NÚM.EXP: 1458-54-2022

Processos selectius de personal

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

DECRET DE L’ALCALDIA
Assumpte: Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses i convocatoria
proves selectives.
Expedient núm.: 1458-54-2022
Procediment: Convocatòria i proves de selecció per concurs-oposició una plaça de personal
laboral temporal. Tècnic/a especialista sobreestant d’obres publiques.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés de selecció per
proves de selecció per concurs-oposició una plaça de personal laboral temporal.
Tècnic/a especialista sobreestant d’obres publiques de l’Ajuntament de Mollerussa
i de conformitat amb allò que s’estableix en les Bases que regeixen l’indicat procés i en
desplegament de les facultats que legalment tinc conferides, RESOLC:
Primer. Aprovar la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses, corresponent
a la convocatòria del procés de selecció per proves de selecció per concurs-oposició
una plaça de personal laboral temporal. Tècnic/a especialista sobreestant d’obres
publiques de l’Ajuntament de Mollerussa
Aspirants admesos:
COGNOMS I NOMS
S.G., R.
M.B., O.
S.P., D.
M.S., A.
P.G., R.
G.P., V.

DNI
7809*****
*****109W
****1006A
7808*****
4370*****
****8409D

Aspirants exclosos i motiu d’exclusió:
COGNOMS I NOMS
DNI
REGISTRE D’ENTRADA

20/10/2022 ALCALDE

O.R., G.
4790*****
A.N., B.
*****546L
C.B., Ll.
*****515X

Titulació
requerida

--no
presentat

Carnet
conduir

no
presentat
no
presentat
no
presentat

Llengua
catalana
nivell C1 o
equivalent

--no
presentat

ACTIC
nivell
mitjà

CV

no
presentat
no
presentat
no
presentat

----

Experiència
profesional

no
presentat
no
presentat
no
presentat

Justificant de
mèrits

--no
presentat

Segon. Els aspirants admesos han acreditat el nivell de suficiència C1 de llengua catalana i
per tant no s’ha de realitzar la prova de coneixements de català.
Tercer. Fixar com a data de les proves selectives el dia 24 d’octubre de 2022, a l’edifici
Annex del Teatre l’Amistat, C/ Ciutat de Lleida de Mollerussa. L’ordre de realització de les
proves serà el següent:

Marc Solsona Aixala
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Primer exercici: test de coneixements de la primera part del temari (matèries
comunes).
El termini per a la realització de la prova serà de 35 minuts.
Data: 24 d’octubre de 2022
Hora d’inici: 09:00 hores
Lloc: edifici Annex del Teatre l’Amistat, C/ Ciutat de Lleida de Mollerussa.
Segon exercici: resolució d’un supòsit pràctic proposat pel tribunal en relació al
desenvolupament d’obres per part de l’Ajuntament en quan al control de les
mateixes: treballs previs, seguiment i finalització d’obres.
El termini per a la realització de la prova serà de 60 minuts.
Data: 24 d’octubre de 2022
Hora d’inici: 10:30 hores
Lloc: edifici Annex del Teatre l’Amistat, C/ Ciutat de Lleida de Mollerussa.
Tercer exercici: resolució d’un supòsit pràctic proposat pel tribunal en relació als
diferents documents integrants del pressupost d’una obra .
El termini per a la realització de la prova serà de 60 minuts.
Data: 24 d’octubre de 2022
Hora d’inici: 12:00 hores
Lloc: edifici Annex del Teatre l’Amistat, C/ Ciutat de Lleida de Mollerussa.
Quart. Convocar als aspirants admesos el dia 24 d’octubre, a les 9.00 hores del matí, a
l’edifici Annex del Teatre l’Amistat, C/ Ciutat de Lleida de Mollerussa.
Cinquè. Es publicarà aquesta resolució al tauler d’anuncis de la seu electrònica.
Mollerussa, a la data que figura a la signatura electrònica

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 1

20/10/2022 ALCALDE

L’alcalde
Marc Solsona Aixalà
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