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ANUNCI - Borsa de treball arxiver/a comarcal 
 
Per Decret de Presidència núm. 620/2019, de 20 de novembre, s’ha resolt: 
 
Primer. Aprovar l’ordre de la borsa de treball d’arxiver/a comarcal, per a futurs nomenaments 
que siguin necessaris per cobrir vacants temporalment, ordenada segons la puntuació obtinguda: 
 
Número d’ordre Aspirants DNI Puntuació 

1 Almécija Mora Francisco ****3750N 5,00 

2 Plans Rodríguez Marta 4784****T 3,25 

3 Lluis Salvadó Joan 78****18E 1,75 

4 Varilla Bernal Andrés Iñaki ****2886G 1 

5 Castany Masip Jordi 4790****W 0 

6 Folguera Banyres Montserrat ****6402B 0 

7 Lega Vidal Eva Maria 4372****C 0 

8 Martínez Herguido Júlia 47****24G 0 

9 Parra Palliso Elena 47****73B 0 

10 Roca Gelonch Josep Ramon ****0465J 0 

11 Rodríguez Fernàndez Concepción 436****6R 0 

12 Veciana Plazas Josep 4****872C 0 
13 Viñals Galí Clara ****8693S 0 

14 Vives Vallverdú Gerard 3989****H 0 
 
(Els aspirants amb 0 punts han estat ordenats alfabèticament, d’acord amb la proposta de la 
Comissió Tècnica d’avaluació) 
 
Segon. Publicar aquesta borsa al tauler d’anuncis i a la Seu electrònica del Consell Comarcal, fent 
constar: 
 

 La persona o persones integrants de la borsa que obtingui un nomenament o contracte de 
treball causarà baixa en la borsa, i una vegada finalitzi el seu contracte de treball amb el 
Consell Comarcal tornarà a causar alta en la borsa d’ocupació en el lloc de treball de la 
mateixa que li correspongui en relació amb els punts obtinguts. 

 La renúncia a un lloc de treball ofert suposarà el pas de l’aspirant a l’última posició de la 
borsa d’ocupació, llevat que concorri una de les circumstancies següents: 
-Part, baixa per maternitat o situacions assimilades. 
-Malaltia greu que impedeixi l’assistència al treball, degudament acreditada. 
-Exercici de càrrec públic representatiu que impossibiliti l’assistència al treball. 

 Aquesta borsa s’actualitzaran oportunament, i estarà vigent mentre no se n’aprovi altra que 
la substitueixi i deixi sense efecte, pel termini màxim de dos anys des de la seva 
publicació. 

 
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes oportuns. 
 
 
 
  
David Masot Florensa  
President 
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