AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

ANUNCI
AVALUACIÓ FASE CONCURS I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ
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]. RESULTAT FINALS FASE CONCURS.
Es fa públic per a General coneixement dels interessats que, per Ordre del President
Tribunal de Valoració, es fan públics els resultats finals de les avaluacions del Concurs
procés selectiu esmentat, realitzada el proppassat dia 15/07/2020, i la proposta
nomenament, tal i com consta en l’Acta del Tribunal de Valoració [sessió única del
15/07/2020].
I.

del
del
de
dia

ANTECEDENTS:

1.- REVISIÓ DE LA RELACIÓ DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS:
Mitjançant Decret de l’Alcaldia RES 2020/114, fou aprovada la Llista Provisional de les
persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu esmentat, la qual fou objecte de
publicació a la pàgina web corporativa (Ajuntament de Mollerussa – apartat ofertes de
treball), conforme allò que s’estableix a les Bases del procés esmentat.
En la relació al·ludida, hi figura la Sra. CAPACETE CABALLERO, Nina (Exp. 1484-15-2020), i
el motiu de l’exclusió fou la manca de presentació del document Annex 1. Per decret de
l’Alcaldia 2020/312, fou elevada a definitiva la relació provisional conformant-se l’exclusió de
la candidata esmentada, justificant-ho en el fet que durant el termini d’al·legacions, no
n’havia presentat cap.
El Tribunal qualificador, ha estat advertit que la Sra. CAPACETE CABALLERO, Nina, en data
13 de març de 2020, (RE 2020/3781) va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual, en desplegament de les facultats conferides per la Base 7.2 de les que regeixen el
procés selectiu indicat, RESOL:
Únic. Declarar la admissió al procés selectiu de la candidata CAPACETE CABALLERO, Nina
(Exp. 1484-15-2020), en tant que la interessada, en termini hàbil, va presentar la
documentació requerida en la resolució d’exclusió provisional. En conseqüència, la persona
interessada serà objecte d’avaluació en els termes indicats en les bases del procés.
2.- CRITERIS AVALUACIÓ APARTAT ALTRES MÈRITS.

3.- ENTREVISTA
La Base 8, preveu que en cop realitzada la valoració dels mèrits, si els membres del Tribunal
ho creuen oportú, es podrà dur a terme una ENTREVISTA amb els aspirants, la qual no serà
puntuable, la seva finalitat serà comprovar l’aptitud i idoneïtat dels aspirants per ocupar la
plaça convocada i constatar els mèrits al·legats pels interessats.
Considerant que aquesta entrevista és opcional, i no incorpora cap avaluació, el Tribunal
RESOL no realitzar-la.
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El Tribunal qualificador, en desplegament de les facultats establertes en la Base 7.4 estableix
com a criteri per a avaluar la Fase ALTRES MÈRITS, de lliure apreciació, seguint idèntic
criteri que els establerts per a la Fase formació, si bé amb la puntuació proporcional en
relació amb la màxima possible.
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II. AVALUACIÓ FASE DE CONCURS
Efectuades les comprovacions de mèrits acreditats i atenent a allò que s’indica a la Base 8a.
s’atorguen, a cada persona aspirant, les puntuacions següents:
Ordre
puntuació
1

CANDIDAT/A

Ref. expedient
1484-18-2020

YOLANDA GARCÍA MARTÍ

PUNTUACIONS
TOTALS
5,00

2

JOHANA VILLARRAGA FLOREZ

1484-30-2020

3

CONCEPCIÓ JÚLIA SIMON

1484-29-2020

2,20

4

SONIA OLIVARES MERINOS

1484-28-2020

2,17

5

VICTOR PÉREZ SEGARRA

6

MIRIAM ARNAZ TORRES

2,80

1484-27-2020

1,50

[*]

1484-23-2020

1,40

7

GUADALUPE PEREZ MARTINEZ [*]

