ANUNCI
En compliment de les bases reguladores del concurs-oposició lliure per a proveir amb caràcter
interí i urgent el lloc de treball de tresoreria del Consell Comarcal del Segrià de la plantilla de
funcionaris del Consell Comarcal del Segrià, per Decret de Presidència núm. 589/2018, de 27 de
desembre, s'ha resolt el següent:
“Primer. Aprovar la relació provisional d’admesos i exclosos per formar part del concurs-oposició
lliure per a proveir amb caràcter interí el lloc de treball de tresoreria del Consell Comarcal del
Segrià de la plantilla de funcionaris del Consell Comarcal del Segrià, així com la llista provisional
d'exempts de realitzar l'exercici de coneixement de llengua catalana:
ASPIRANTS ADMESOS/ES
Cognoms i nom
Aixut Bonet, Blai Jordi
Bernadó Galofré, Ana Isabel
Santafe Pomed, Agustín

DNI

Prova de català
***9*041*
40****48*
251****5*

Exempt/a
Exempt/a
No exempt

ASPIRANTS EXCLOSOS/ES
Cap
Segon. Nomenar els membres del Tribunal qualificador, de conformitat amb la Base 4:
Càrrec
President/a
Vocal 1er
Vocal 2n
Secretària

Titular
Neus Bernaus Gaset
Emili Toran i Monserrat
Abraham Dominguez Mahillo
Carme Vallés Fort

Suplent
Anna Feliu Moragues
Ester Abellana Mogues
Jordi Azuara Casadas
Cèlia Argilés Andrés

Tercer. Determinar que l'ordre d'actuació de les persones aspirants que participin en aquest
procés selectiu, serà per ordre alfabètic del primer cognom de les persones aspirants.
Quart. D’acord amb la Base 4a, publicar aquest decret al Tauler d'Anuncis i a la Seu Electrònica del
Consell Comarcal del Segrià en l’enllaç http://www.segria.cat/consell/convocatories-personal, fent
constar el següent:
- concedir un termini de 5 dies hàbils 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 ni
publicació.
- 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.
Cinquè. Informar als aspirants que les següents comunicacions relatives a aquesta concurrència
s'efectuaran únicament al Tauler d'Anuncis i a la Seu Electrònica del Consell Comarcal del Segrià, tal
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com preveu la base 4a, en la que es publicarà la data de celebració de les proves corresponents a la
fase d’oposició.
Sisè. 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, d’acord amb el que preveu la
Disposició addicional 7a relativa a la identificació dels interessats en las notificacions per mitjà
d’anuncis i publicacions d’actes administratius, de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
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