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT). [EXP 1458-151-2019].
CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ I DETERMINACIÒ DEL
CALENDARI DE PROVES SELECTIVES.
Atès que en relació al procés selectiu per a cobrir un lloc de treball de Professor/a
Tutor/a pel Programa de Formació i Inserció (PFI), modalitat pla de transició al
treball (PTT), EXP 1458-151-2019, mitjançant Decret de l’Alcaldia RES 2020/312,
fou aprovada la relació DEFINITIVA d’aspirants admesos i exclosos, la relació
d’aspirants que resten exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua
catalana i fou determinada la composició de la Comissió de Valoració. Aquesta
Resolució fou objecte de publicació a la pàgina web corporativa, apartat ofertes de
treball.
No obstant, respecte la celebració de les fases del procés en la mateixa Resolució,
s’indicà el següent:
Cinquè. CALENDARI PROVES SELECTIVES.
No es considera adient 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.
Ateses les consultes practicades i atenent a les recomanacions en matèria sanitària,
procedeix fixar convocatòria de la Comissió de Valoració i el calendari de les proves
selectives, i publicar-ho formalment.
En conseqüència, aquesta Alcaldia, atenent el que s’ha exposat, RESOL:
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Primer. Es convoca a la Comissió de Valoració del procés selectiu per a cobrir un
lloc de treball de Professor/a Tutor/a pel Programa de Formació i Inserció (PFI),
modalitat pla de transició al treball (PTT), EXP 1458-151-2019, a les 9:00 hores del
proper dia 15 de juliol de 2020, a la Sala de Reunions de la Planta tercera de la
Casa Consistorial de l’Ajuntament de Mollerussa.
Segon. Es fixa el CALENDARI de les PROVES/FASES a realitzar en el procés selectiu
esmentat, següent:
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FASE CONCURS: Dia 15 de juliol de 2020, a les 09:30 hores. Sala de Reunions de
la Planta tercera de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Mollerussa.
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Tercer. Si per mesures sanitàries i de control s’ha de modificar el lloc de celebració
de qualsevol de les proves presencials, es comunicarà oportunament i amb
l’antelació necessària a totes les persones candidates i a les que formen la Comissió
de Valoració.
Quart. Publicar la present Resolució a la pàgina web corporativa, apartat ofertes de
treball, als efectes oportuns.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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L’Alcalde. Mollerussa, a la data de signatura electrònica.
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