És fa públic per a general coneixement, que el tribunal qualificador nomenat per decret de
presidència núm. 582/2021, ha resolt el següent:
Primer.- Resultat de la prova de coneixements de llengua catalana, que va tenir lloc el 12 de
novembre de 2021:
Cognoms i nom
ANA MARIA PIÑOL ROMERO
MARIA LAIA VILARDELL GARCIA

DNI
***4665**
***3041**

Prova de català
No presentada
No presentada

Segon.- Convocar als aspirants finalment admesos per a la realització de la segona prova,
primer exercici, qüestionari tipus text, el pròxim 21 de gener de 2022, a les 9 hores, aula
2.01 i 2.09 (segona planta) de l’edifici POLIVALENT amb adreça Universitat de LleidaCampus de Cappont, C/ Jaume II, número 71, amb les següents indicacions:
-La identificació de les persones aspirants es realitzarà amb l’exhibició del DNI o permís de
conduir abans d’iniciar la prova.
-S’haurà de tenir apagat el telèfon mòbil i guardats els dispositius electrònics de polsera i a la
taula només es podrà disposar d’un bolígraf.
-La durada màxima de la prova serà d’una hora.
-Les persones aspirants hauran d’anotar en el marge superior de totes les pàgines el DNI i
signar tots els fulls en el seu anvers.
-Les persones aspirants no es podran aixecar de la cadira. En cas de fer qualsevol consulta
o voler entregar l’examen, s’haurà d’aixecar el braç i el tribunal s’atansarà per atendre
qualsevol necessitat. Només es podrà abandonar el lloc amb el permís del Tribunal.
-La comunicació entre aspirants o la consulta de qualsevol document o aparell electrònic
suposarà l’expulsió de la prova i del procés selectiu.
-La fase d’oposició tindrà caràcter obligatori i eliminatori i consistirà en la resolució d’un
primer exercici que serà un qüestionari tipus test on s’haurà de respondre 20 preguntes, més
4 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta,
relatives al contingut del programa de L’ANNEX 2 Temari general. La puntuació màxima
serà de 10 punts, puntuant-se 0,5 punts per pregunta resolta favorablement, Les preguntes
sense resposta, amb més d’una resposta o amb respostes errònies no seran tingudes en
compte.
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ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, TRES PLACES DE TREBALLADOR/A
SOCIAL DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ. Exp. Núm.1162/2021

En el cas que s’acordés l’anul·lació d’alguna pregunta per incorrecció en el seu
plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d’una,
s’inclourà, a l’efecte del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de
reserva, i així successivament.
Seran eliminats els aspirants que no aconsegueixin una puntuació mínima de 5 punts.
Tercer.- 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,
Eva Forcat Escolà
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