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ANUNCI  
 
Nomenament tècnica de consum i creació Borsa de Treball 
 
Per Decret de Presidència núm. 349/2020, s’ha resolt: 
 
Primer. Nomenar funcionària interina, la Sra. Núria Mallada Perelló, amb DNI ******, com a tècnica 
de consum, amb les següents condicions 
 
Règim Jurídic: funcionària interina (article 10.1 c) TREBEP) 
Categoria professional: tècnic/a de consum, subgrup C1, escala d’administració general 
Dedicació: 64,06 % de la jornada ordinària, 24,03 hores setmanals,  
Horari: de dilluns a dijous de 9:30 a 15:30 h 
Retribucions:  grup C1, nivell de complement destinació 18, complement específic general de 
grup, sens perjudici de la part proporcional de les pagues extraordinàries que es meritin. 
Durada: inici 3 d’agost de 2020, un any  
 
.../... 
 
Tercer. 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, un cop efectuat aquest 
nomenament i publicar-la a l’E-TAULER comarcal: 
 

Núm. ordre ASPIRANTS  DNI  Puntuació 
1 Carrasquero Jaraba Clara  4373****R  9,5 

2 Casanovas Ariche Núria  43740****  9,5 

3 Cuco Espana Montse  ****341L  9,5 

4 Garrabé Cosculluela Maria  **09**36E  9 

5 Llauradó Garulo Inés  7****280R  9 

6 Novelles Crespo Laura  36****94M  9 

7 Puertas Berdejo Jennifer  47****25Z  9 

8 Espejo Barreda Sandra  48****34B  8,7 

9 Cervilla Martin Elena  43716****  3,94 

10 Corseu Corseu Corina Dana  **03969**  2,5 

11 De la Sierra Gadea David  47695****  2,5 

12 Domínguez Badia Sílvia  4****101L  2,5 

13 Garrabé Cosculluela Hector  ****2898A  2,5 

14 Muro Sorribes Sara Helena  4****805P  2,5 

15 Puigfel Mayoral Gemma  ****2707R  2,5 

16 Vinós Solanelles Laia  43722****  2,5 

17 Puértolas Gonzalvo Maria Pilar  43702****  1,3 

18 Fuentes Cervilla Alba  49263****  0,5 

 
 
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes oportuns i es recorda les següents 
normes de funcionament de la borsa: 



 2

 
 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. 
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