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Processos selectius de 

personal 

  

 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ 

 

PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA VACANT D’ARQUITECTE/A SUPERIOR DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 

Finalitzat el procés selectiu per cobrir una vacant d’arquitecte superior de la plantilla de personal 
de l’Ajuntament de Mollerussa i a la vista dels resultats obtinguts en les proves practicades, el 
Tribunal qualificador, per unanimitat dels seus membres, adopta els acords següents: 

 
Primer. Proposar a l’Alcaldia la contractació de la persona candidata que es detalla a 
continuació: 

Sra. MORELL RIVAS, NOEMI 
 
CARACTERISTIQUES DEL LLOC DE TREBALL  

Règim Jurídic: Personal laboral  
Adscripció: Plantilla de personal laboral  
Categoria professional: Grup A, subgrup A1  
Titulació: Llicenciatura o grau d’arquitectura (arquitecte superior) 

Tipus de contracte: de durada determinada a temps parcial 
Dedicació: 50% de la jornada 
Horari:  de dilluns a divendres i assistència a reunions en l’horari que s’estableixi. 
Retribucions: Assignació de retribucions, corresponent al Grup A, Subgrup A1, nivell 
complement destinació 22, complement específic 21. Gaudirà, tanmateix, del dret a percebre 
dues pagues extraordinàries anuals o la part proporcional que legalment correspongui.  

Durada del contracte: fins a la provisió definitiva 

Període de prova: quatre mesos (art. 14 ET) 
 
Segon. En cas de renúncia de la candidata seleccionada, el Tribunal proposa la contractació del 
candidat que ha obtingut el segon lloc i que forma  part de la borsa de treball: 
 
Sr. ANTORN MONSENY, EDUARD 
 

Tercer. Comunicar el resultat del procés selectiu a l’Alcaldia, a l’àrea de RRHH perquè formalitzi 
la contractació laboral de la persona proposada, a Secretaria General i a l’Àrea econòmica als 
efectes oportuns. 
 
Quart. Es dona per conclòs el procés selectiu i per finalitzada l’activitat col·legiada del Tribunal 
qualificador. 

 
Mollerussa, maig de 2021 
 

El president         La secretària 
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