
                            
 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 gestió 
comunitària del projecte “no et quedis a casa” adscrit a l’àrea d’acció social i 
comunitària, ciutadania i infància de l’Ajuntament de Mollerussa.

Tràmit:  Relació DEFINITIVA d’aspirants admesos i exclosos: aprovació i publicació. 
Relació d’aspirants que han de realitzar la prova de coneixements de llengua 
catalana. Comissió de Valoració. Calendari de proves.
 

I. ANTECEDENTS DE FET:

Bases i Convocatòria aprovades per Acord de la Junta de Govern Local de 23 de juliol de 2020. 
Publicades al BOP de Lleida núm. 147, de 31 de juliol de 2020, i DOGC núm. 8202, del 17 d’agost de 
2020.

Que, en el relació amb el procés selectiu esmentat, (Expedient: 1458-29-2020), es fa constar que 
mitjançant Decret de l’Alcaldia RES 2020/554, [data signatura 10/09/2020], fou aprovada la Relació 
provisional de persones aspirants admeses i excloses, la relació de persones aspirants que resten 
exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana i, en el seu cas les que l’han de 
realitzar, i la composició de la Comissió de Valoració. Aquesta Resolució [Decret], fou objecte de 
publicació reglamentària, conforme determina la Base 6.1 de les que regeixen la convocatòria, inserint-
se l’Anunci a la pàgina web corporativa el dia 10/09/2020.

Que la relació provisional de sol·licituds excloses, fou la següent:

Núm. ordre Referència exp. Persones aspirants  
1 1458-31-2020 HUGUET GENE ARNAU
8 1458-38-2020 SORIA MORENTE LARA
15 1458-46-2020 JUDITH RAYA ESMATGES
16 1458-47-2020 PEREZ DE LAS HERAS MARISA
20 1458-51-2020 GÓMEZ TROYA MARIA DEL MAR
21 1458-52-2020 COLOM ARDÈVOL MARIA
22 1458-53-2020 SABATÉ ROMERO MARIA JOSÉ
23 1458-54-2020 LOSCOS SOLDEVILA ALBA
24 1458-55-2020 MOUSSAOUI RAHHAB WAFAE
25 1458-56-2020 ROLDÁN MASCARÓ SORAYA
32 1458-63-2020 RIUS BOSCH ÀNGELS
33 1458-64-2020 NAVARRO ÀVILA RICARD
35 1458-66-2020 PERERA SANTIVERI SÍLVIA
37 1458-68-2020 COSTA POCH JOSEP MARIA

Extemporània  1458-69-2020 MARTÍN OLMO CARMEN

Que, conjuntament amb la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, fou publicada la relació 
d’aspirants que resten exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana i, en el seu 
cas els que l’han de realitzar.

Que durant el termini de presentació d’al·legacions [5 dies hàbils], s’han succeït les incidències 
següents:

Per RES 2020/548 de data 08-09-2020, es va aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos, fitxant el 
termini d’inici de presentació d’al·legacions el dia 9 de setembre i finalització el dia 16 de setembre. 
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No obstant, es van detectar dos errades que van comportar la rectificació i cessament d’efectes de la 
RES 2020/548 i l’aprovació d’una nova RES 2020/554 de 10 de setembre en la qual es fixà un termini 
d’al·legacions que s’inicià el 14 de setembre i finalitzà el dia 18 de setembre. Fou inserit l’Anunci a la 
pàgina web corporativa. 

Que durant el termini de presentació d’al·legacions [5 dies hàbils], NO s’ha presentat cap al·legació per 
part de les persones aspirants provisionalment exclosos.

Finalment, indicar que, no s’ha produït cap incidència relativa a possibles abstencions i /o recusacions, 
per la qual cosa la Comissió de Valoració resta constituïda tal i com fou configurada a la RES 2020/554.

II. FONAMENTS DE DRET [Informe jurídic]:

Que en conseqüència, s’ha lliurat INFORME JURÍDIC en el qual, motivadament, s’informen totes i cada 
una de les situacions plantejades, en els termes següents:

A.- En relació amb les persones aspirants provisionalment excloses que NO han presentat al·legacions,  
s’ha informat que la manca de presentació de la documentació requerida suposarà que a la persona 
interessada se la tindrà por desistida de la seva petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els 
termes previstos a l’article 21 de la Llei 39/2015. La resolució consistirà en la declaració de les 
circumstàncies que concorrin en cada cas, amb indicació dels fets produïts i de les normes aplicables. 

