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 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]. 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 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,
mitjançant Decret de l’Alcaldia RES 2020/272, 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 distintes fases del procés en la mateixa Resolució,
s’indicà el següent:
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.
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:

Segon. Es fixa el CALENDARI de les PROVES/FASES a realitzar en el procés selectiu
esmentat, següent:
FASE CONCURS: Dia 6 de juliol de 2020, a les 09:00 hores. Sala de Reunions de la Planta
tercera de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Mollerussa.
PROVA LLENGUA CATALANA: Dia 10 de juliol de 2020, a les 11:00 hores. Sala de Reunions
de la Planta tercera de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Mollerussa.
Les persones aspirants que han de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana
(Nivell C del MECR o equivalent), són les següents:
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Primer. Es convoca a la Comissió de Valoració del 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 a les 8:30 hores del proper dia 6 de juliol de
2020, a la Sala de Reunions de la Planta tercera de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de
Mollerussa.
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NÚMERO ORDRE
12
16

PERSONES ASPIRANTS
SOLSONA GALLEGO MONTSERRAT
SOLE SOLA MIRIAM

REFERÈNCIA EXP.
1458-13-2020
1458-17-2020

DNI/NIF
****8700V
****5045Z

S’adverteix a les persones esmentades, que la prova és obligatòria i de caràcter eliminatori.
La prova es qualificarà d’apte o no apte. Els aspirants que no obtinguin la qualificació d’apte
quedaran eliminats d’aquest procés de selecció. Igualment restaran excloses les persones
candidates que no compareguin, en els termes indicats a la Base 8.1 de les que regeixen el
procés selectiu.
PROVA DE CARACTERÍSTIQUES PERSONALS: S’iniciaran el dia 13 de juliol de 2020, a les 10:00
hores, i se seguirà l’odre d’admissió. La primera candidata convocada és la número 2, Sra.
ESTEVE ROCA, GEMMA i es seguirà amb les candidates números 3, 4, 6, 7, 11 i 12 (Sra.
SOLSONA GALLEGO, MONTSERRAT), inclosa.
El dia 14 de juliol, s’iniciarà també a les 10:00 hores, i resten convocades les candidates
números 13, 14, 15, 16, 17 i 18.
El dia 15 de juliol, s’iniciarà també a les 10:00 hores, i resten convocades les candidates
números, 19, 20, 21, 23, 24 i 25.
La prova de característiques personals és obligatòria i la no compareixença suposarà la
exclusió de la persona candidata del procés de selecció.
La prova es realitzarà els dies indicats, a la Sala de Reunions de la Planta tercera de la Casa
Consistorial de l’Ajuntament de Mollerussa.

accediran a
la prova psicotècnica fins un màxim de cinc persones candidates que hagin obtingut les millors
puntuacions en les tres primeres fases. La resta, si és el cas, hi accediran, per ordre de
puntuació, si les anteriors aspirants són excloses del procés selectiu o es avaluada NO APTA.
PROVES PSICOTÈCNIQUES. De conformitat amb allò previst a la Base 8.2, només

La prova psicotècnica és obligatòria i la no compareixença suposarà la exclusió de la persona
candidata del procés de selecció.
La prova es realitzarà el proper dia 20 de juliol a les 17:00 hores. Això no obstant, si la
Comissió de Valoració ho estima pertinent, es realitzaria el dia 21 de juliol a les 10:0 hores.
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La prova es realitzarà els dies indicats, a la Sala de Reunions de la Planta tercera de la Casa
Consistorial de l’Ajuntament de Mollerussa.
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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