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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Modificació  bases  i  convocatòria  per  a  la  creació  d’una  borsa  de treball  per  a  personal  auxiliar  per  a
activitats diverses del Patronat de Fires de Mollerussa

ANUNCI

La Junta de Govern en data 16 de desembre de 2021 ha aprovat, entre d’altres, el següent acord:

Modificació  bases  i  convocatòria  per  a  la  creació  d’una  borsa de treball  per  a  personal  auxiliar  per  a
activitats diverses del patronat de fires de Mollerussa.

Amb data 2 de desembre de 2021 la Junta de Govern, va aprovar les Bases i Convocatòria per a la creació
d’una borsa de treball per a personal auxiliar per a activitats diverses del patronat de fires de Mollerussa.

Aquest acord es va publicar al BOP núm.240 de 15 de desembre de 2021.

Amb anterioritat  a  la  publicació  en  el  BOP,  per  part  dels  responsables  del  Patronat  es  va  considerar
convenient incloure una modificació en el sentit d’eximir de l’assistència al curs formatiu i superació del test
(1ª  fase del  procés de selecció)  a aquells  aspirants  que hagin superat  aquestes  proves a l’any 2017 i
següents. Atorgant-los una qualificació de 5 (cinc).

Vist l’informe emès pels responsables de l’Organisme Autònom Patronat de Fires de Mollerussa.

Vist l’informe jurídic del secretari accidental de l’Ajuntament de Mollerussa.

Es pet tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar la modificació de les Bases i Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a
personal auxiliar per a activitats diverses del patronat de fires de Mollerussa consistent en afegir a la 1ª fase
de la base 8ª “Sistemes de selecció i desenvolupament dels processos” un tercer paràgraf amb el contingut
següent:

- “Tots aquells aspirants que hagin superat aquesta primera fase a l’any 2017 i següents quedaran exempts
de la seva realització. Atorgant-los una qualificació de 5 (cinc).

Segon. Suspendre la presentació de sol·licituds. Ampliar el termini de presentació, que serà de deu (10) dies
i que computarà a partir de l’endemà de la nova publicació al BOP.

Tercer. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província de Lleida. També publicar-les al tauler
d’anuncis i a la pàgina web de municipal (http://www.mollerussa.cat, apartat Ofertes de Treball).

Mollerussa, 17 de desembre de 2021
L’alcalde, Marc Solsona Aixalà
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