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ANUNCI 
 
Resolució concurrència pública per a proveir dos llocs de treball tècnic/a d’integració 
social adscrit/a a l’àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Segrià 
 
Es fa públic per a general coneixement que en data 28 de desembre de 2017 s’ha dictat el Decret 
de Presidència núm. 581/2017, pel qual es resolt:  
 
Primer. Nomenar a les següents persones com a tècnic/a d’integració social  adscrit/a a l’àrea de 
Serveis Socials del Consell Comarcal del Segrià: 

- Maria Isabel Lopez Fernandez   
- Fatima Morancho Escanilla    

Característiques comunes als dos nomenaments  
• Règim Jurídic: Funcionari/a interí/a. 
• Categoria Professional:  C1, tècnic/a integració social 
• Dedicació: 20 hores setmanals 

• Retribucions:  Assignació de retribucions corresponents al grup C1, nivell de complement 
de destinació 18, complement específic general de grup. 

• Durada: des del 29 de desembre de 2017 fins el 31 de desembre de 2018. 
 
Segon. Aprovar la creació d’una borsa de treball formada per la resta de les persones aspirants 
ordenades d’acord amb la puntuació obtinguda a la valoració, amb la vigència d’un any, per cobrir 
algun d’aquests dos llocs de treball en cas de renúncia o altres necessitats d’integradors/es 
socials, amb el següent ordre: 
 
NÚM. ORDRE DNI PUNTUACIÓ 
1 XX903510F 4,50 
2 XX903001G 3,16 
3 XX922144D 2,75 
4 XX749024B 2,00 
5 XX698283D 1,50 
6 XX209467F 1,50 
7 XX680123L 1,38 
8 XX052567R 0,75 
9 XX693301H 0,08 
10 XX056673J 0,00 

 
Es fa públic amb l’advertiment que contra aquest decret les persones interessades poden 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en 
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. 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 publicació. 
 
La secretària, 
 
 
 
 
Carme Vallés Fort 
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