És fa públic per a general coneixement que per decret de presidència núm. 353/2022 i d’acord
amb l’acta del Tribunal qualificador, reunit en data 17 de maig de 2022, s’acorda el següent:
Primer.- Nomenar a les següents persones com a funcionàries en pràctiques, d’acord amb les
següents condicions:
CONDICIONS COMUNES
 Règim jurídic: funcionària en pràctiques
 Escala d’Administració Especial
 Subescala: tècnica
 Denominació: 2 treballadores socials EBAS (F-AE38 i F-AE41 ) i 1 treballadora social SIFE (FAE14)
 Grup de classificació: A2
 Nivell de complement de destinació: 21
 Retribució mensual bruta: la corresponent al Grup A2, CD nivell 21 i CE 5.637,66 € anuals,
sens perjudici de la part proporcional de les pagues extraordinàries que procedeixin.
 Jornada: 100%, 37,5 hores setmanals
 Durada: 4 mesos, inici 1 de juny de 1 d’octubre de 2022.
ADSCRIPCIÓ
COGNOMS I NOM
Aleu Moreno, Josefina
Justifica Salort, Neus
Sales Mor, Núria

NIF
***9257**
***7840**
***0123**

CODI LLOC
F-AE38
F-AE41
F-AE14

ADSCRIPCIÓ
Serveis Socials
Serveis Socials
Serveis Socials

Segon.- Determinar la tècnica comarcal senyora Montserrat Codina Rosell com a responsable
dels serveis als que es destinen les persones funcionàries en pràctiques, a efectes de la
supervisió i l’emissió de l’informe sobre la tasca realitzada, d’acord amb la base 10.2.
Tercer.- Aprovar la creació de la Borsa de Treball prevista a la base 12 integrada per les persones
següents, ordenades segons la puntuació obtinguda al procés selectiu:
ORDRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NIF
***8415**
***5130**
***4780**
***0631**
***1661**
***4664**
***3201**
***0165**
***8641**
***3629**

COGNOMS I NOM
Leon Barroso, Maite Leonor
Visa Llevadot, Patricia
Martinez Baena, Miguel Emeterio
Lanau Pera, Silvia
Sarmiento Garcia, Maria Rebeca
Bosch Segui, Natalia
Martinez Hinojosa, M.Carme
Bitria Marias, Ivan
Bea Capdevila, Maria
Rodriguez Berges, Montserrat
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Assumpte: nomenaments funcionàries en pràctiques i creació borsa de treball concurs
oposició lliure per a cobrir tres (3) places de treballador/a social (exp. núm. 1162/2021)

11
12
13
14
15
16
17
18

***8912**
***7682**
***6263**
***8106**
***2953**
***9504**
***8034**
***5204**

Garcia Bellostes, Tania
Prats Paul, Anna
Puy Piñol, Elisenda
Prieto Aranda, Miriam
Sanchez Muñoz, Maria Sonia
Alriols Quinquillá, Marta
Valades Morillo, Belen
Feliu Romeu, Carla

Aquesta borsa que és regirà pel que preveu la base 12 tindrà una vigència de dos anys,
prorrogable per dos anys més comptadors des de la publicació d’aquest decret.
Aquest termini podrà ser inferior en els casos següents:
a) Si es fa convocatòria de places corresponents a oferta pública d’ocupació de la mateixa
categoria. En aquest cas la nova borsa de treball que es generi substituirà a la borsa constituïda
en aquesta convocatòria.
b) Si en el cas que, davant d’una crida per cobrir un lloc de treball, cap de les persones que
composin la borsa, l’accepti.
Quart.
Publicar
aquest
decret
al
tauler
d’anuncis
disponible
a
http://ccsegria.eadministracio.cat/board i a la pàgina web a través de l’enllaç
https://www.segria.cat/consell/convocatories-personal, així com comunicar-ho a la Intervenció, a la
Tresoreria comarcals i al Registre de Personal del Consell, als efectes que preveu l’article 71 del
Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i notificar-lo a les persones
interessades amb l’advertiment que es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia
següent de la seva notificació.
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Cinquè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió ordinària que tingui

