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CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

Anunci de la relació d’admesos/es i exclosos/es per a la plaça de tècnic en informàtica

En compliment de les Bases del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a en informàtica (codi L29) de
la plantilla de funcionaris del Consell Comarcal del Segrià, publicades al BOP de Lleida número 202, de 18
d’octubre de 2018, al DOGC número 7738, de 31 d’octubre de 2018, i en extracte al BOE número 270, de 8
de novembre de 2018, per Decret de Presidència número 571/2018, de 19 de desembre, s’ha resolt  el
següent:

“Primer. Aprovar la relació provisional d’admesos i exclosos per formar part del procés selectiu per cobrir
una plaça de tècnic/a en informàtica (codi L 29) de la plantilla de personal laboral del Consell Comarcal del
Segrià, així com la llista provisional d’exempts de realitzar l’exercici de coneixement de llengua catalana.

Aspirants admesos/es

COGNOMS I NOM DNI PROVA DE CATALÀ

Cervera Nebot Jordi 4**82**8* Exempt/a
Gòdia Llaquet Ricard **0875*** Exempt/a
Hernández Alvárez Montserrat 780****1* Exempt/a
Llobet Palau Jordi 43**6**3* Exempt/a
Roma Gòdia Jordi 4*6*3*3** Exempt/a

Aspirants exclosos/es

COGNOMS I NOM DNI MOTIU D’EXCLUSIÓ

Ane Villega José Ramón **09**21* Manca de l’acreditació de la titulació exigida a la convocatòria (Base 2d)
Besa Serra Llorenç 4**8*7*8* Manca de l’acreditació de la titulació exigida a la convocatòria (Base 2d)

Segon. Nomenar els membres del Tribunal Qualificador, de conformitat amb la Base 4:

CÀRREC TITULAR SUPLENT

President David Colomina Badia Magda Solé Bergé
Vocal Neus Bernaus Gaset Anna Feliu Moragues
Vocal Jorge Gervás Arruga Xavier Navarro Esteve
Secretària Carme Vallés Fort Cèlia Argilés Andrés

Tercer.  Fixar  el  dia 30 de gener  de 2019 per  a  la  celebració del  primer  exercici,  de la segona prova:
qüestionari  tipus  test  que tindrà  lloc a  les  10  hores  a  la  seu del  Consell  Comarcal  del  Segrià,  carrer,
Canyeret, número 12, de Lleida.

Quart. Determinar que l’ordre d’actuació de les persones aspirants que participin en aquest procés selectiu,
serà per ordre alfabètic del primer cognom de les persones aspirants.

Cinquè.  Publicar  aquest  decret  al  BOP  de  Lleida,  al  Tauler  electrònic  del  Consell  i  en  l’enllaç:
http://www.segria.cat/consell/convocatories-personal, fent constar el següent:

-  Concedir  un termini  de 10 dies  comptats  a  partir  de l’endemà de la  publicació  del  llistat  provisional
d’admesos i exclosos per formular reclamacions i fer esmenes. En cas que no se’n presentin, aquest llistat
provisional esdevindrà definitiu sense necessitat d’ulterior acord ni publicació.
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-  Concedir  un termini  de 10 dies  comptadors  des  de la publicació del  nomenament  dels  membres del
Tribunal a efectes de possibles reclamacions, als quals resulta d’aplicació els articles 23 i 24 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic a efectes d’abstenció i recusació.

Sisè. Donar compte al  Ple d’aquesta resolució en la propera sessió ordinària que tingui lloc per al  seu
coneixement.”

El que es fa públic per a general coneixement i als efectes oportuns d’acord amb la disposició addicional
setena  Identificació  dels  interessats  en  les  notificacions  per  mitja  d’anuncis  i  publicacions  d’actes
administratius, de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.

Lleida, 21 de desembre de 2018
La presidenta, M. José Invernón Mòdol
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