
                            
 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 
COMUNITÀRIADE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA AMB EXPERIÈNCIA EN LA 
PARTICIPACIÓ INFANTIL I JUVENIL.

DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA DE CARACTERÍSTIQUES PERSONALS 
POSPOSADA

Com a conseqüència de les mesures sanitàries dictades pel Departament de Salut relatives a 
la contenció del brot epidèmic COVID 19 i que afecten a diversos municipis de la comarca del 
Segrià i que limiten els desplaçaments de persones, la Comissió de Valoració, en sessió de 
data 15/07/2020, va acordar POSPOSAR les entrevistes amb aquelles candidates 
convocades pel mateix dia 15, següents: 

PENA LORENZO, NOELIA  1458-25-2020
VILA NAVARRA, SÍLVIA     1458-27-2020

Aquesta resolució fou comunicada a les persones interessades el mateix dia, mitjançant Mail, 
amb la indicació que la data de la convocatòria per a la celebració de la prova esmentada 
s'anunciarà amb l'anticipació deguda i en funció de la evolució del brot epidèmic i de les 
mesures sanitàries que ho permetin. En aquest sentit, atenent a les recomanacions per tal 
d’adoptar les mesures sanitàries que millor garanteixin la seguretat de les persones i 
minimitzar qualsevol risc derivades de la pandèmia  COVID 19, la Presidència ha resolt 
prosseguir amb el procés, i realitzar la prova per mitjà de vídeo conferència. Aquests tindrà 
lloc el dia 21/77/2020, amb les seqüències següents:

PENA LORENZO, NOELIA  1458-25-2020 HORA: 14:00
VILA NAVARRA, SÍLVIA     1458-27-2020 HORA: 14:00

La videoconferència es realitzarà mitjançant l’aplicació Google Meet. La invitació es  cursarà 
per Mail a l’adreça electrònica que les persones interessades han facilitat amb la 
documentació de participació al procés selectiu.

Tanmateix,  en el Mail se les hi traslladarà les instruccions tècniques i la operativa per 
celebrar correctament la videoconferència. 

S’adverteix a les persones interessades, que, per a garantia del procés, l’entrevista 
telemàtica serà objecte de gravació. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mollerussa, 20 de juliol 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 057383887cc84d978edd1a19089ac606001

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