En conseqüència, i de conformitat amb els articles 21 i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, procedeix declarar NO esmenades les 
deficiències en les sol·licituds que corresponent als aspirants que figuren en la relació que seguidament 
s’indica, per subsistir la mancança de documents requerits en el termini habilitat. En conseqüència, es 
confirma l’exclusió de les següents persones aspirants del procés de selecció i s’eleva a definitiva la llista 
definitiva d’aspirants exclosos. 

Núm. ordre Referència exp. Persones aspirants  
8 1458-38-2020 SORIA MORENTE LARA
20 1458-51-2020 GÓMEZ TROYA MARIA DEL MAR
21 1458-52-2020 COLOM ARDÈVOL MARIA
22 1458-53-2020 SABATÉ ROMERO MARIA JOSÉ
23 1458-54-2020 LOSCOS SOLDEVILA ALBA
24 1458-55-2020 MOUSSAOUI RAHHAB WAFAE
25 1458-56-2020 ROLDÁN MASCARÓ SORAYA
33 1458-64-2020 NAVARRO ÀVILA RICARD
35 1458-66-2020 PERERA SANTIVERI SÍLVIA

B.- Que, conjuntament amb la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, fou publicada la relació 
d’aspirants que resten exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana i, en el seu 
cas els/les [aspirants] que l’han de realitzar. 

C.- En relació amb la Comissió de Valoració indicar que, no s’ha produït cap incidència relativa a 
possibles abstencions i /o recusacions, per la qual cosa la Comissió de Valoració resta constituïda tal i 
com fou configurada RES 2020/554.

III. RESOLUCIÓ:

Atès el que s’ha exposat, atesos els informes, i vist el contingut dels informes lliurats als respecte, 
aquests Serveis Jurídics sotmeten a consideració de l’Alcaldia, la proposta de resolució següent: 

Primer. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES:

Núm. 
ordre    Referència exp.          Persones aspirants  
1 1458-31-2020 HUGUET GENE ARNAU
2 1458-32-2020 POBLADOR VILARRÚBIAS MARIONA
3 1458-33-2020 MAQUEDA TEIXIDÓ MARINA
4 1458-34-2020 COS BONET CRISTINA
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5 1458-35-2020 MORALES SALES NATÀLIA
6 1458-36-2020 VALL BALSELLS ESTER
7 1458-37-2020 PUYOL CASTET TANIA
9 1458-39-2020 OLIVARES MERINOS SONIA
10 1458-40-2020 BUIGUES GANGEMI VERONICA
11 1458-41-2020 MARTÍNEZ BAENA IRIS
12 1458-43-2020 TERSOL ALCALDE TERESA
13 1458-44-2020 MACIÀ CAÑELLAS MARTA
14 1458-45-2020 REGORDOSA MARTIR CLARA
15 1458-46-2020 JUDITH RAYA ESMATGES
16 1458-47-2020 PEREZ DE LAS HERAS MARISA
17 1458-48-2020 TORRES SOLÉ ELISENDA
18 1458-49-2020  MARTINEZ BAENA MIGUEL EMETERIO
19 1458-50-2020  RUESTES GUILLEM IRENE
26 1458-57-2020 MAS SOLE LAURA
27 1458-58-2020 RODRÍGUEZ LARA RAÜL
28 1458-59-2020 PALAU. JORGE XAVIER
29 1458-60-2020 PÉREZ SIMÓN EVA
30 1458-61-2020 ANGLÈS NÚÑEZ DE ARENAS MARIA
31 1458-62-2020 BOQUE BONET MONTSERRAT
32 1458-63-2020 RIUS BOSCH ÀNGELS
34 1458-65-2020 MARTINEZ DALMAU PATRICIA
36 1458-67-2020 LOPEZ GATIUS ANNA
37 1458-68-2020 COSTA POCH JOSEP MARIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------

Segon. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS EXCLOSES:

Núm. ordre Referència exp. Persones aspirants  
8 1458-38-2020 SORIA MORENTE LARA
20 1458-51-2020 GÓMEZ TROYA MARIA DEL MAR
21 1458-52-2020 COLOM ARDÈVOL MARIA
22 1458-53-2020 SABATÉ ROMERO MARIA JOSÉ
23 1458-54-2020 LOSCOS SOLDEVILA ALBA
24 1458-55-2020 MOUSSAOUI RAHHAB WAFAE
25 1458-56-2020 ROLDÁN MASCARÓ SORAYA
33 1458-64-2020 NAVARRO ÀVILA RICARD
35 1458-66-2020 PERERA SANTIVERI SÍLVIA

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

Tal i com s’estableix a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, la manca de presentació de la documentació requerida suposarà que a 
la persona interessada se la tindrà por desistida de la seva petició, prèvia resolució que haurà de ser 
dictada en els termes previstos a l’article 21 [Llei 39/2015]. 

