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ANUNCI

PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A EN 
EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALLSOCIAL DE L’EQUIP DE PREVENCIÓI MEDIACIÓ 
COMUNITÀRIADE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA AMB EXPERIÈNCIA EN LA 
PARTICIPACIÓ INFANTIL I JUVENIL.

- VALIDACIÓ DE LA FASE 4: PROVES PSICOTÈCNIQUES
- RESULTATS FINALS I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ

Es fa públic, per a general coneixement, que el Tribunal Qualificador del procés de selecció 
esmentat [EXP 1458-28-2020], ha efectuat la validació de la FASE 4 PROVES 
PSICOTÈCNIQUES, realitzades el proppassat dia 30 de juliol de 2020, amb els resultats 
següents:

I. VALIDACIÓ DE LA FASE 4: PROVES PSICOTÈCNIQUES

De conformitat amb allò previst a la Base 9 de les que regeixen el procés de selecció, tan 
sols han convocades per a la Fase 4, les cinc (5) candidates amb millor puntuació en les 
fases 1, 2 i 3. Realitzada la prova psicotècnica, les candidates han obtingut l’avaluació 
següent:

NÚM. EXPEDIENT CANDIDAT/A AVALUACIÓ FASE 4
1458-3-2020 JESSICA NEVOT GIL NO APTA

1458-17-2020 MIRIAM SOLE SOLA APTA

1458-20-2020 ESTHER GÒDIA CASTELLS APTA

1458-15-2020 ELISENDA TORRES SOLÉ APTA

1458-13-2020 MONTSERRAT SOLSONA GALLEGO APTA

L’avaluació esmentada ha estat objecte de validació pel Tribunal Qualificador, conforme 
s’acredita en les Actes corresponents.

II. RESULTATS FINALS 

Els resultats finals, una vegada efectuada la validació i avaluació de la prova psicotècnica 
(Fase 4), han estats els següents:

NÚM. 
EXPEDIENT CANDIDAT/A PUNTUACIÓ 

FASES 1, 2 i 3
AVALUACIÓ 

FASE 4
ORDRE
FINAL

1458-17-2020 MIRIAM SOLE SOLA 5,10 APTA 1

1458-20-2020 ESTHER GÒDIA CASTELLS 3,85 APTA 2

1458-15-2020 ELISENDA TORRES SOLÉ 3,60 APTA 3

1458-13-2020 MONTSERRAT SOLSONA GALLEGO 3,45 APTA 4

III. PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ

El Tribunal de Valoració, conforme la Base 9.3, formula PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ en 
favor del/la candidat/a Sra. MIRIAM SOLE SOLA, per ocupar una plaça TÈCNIC/A EN 
EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALLSOCIAL DE L’EQUIP DE PREVENCIÓI MEDIACIÓ 
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COMUNITÀRIADE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, 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, la 
persona aspirant proposada, sense necessitat de requeriment previ, haurà de presentar a 
l’Ajuntament de Mollerussa 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. 

- 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. 

Els aspirants proposats que no presentin la documentació anteriorment descrita, llevat de 
casos de força major que seran degudament comprovats per l’autoritat convocant, 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.

IV. CONTRACTACIÓ I PERIODE DE PRÀCTIQUES.

Exhaurit el termini de presentació de documents, l’alcalde de l’ Ajuntament de Mollerussa 
formalitzarà el contracte amb la persona aspirant que hagi presentat la documentació 
requerida. 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.

Les característiques de la contractació són les següents:

- Règim Jurídic: Personal laboral temporal (Annex Plantilla de Personal Col·laborador)
- Categoria professional: Grup A, subgrup A2
- Tipus de contracte: Interinitat [de caràcter administratiu].
- Dedicació: 25 hores setmanals.
- Horari: de dilluns a divendres principalment i/o flexible depenent de les necessitats del 

servei amb possibilitats de treballar en cap de setmana puntualment, amb els 
descansos establerts legalment.

- Durada: El contracte s’estendrà des de la incorporació, i fins la finalització del procés de 
selecció de personal laboral indefinit fixe, en l’àmbit d’Infància i Adolescència ; això no 
obstant, la durada del contracte estarà en funció de la vigència dels convenis derivats 
del contracte programa de serveis socials, formalitzats amb el Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell, en les accions atribuïdes a l’Ajuntament de Mollerussa.

- Retribucions: Assignació proporcional a la seva dedicació de retribucions corresponents 
al Grup A2, Nivell Complement Destinació 20. Gaudirà del dret a percebre la part 
proporcional de les pagues extraordinàries, dues anuals.

- Període de prova: dos mesos (art. 14 ET)
- Adscripció: GRUP V: PERSONAL COL·LABORADOR ADSCRIT A SERVEIS DIVERSOS 

2. PERSONAL COL·LABORADOR ADSCRIT A ÀREES ESPECÍFIQUES 
Àrea: ACCIO SOCIAL I COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA
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V. BORSA DE REPOSICIÓ. 

De conformitat amb la Base 12, les persones aspirants que hagin superat el procés de 
selecció, i que seguidament s’indica,  passaran a formar part d’una borsa de treball per 
ordre de puntuació obtinguda, i per aquest mateix ordre seran cridades per l’ajuntament de 
Mollerussa, quan es necessiti cobrir substitucions de forma interina derivades de qualsevol 
incidència o vacant que pugui donar-se en el lloc de treball que es cobreix o en llocs 
similars existents en la plantilla de l’Ajuntament.

Les persones candidates que integren la Borsa de Reposició, són les següents:

NÚM. EXPEDIENT CANDIDAT/A ORDRE A LA BORSA
1458-20-2020 ESTHER GÒDIA CASTELLS 1a

1458-15-2020 ELISENDA TORRES SOLÉ 2a

1458-13-2020 MONTSERRAT SOLSONA GALLEGO 3a

La durada d’aquesta borsa serà de dos anys any a comptar des del dia següent en que 
finalitzi el període de selecció. L’esmentat termini de dos anys podrà ser inferior en el cas 
següent: 

- Si en el cas que, davant d’una crida per cobrir un lloc de treball, cap de les persones 
que composin la Borsa, l’accepti.

La Borsa es regirà per allò que es disposa a la Base 12, apartats 4 a 11.

VI. RÈGIM D’IMPUGNACIONS I AL·LEGACIONS

Les persones aspirants podran impugnar els resultats finals i els actes que s’hi contenen, 
conforme preveu la Base 13a. de les que regeixen la convocatòria.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes legals oportuns.
Mollerussa, agost de 2020 [a la data de signatura electrònica]
El Secretari del Tribunal Qualificador.
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