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ANUNCI NOMENAMENT ARQUITECTA DEL CONSELL COMARCAL I CREACIÓ BORSA DE 
TREBALL 
   
En compliment de les bases específiques reguladores del procés selectiu per a cobrir, mitjançant 
concurs-oposició, la plaça d’arquitecte vacant a la plantilla de funcionaris del Consell Comarcal i creació 
d’una borsa de treball, publicades BOP de Lleida núm. núm. 121, de 23 de juny de 2017, per Decret de 
Presidència núm. 54/2018 de 8 de febrer, s'ha resolt el següent:  
 
“Primer. Nomenar a la Sra. Ivette Sopena Coma, amb el DNI XX717158T, arquitecta del Consell 
Comarcal, en qualitat de funcionari de carrera, passant a ocupar el lloc de treball F-AE1, d’acord amb 
les següents condicions: 

 Categoria i retribucions: Grup A1, complement de destí nivell 26 i complement específic 846,45 
euros. 

 Jornada: complerta, 37,5 hores setmanals 
 
Segon. Publicar aquest nomenament en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i a l’E-tauler del 
Consell Comarcal. Un cop publicat al BOP, l'aspirant ha de prendre possessió i fer el jurament o 
promesa, en el termini d'un mes. 

Tercer. Aprovar la composició definitiva de la borsa de treball per cobrir necessitats concretes 
prioritàries de caràcter temporal i/o vacants sobrevingudes en llocs de similars característiques segons 
les necessitats que es produeixin: 
 

Núm. Ordre DNI PUNTUACIÓ 

1 XX732289C 45,26 

2 XX085410L 45,2 

3 XX648207K 45,04 

4 XX612022V 41,8 

5 XX683711L 40,5 

6 XX080744E 24,00 
 
Quart. Donar l’oportuna publicitat a aquesta llista fent constar que, d’acord amb la base 1.1, la vigència 
d’aquesta borsa de treball és de dos anys a comptar des de la data de publicació al tauler electrònic del 
Consell Comarcal. 
 
.../....” 
 
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes oportuns. 
 
 
 
M. José Invernón Mòdol 
Presidenta  
 
Lleida, signat electrònicament 
 
DILIGÈNCIA DE SECRETARIA: Aquesta borsa de treball serà vigent per un termini de dos anys des de 
la data de publicació al tauler electrònic del Consell Comarcal.  
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