ANUNCI RESULTAT FINAL PER COBRIR DOS LLOCS DE TREBAL DE REFERENT DE L’ÀREA
DE SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ (CODIS FAE13 I L10)
El Tribunal qualificador del procés selectiu reunit en data 6 de juny de 2018, ha acordat fer públic
els resultats del procés realitzat:
Codi lloc
F-AE13
L10

DNI
XX074817Y
XX082527B

Total fase
oposició
16
16,5

Total fase
concurs
9,5
8,25

TOTAL
25,50
24,75

A la vista d’aquest resultats, el Tribunal proposa a la Presidència:


El nomenament del Sr. J.F.B. amb DNI núm. XX074817Y, com a personal funcionari de
carrera per a cobrir el lloc de cap de secció referent sector 1 (Codi F-AE13) de l’àrea dels
Serveis Socials d’Atenció Primària del Consell Comarcal del Segrià, per ser l’aspirant que ha
obtingut la major puntuació.



La signatura del contracte de la Sra. M.A.H. amb DNI núm. XX082527B, com a personal
laboral fix per a cobrir el lloc de cap de secció referent sector 2 (Codi L10) de l’àrea dels
Serveis Socials d’Atenció Primària del Consell Comarcal del Segrià, per ser l’aspirant que ha
obtingut la major puntuació.

Les persones aspirants proposades hauran de presentar, en el termini màxim de 10 dies naturals
a comptar des del dia següent a la publicació de la llista d’aprovats i sense requeriment previ, els
documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits en aquesta
convocatòria, d’acord amb allò que disposa la Base segona.
El que es fa públic a la seu electrònica del Consell Comarcal del Segrià, per a general
coneixement i als efectes oportuns.
La secretària del tribunal,
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