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ANUNCI 
Borsa de treball tècnic/a de medi ambient 
 
Per Decret de Presidència núm. 100/2020, de 27 de febrer, s’ha resolt: 
 
 
“Antecedents 
I. Per acord del Ple del Consell, de 25 de maig de 2018, es van aprovar les bases del procés 
selectiu per cobrir 1 plaça de tècnic/a de Medi Ambient (codi F-AE 18) de la plantilla de funcionaris 
del Consell Comarcal del Segrià. 
 
II. Les bases esmentades foren publicades al tauler electrònic de la Corporació, al BOP de Lleida, 
núm. 108, de 5 de juny de 2018, al DOGC núm. 7639, d’11 de juny de 2018 i en extracte al BOE 
núm. 145, de 15 de juny de 2018, finalitzant el 5 de juliol de 2018 el termini per a la presentació de 
sol·licituds. 
 
III. Per Decret de Presidència núm. 82/2019, de 19 de febrer, es va nomenar funcionari de carrera 
la persona que fou proposada pel tribunal qualificador, un cop finalitzades les diferents fases del 
procés selectiu i resolts els recursos d’alçada interposats per dues persones interessades. 
 
IV. La base 9.1. de les bases reguladores del procés, en relació amb la base 1.1, preveia el 
següent: 
 

“9.1. Un cop finalitzades les proves s’ha de fer pública la llista d’aprovats, per ordre de 
puntuació total obtinguda, la qual no pot tenir un nombre superior al de les places vacants 
ofertes. El Tribunal proposarà a la Presidència de la Corporació el nomenament com a 
funcionari de la persona aspirant que hagi obtingut major puntuació així com la formació de 
la borsa de treball en els termes que es preveuen a la Base 1.1.” 

 
Per tot l’exposat, en compliment de la Base 10a i de conformitat amb allò que estableix l’article 
21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 13.1. d) del Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Organització 
Comarcal de Catalunya, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la creació de la Borsa de Treball prevista a la base 1.1 i 9.1. integrada per les 
persones següents, ordenades segons la puntuació obtinguda al procés selectiu: 
 
1. Tuca Creus, Júlia    XX704135H 
2. Ibars Palau, Joan    XX734180W 
 
Aquesta borsa tindrà una vigència de 2 anys, comptadors des de la publicació d’aquest decret. 

 
Segon.- Publicar aquest decret a l’E-tauler i a la web del Consell Comarcal fent constar que contra 
aquest decret es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent de la seva notificació davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Lleida. 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 
notificació. 
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David Masot Florensa  
President 
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