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ANUNCI  
 
Borsa de treball tècnic/a redactor Pla reactivació socioeconòmica 
 

Per Decret de Presidència núm. 494/2020, de 14 d’octubre, es va aprovar la concurrència pública 
per a proveir el lloc de treball d’un tècnic/a de grau mitjà de desenvolupament local i estratègic per 
a la redacció del Pla de reactivació socioeconòmica COVID-19 a la Comarca del Segrià, en règim 
de personal laboral temporal del Consell Comarcal del Segrià i per ala creació d’una borsa de 
treball. 

D’acord amb la base 8 de les bases esmentades publicades al tauler electrònic de la Corporació i 
al BOP de Lleida, núm. 199, de 15 d’octubre de 2020, per decret de presidència núm. 531/2020, 
es va aprovar la creació de la Borsa de Treball prevista a les bases integrada per les persones 
següents, ordenades segons la puntuació obtinguda al procés selectiu: 
 

1 Parra Panadés Imma  4*7*7***Q 5,00 

2 Sánchez Esteban Roger  43*****1F 4,75 

3 Guardia Valle David  *3*0*3*9* 3,80 

4 Neach Huertas Albert  43****60* 3,50 

5 Martorell Font Marcel·li  4****3*4D 3,30 

6 Ojeda Contreras Adoración ***9*29*K 3,05 

7 Cortasa Ferrer Jaume Josep  **89**8*N 3,00 

8 Torreguitart Vellvé Melissa  *****992B 2,80 

9 Brufau Martínez Laura  4**5*8*4* 2,50 

10 Giménez Porcel Elisabet  47*86**** 2,25 

11 Esteve Ballespí Gemma Maria  43****0*B 2,00 

12 Pardes Fuses Isarn  ***02**3X 1,50 

13 Pellisé Bellostas Manuel  ***0483** 1,40 

14 Ros Ramon Eduard  476*5**** 1,30 

15 Perianez Miranda Verònica  7*0***0*S 1,10 

16 De la Sierra Gadea David  ***95*1*H 1,00 

17 Vilaró Monroy Maria del Mar  43***17** 0,90 

18 Sales Solé Carlota ***82**0B 0,80 

19 Plana Giné Griselda  4*87***3 0,75 

20 Antorn Santacana Núria  4*7**1**B 0,70 

21 Termens Inglés Maria Isabel 4*7**8**K 0,60 

22 Borges de Carballo Ana Blasco  *3*4*3*2* 0,50 

23 Mullol Espinosa M. del Carmen  ***11*6*K 0,00 

24 Vila Brichs Maria Betlem  52**70*** 0,00 

 

FUNCIONAMENT BORSA: 

1. La persona o persones integrants de la borsa que obtingui un contracte de treball causarà baixa 

en la borsa, i una vegada finalitzi el seu contracte de treball 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. Així mateix, la persona que resulti seleccionada en la concurrència que es convoca en 

aquestes bases, passarà a formar part de la borsa en el lloc que li correspongui segons la 

puntuació obtinguda, un cop finalitzi el contracte de treball. 

 

2. Si es dedueix o es verifica la manca d’algun dels requisits exigits en alguna persona o persones 

integrants de la borsa, seran excloses de la borsa de treball i no podran ser nomenats ni 
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contractats, anul·lant-se totes les actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què incorrin 

per falsedat en les seves sol·licituds de participació. 

 

3.  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. 

 

4. Aquesta borsa serà oportunament publicada i actualitzada i estarà vigent per termini màxim de 

2 anys, comptadors des de la seva publicació, mentre no se n’aprovi altra que la substitueixin i 

deixi sense efecte 

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