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ANUNCI          

En compliment de les bases reguladores del procés restringit per a cobrir dues (2) places 
d’administratiu/va (Codis F-AG6 i F-AG7) del Consell Comarcal del Segrià, publicades al BOP de 
Lleida, núm. 202, de 18 d’octubre de 2018 i en extracte al DOGC núm. 7738, de 31 d’octubre, per 
decret de presidència núm. 536/2018, de 22 de novembre, s'ha resolt el següent:  
 
“Primer. Aprovar la relació provisional d’admesos i exclosos per formar part del procés restringit 
per a la provisió de dos llocs de treball d’administratiu/va (Codis F-AG6 i F-AG7) del Consell 
Comarcal del Segrià: 
 
ASPIRANTS ADMESOS/ES     
DNI Prova de català 
XX897508N exempt/a 

 
ASPIRANTS EXCLOSOS/ES 
Cap 
 
Segon. Nomenar els membres del Tribunal qualificador, de conformitat amb la Base 5a:  
 
Càrrec Titular Suplent 
President/a Núria Benseny Dalmau Rosa Martínez Roig 
Vocal Josep M. Profitos Güil Neus Bernaus Gaset 
Vocal Maria Teresa Ruera del Pueyo Marta Farré Cunillera 
Secretària Carme Vallés Fort Llorenç Dago Jové 
 
Tercer. Publicar aquest decret en el Tauler electrònic del Consell i en l’enllaç 
http://www.segria.cat/consell/convocatories-personal en els termes següents: 
 
- concedir un termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional 
d’admesos i exclosos per formular reclamacions i fer esmenes. En cas que no se’n presentin, 
aquest llistat provisional esdevindrà definitiu sense necessitat d’ulterior acord.  
- concedir un termini de 10 dies comptadors des de la publicació del nomenament dels membres 
del Tribunal a efectes de possibles reclamacions, als quals resulta d’aplicació els articles 23 i 24 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic a efectes d’abstenció i 
recusació. 
 
Quart. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió ordinària que tingui lloc per al 
seu coneixement.” 
 
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes oportuns. 
 
 
 
 
M. José Invernón Mòdol 
Presidenta  
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