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ANUNCI 
 
Es fa públic per a general coneixement que en data de 5 de juliol de 2019, s’ha dictat el Decret de 
Presidència núm. 349/2019, que resol el següent: 
 
“Primer. Estimar l’al·legació formulada per la Sra. Marta Maria López Sabaté, inicialment exclosa 
del procés selectiu, mitjançant concurs oposició, amb caràcter urgent, d’un/a administratiu/va, grup 
C1, en règim de contractació de relleu i aprovació de borsa de treball de la plantilla de treballadors 
del Consell Comarcal del Segrià, per haver acreditat la condició de desocupada dins el termini 
concedit a l’efecte, passant a ser admesa en l’esmentat procés. 
 
Segon. Aprovar la relació definitiva d’admesos i exclosos per formar part del procés selectiu 
mitjançant concurs oposició, amb caràcter urgent, d’un/a administratiu/va, grup C1, en règim de 
contractació de relleu i aprovació de borsa de treball de la plantilla de treballadors del Consell 
Comarcal del Segrià, així com la llista definitiu d'exempts de realitzar l'exercici de coneixement de 
llengua catalana: 
 
ASPIRANTS ADMESOS/ES 
 

Cognoms i nom DNI Prova de català 

Antorn Santacana Núria ****9124* Exempt/a 

Bitrià Fresneda Sònia 7**022*** Exempt/a 

Codina Guillén Aitor **902**8* Exempt/a 

Cornudella Jaimejuan Alba 4***30*7* Exempt/a 

De la Sierra Gadea David 47****10* Exempt/a 

Ferrando Marin Aleix *79**4*3* Exempt/a 

Garrabé Cosculluela Maria 7809***** Exempt/a 

Iniesta Romero Mercè ***99*36* Exempt/a 

Latorre Bifet Marina 48*5**6** Exempt/a 

López Sabaté Marta Maria 4769***** Exempt/a 

Mesegué Farré Lídia 47**2**8* Exempt/a 

Montañés Vilella Isabel 4*6*9*1** Exempt/a 

Pérez Puyó Ana Isabel **7328*** Exempt/a 

Porta López-Acevedo Manuel ***85*05* Exempt/a 

Reig Lamarca Maria Teresa 437***8** Exempt/a 

Sánchez Madrona Maria **98*7*4* Exempt/a 

Tella Cornellana Maria Mercè 4**3*20** Exempt/a 

 
 
ASPIRANTS EXCLOSOS/ES 
 

Cognoms i nom DNI Motiu d’exclusió 

Arenas Sobrino Sílvia 47**0**4* Base 2.i): no acredita la condició de desocupat/da 

Blanch Mateo Bernat 780****9* Base 2.i): no acredita la condició de desocupat/da 

Corseu Corseu Corina Dana **0396*** 
Base 2 i): no acredita inscripció a l’oficina de treball i la 
condició de desocupat/da 
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Masana Caston Yasmina ***9*184* 
Base 2 i): no acredita inscripció a l’oficina de treball i la 
condició de desocupat/da 

Navarro Espinosa Estefania 4**93**7* 
Base 2 i): no acredita inscripció a l’oficina de treball i la 
condició de desocupat/da 

Puertas Berdejo Jennifer 47***8*5* 
Base 2 i): no acredita inscripció a l’oficina de treball i la 
condició de desocupat/da 

Quintillà Pallàs, Raquel 4374****N 
Base 2 i): no acredita inscripció a l’oficina de treball i la 
condició de desocupat/da 

Ruiz Pajares Jordina *7**01*2* 
Base 2 i): no acredita inscripció a l’oficina de treball i la 
condició de desocupat/da 

Vendrell Vidal Jovita **88**97* Base 2.d): no acredita titulació exigida a la convocatòria 

Vergé Fallada Maria Alba 4*7*8*7** 
Base 2 i): no acredita inscripció a l’oficina de treball i la 
condició de desocupat/da 

Vidal Solans Gemma ***012*6* 
Base 2 i): no acredita inscripció a l’oficina de treball i la 
condició de desocupat/da 

 
 

Tercer. Confirmar el dia 9 de juliol de 2019, com a data per a la celebració del primer exercici, de 
la segona prova: qüestionari tipus test que tindrà lloc a les 9 hores a la seu del Consell 
Comarcal del Segrià, C. Canyeret núm. 12 de Lleida. 
 
Quart. Publicar aquest decret al tauler d’anuncis de la Corporació i a la Seu electrònica, fent 
constar que contra aquest decret es pot interposar potestativament recurs de reposició davant la 
Presidència  de la corporació, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la 
seva publicació o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Lleida, dins del termini de 2 mesos comptats a partir del dia següent a aquell en 
què en tingui lloc la publicació. 
 
Cinquè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió ordinària que tingui lloc per 
al seu coneixement.” 
 
    
 
 
 
M. José Invernón Mòdol    
Presidenta e.f. 
 
Lleida, document signat electrònicament 
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