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Anunci: Nomenament funcionàries en pràctiques com administratives  
 
D’acord amb les bases especifiques reguladores del procés selectiu per a cobrir, mitjançant 

concurs-oposició, 4 places d’administratiu/va previstes a la relació de llocs de treball del Consell 

Comarcal del Segrià amb els Codis F-AG5, F-AG8, F-AG9 i F-AG10, publicades al BOP de Lleida, 

núm. 202, de 18 d’octubre de 2018, per decrets de Presidència núm. 189/2019, de 12 d’abril, núm. 

205/2019, de 23 d’abril i núm. 208/2019, de 24 d’abril, s’ha resolt el següent: 

 

- 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 General, Subescala: administrativa 

 Grup de classificació: grup C, subgrup C1  

 Nivell de complement de destinació: 18 

 Retribució mensual bruta: la corresponent al Grup C1, CD nivell 18 i CE 353,45 euros, sens 
perjudici de la part proporcional de les pagues extraordinàries que procedeixin. 

 Jornada: 100%, 37,5 hores setmanals 

 Durada:  
4 mesos, inici 24 d’abril de 2019, a les 9:00 hores (llocs de treball F-AG5, F-AG8 i F-AG9) 
4 mesos, inici 29 d’abril de 2019, a les 9:00 hores (lloc de treball F-AG10) 

 
ADSCRIPCIÓ 
 

Cognoms i nom NIF CODI LLOC ADSCRIPCIÓ 

Pubill Aixut Maria Pilar ****5279* F-AG5 Ensenyament 

Coma Ballesté Maria del Mar 780****8* F-AG8 Serveis Socials 

Fernàndez Garcia M. Montserrat 43**31*** F-AG9 Serveis Socials 

Pascual Pastor Purificación Teresa 4768***** F-AG10 Serveis Socials 

 
- Determinar als següents tècnics comarcals com a responsables 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: 
 
- Sr. Eduard Rodríguez, tècnic d’ensenyament: lloc F-AG5 
- Sra. Montserrat Codina, coordinadora serveis socials: llocs F-AG8, F-AG9 i F-AG10 
 

El que es fa públic per a general coneixement i als efectes oportuns. 

 

 

 

 

M. José Invernón Mòdol 

Presidenta  
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