Es fa públic per a general coneixement, que el Tribunal qualificador nomenat per decret de
presidència núm.214/2021, reunit en data 8 de juny de 2021 ha resolt fer públic el següent:

Primer.- Fer públic els resultats de la prova pràctica, de caràcter obligatori i eliminatori, dels
aspirants que han comparegut :
DNI
****4990F
****2822R
****5745H
****6944D
****1724R
****8965M
****8252Y

Aspirants
Achig Ojeda Xavier Sebastian
Carrasquero Jaraba Clara Maria
Gatnau Casané Ana Maria
Labella Sobrevals Blanca
Masana Esteve Maria José
Plensa Santallusia Núria
Vera del Rio Iolanda

Supòsit 1
5,28
6,97
____
____
____
8,23
7,37

Supòsit 2
6,75
8,5
____
____
____
8,00
7,00

Segon.- Fer públic el resultat final del procés selectiu, ordenant les persones aspirants de major a
menor puntuació total obtinguda

DNI
****8965M
****2822R
****8252Y
****4990F

Aspirants
Plensa Santallusia Núria
Carrasquero Jaraba Clara Maria
Vera del Rio Iolanda
Achig Ojeda Xavier Sebastian

Puntuació total
16,23
15,47
14,37
12,03

D’acord amb la Base 7.1, s’atorga a les persones aspirants un termini de dos (2) dies hàbils
comptats des de l’endemà d’aquesta publicació per a sol·licitar la revisió o aclariments de la
qualificació de la prova o, en el cas d’haver estat declarat no apte/a, l’expressió de la nota de
l’exercici. Aquestes peticions es formularan sens perjudici de la possibilitat de la persona aspirant,
si ho estima convenient, d’interposar el corresponent recurs contra la resolució del Tribunal que
estimi lesiva per als seus interessos.
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ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR AMB
CARÀCTER INTERÍ LA PLAÇA DE SECRETARIA INTERVENCIÓ SAT DEL CONSELL
COMARCAL DEL SEGRIÀ

Tercer.- Elevar a la Presidència, la proposta de nomenament a favor de l’aspirant posseïdora del
DNI núm.****8965 M, que correspon a la Sra. NÚRIA PLENSA SANTALLUSIA, per cobrir
interinament la plaça de secretaria intervenció i proposar a la Direcció General d’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya el corresponent nomenament interí en favor de l’aspirant.

Quart.- Publicar aquests acords al tauler d’anuncis i a la pàgina web a través de l’enllaç
https://www.segria.cat/consell/convocatories-personal.

La secretària
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