1484-24-2020

1,40

8

ALICIA ARENAS PEREZ

1484-22-2020

1,20
1,10

NADIA BONEU BELLAJ

1484-16-2020

10

NINA CAPACETE CABALLERO

1484-19-2020

1,00

11

ROBERT TUÑON LA ROSA

1484-21-2020

0,90

12

ELISENDA TORRES SOLÉ

1484-20-2020

0,77

13

ELISABET ENSENYAT COLOMER

1484-15-2020

0,50

14

NÚRIA CARROBE TORO

1484-12-2020

0,40

15

JOSEP VECIANA PLAZAS

1484-13-2020

0,30

CRISTINA PALOU AGUILAR

1484-32-2020

0,00

9

16

[*] OBSERVACIONS. Atès l’empat entre les candidates
MIRIAM ARNAZ TORRES i
GUADALUPE PEREZ MARTINEZ, el Tribunal, conforme allò previst a la Base 9.2 de les que
regeixen la convocatòria, RESOL assignar l’ordre de prelació en favor de la candidata Sra.
MIRIAM ARNAZ TORRES, atès que ha obtingut amb major puntuació en l'apartat FORMACIÓ
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III.PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ.
El Tribunal de Valoració, conforme la Base 9.3, formula PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ en
favor del/la candidat/a Sra. YOLANDA GARCÍA MARTÍ, per ocupar una plaça
PROFESSOR/A TUTOR/A PEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI), MODALITAT PLA
DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT), segons les condicions estipulades a les Bases i a la

Convocatòria.
Aquesta relació i la proposta de nomenament, es publicarà en els termes indicats en les Base
10.1 del procés, a la pàgina web de l’Ajuntament de Mollerussa, en l’aparat ofertes de
treball. En el termini de 20 dies [hàbils] des de la publicació a la pàgina web municipal,
l’aspirant proposat/, sense necessitat de requeriment previ, haurà de presentar a
l’Ajuntament de Mollerussa i Tàrrega la documentació següent:
Declaració jurada de no estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar
separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
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Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que
impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a cobrir.



Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos a la
legislació vigent o declaració que se sol·licitarà l’autorització de compatibilitat.



Certificat d’antecedents penals.

De conformitat amb la Base 10.2, l’aspirant/s proposat/s que no presentin la documentació
anteriorment descrita, llevat de casos de força major que seran degudament comprovats per
l’autoritat convocant i, o bé, que no compleixin les condicions i requisits exigits no podran
ser proposats per contractar-los i, quedaran anul·lades les seves actuacions, sens perjudici
de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat. En aquest cas, és podrà
procedir a contractar l’aspirant següent segons ordre de puntuació, concedint-li, previ
requeriment que li serà notificat individualment, un termini de 20 dies per presentar la
documentació.
Conforme la Base 11.1, exhaurit el termini de presentació de documents, els alcaldes dels
respectius ajuntaments de Mollerussa i Tàrrega formalitzaran el contracte amb l’aspirant que
hagi presentat la documentació requerida i hagin acordat els mateixos alcaldes.
Les característiques de la contractació són les següents:
Contracte: L’ajuntament de Mollerussa i l’Ajuntament de Tàrrega contractaran
respectivament, l’aspirant seleccionat mitjançant contracte de treball per obra o servei
determinat, a temps parcial fins a un màxim del 50% de dedicació en cadascun dels
municipis, per dur a terme tasques d’orientació, formació bàsica i la tutoria dels joves
que no han acabat l’ESO
 Durada del contracte laboral: El contracte que cascun dels municipis formalitzarà amb la
persona aspirant seleccionat començarà a la data de la seva signatura i produirà efectes
fins el 31 de desembre de 2023, sempre i quan s’estableixin els programes de formació i
inserció per als cursos escolars adients i existeixi l'efectiva disposició de consignació
adequada i suficient en les anualitats d'aplicació del contracte.
 Categoria: A2
 Complement de destí: 20
 Jornada i horari: La jornada laboral serà de 37,5 ut. hores setmanals, en un còmput total
entres els dos ajuntaments, les quals es distribuiran majoritàriament als matins i,
ocasionalment, en horari de tarda.
 Període de prova: Conforme la Base 11.2, i d’acord amb l’article 14 del Real Decret
Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el TR de l’Estatut del Treballadors,
el contracte preveurà un període de prova de 2 mesos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes legals oportuns.
Mollerussa, juliol de 2020: El Secretari de la Comissió de Valoració.
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