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Número de registre 6041

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

Anunci de relació provisional d’admesos i exclosos procés selectiu plaça de tècnic/a de Medi Ambient

En compliment de les bases específiques que han de regir el procés selectiu per cobrir 1 plaça de tècnic/a
de Medi Ambient (codi F-AE 18) de la plantilla de funcionaris del Consell Comarcal del Segrià, publicades al
BOP de Lleida, núm. 108, de 5 de juny de 2018, al DOGC núm. 7639, d’11 de juny de 2018 i en extracte al
BOE núm. 145, de 15 de juny de 2018, per decret de presidència núm. 325/2018, d’1 d’agost, 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 de Medi Ambient (codi F-AE 18) de la plantilla de funcionaris del Consell Comarcal del
Segrià, així com la llista provisional d’exempts de realitzar l’exercici de coneixement de llengua catalana:

Aspirants admesos/es

DNI PROVA DE CATALÀ

XX695034A Exempt/a

XX696147N Exempt/a

XX689730N Exempt/a

XX876243Q NO Exempt/a

XX739398E Exempt/a

XX085021Y Exempt/a

XX688526G Exempt/a

XX731259W Exempt/a

XX728889R Exempt/a

XX734180W Exempt/a

XX086825P Exempt/a

XX752091Z Exempt/a

XX684580Z Exempt/a

XX749801Y Exempt/a

XX737268P Exempt/a

XX745046N Exempt/a

XX745044X Exempt/a

XX922748W Exempt/a

XX737880E Exempt/a

XX087153Z Exempt/a

XX704135H Exempt/a

XX691335F Exempt/a

Aspirants exclosos/es
XX088208B. 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:
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President/a Jose A. Dadón Paz M. Dolors Tella Albareda

Vocal Carmen García Pano Albert Bringué Campi

Vocal Esther Fanlo Grasa Joan Balasch Solanes

Secretària Carme Vallés Fort Cèlia Argilés Andrés

Tercer. Fixar el dia 27 de setembre de 2018 per a la celebració del primer exercici relatiu als coneixements
de llengua catalana que tindrà lloc a les 9 hores a la seu del Consell Comarcal del Segrià, C. Canyeret núm.
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.

-  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.

Lleida, 1 d’agost de 2018
La presidenta, M. José Invernón Mòdol

Administració Local 91


		Diputació de Lleida
	2018-08-03T13:02:19+0200
	es_ca
	e-BOP