De conformitat amb els articles 21 i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, es justifica l’exclusió per les motivacions següents: 

 Procedeix declarar NO esmenades les deficiències en les sol·licituds que corresponen als aspirants 
exclosos, per subsistir la mancança de documents requerits en el termini habilitat, en tant que no 
han presentat cap escrit d’al·legacions, conforme s’ha indicat en els Fonaments de Dret d’aquesta 
Resolució (Apartat A). 

Tercer. PROVA DE LLENGUA CATALANA

En conseqüència, les persones aspirants que han de realitzar la prova de coneixements de llengua 
catalana (Nivell C1 del MECR o equivalent), són les següents:
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Número ordre      Referència exp. Persones aspirants  
26 1458-57-2020 MAS SOLE LAURA
29 1458-60-2020 PÉREZ SIMÓN EVA

Això no obstant, les persones aspirants esmentades, poden presentar, en qualsevol moment anterior a 
la data que es determini la celebració de la prova prevista a la Base 8.1, el document que acrediti els 
coneixements de català esmentat, circumstància que, automàticament, l’eximiria de la seva realització.

Tanmateix, i de conformitat amb allò previst a la Base vuitena, la resta de les persones aspirants 
admeses resten exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, atès que 
acrediten documentalment els coneixements de nivell C1 de Català o equivalent.

Quart. COMISSIÓ DE VALORACIÓ 

Atès el que s’ha exposat en els antecedents d’aquesta Resolució (Apartat C), en relació amb la Comissió 
de Valoració indicar que, no s’ha produït cap incidència relativa a possibles abstencions i /o recusacions, 
per la qual cosa la Comissió de Valoració resta constituïda tal i com fou configurada. En conseqüència, la 
Comissió de Valoració, restarà formada per les persones i càrrecs que figuren en la relació inclosa en el 
Decret de l’Alcaldia RES 2020/554 [data signatura 10/06/2020], i publicat a la pàgina web corporativa el 
dia 10 de setembre de 2020.

Cinquè.  CALENDARI PROVES SELECTIVES. 

FASE DE CONCURS:  Dia 28 de setembre de 2020 a les 13:30 hores. Sala de Reunions de la planta 
tercera de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Mollerussa. 

PROVA DE LLENGUA CATALANA:  Dia 1 d’octubre a les 10:00 hores. Sala de Reunions de la Planta 
tercera de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Mollerussa. 

PROVA DE CARACTERÍSTIQUES PERSONALS: S’iniciaran el dia 6 d’octubre, a les 9:00 hores, i se seguirà 
l’ordre d’admissió. El primer candidat convocat és el número 1, Sr. HUGUET GENER, ARNAU i es seguirà 
amb els candidats 2,3,4,5,6,7,9,10 i 11.

El dia 8 d’octubre, s’iniciarà també a les 9:00 hores, i resten convocats els candidats números, 
12,13,14,15,16,17,18,19,26 i 27.

El dia 9 d’octubre s’iniciarà també a les 9:00 hores, i resten convocats els candidats números,  
28,29,30,31,32,34,36 i 37.

La prova de característiques personals és obligatòria i la no compareixença suposarà la exclusió de la 
persona candidata del procés de selecció. 

Aquesta prova es realitzarà els dies indicats, a la Sala de Reunions de la Planta tercera de la Casa 
Consistorial de l’Ajuntament de Mollerussa. 

PROVA PSICOTÈCNICA:  Es realitzarà el dia 15 d’octubre a les 10:30 h. Sala de Reunions de la Planta 
tercera de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Mollerussa. 

D’acord amb el que s’especifica a la Base vuitena de la convocatòria aquesta prova tindrà caràcter 
eliminatori. I només accediran a la prova fins un màxim de cinc persones candidates que hagin obtingut 
les millors puntuacions en el Concurs. 

Sisè. PUBLICACIÓ.

De conformitat amb les Bases que regeixen el procés de selecció, aquesta Resolució es publicarà al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, i a la pàgina Web corporativa.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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L’Alcalde. Mollerussa, a la data de la signatura electrònica.
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