
 
 

ANUNCI 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, per decret de presidència nº 5, de 24 
de febrer de 2017, s’aprova i es fa pública la relació provisional de persones admeses i excloses, 
del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral temporal dos  
llocs de treball de tècnic de cooperació i de la constitució d’una borsa de treball. 

Les persones aspirants disposen d’un termini de 5 dies naturals, a comptar des de 
l’endemà de la publicació d’aquest anunci, per presentar possibles reclamacions 
adreçades a esmenar els defectes que puguin contenir la llista provisional de persones 
aspirants admeses o excloses. 

Considerar que en el cas que no es presentin al·legacions en el termini indicat, la llista d’admesos 
i exclosos esdevindrà definitiva sense necessitat de nova publicació. 

1. Relació definitiva de persones admeses i excloses 

Relació d’admesos 

Nº REGISTRE  DNI   
50 564 P Admès/esa 

66/78 589 J Admès/esa 
67 797 L Admès/esa 

 

Relació d’exclosos 

Nº REGISTRE  DNI   

49 107 J 
No disposa de la titulació requerida i falta compulsar la 
documentació presentada. 

64/69 748 W 
Falta aportar el certificat de català, compulsar el carnet de 
conduir i el DNI. 

65 797 V 

Falta aportar DNI, carnet de conduir, certificat de nivell C de 
català, acreditació d’experiència i formació 
complementaria. 

68 342 C 
Falta carnet de conduir i compulsar documentació 
presentada. 

70 359 A Falta compulsar el carnet de conduir i el certificat de català. 

71 979 W 

Falta aportar DNI, carnet de conduir, certificat de nivell C de 
català, acreditació d’experiència i formació 
complementaria. 

 

2. Aprovació dels integrants tribunal qualificador 

Presidenta: Sra Teresa Fuentes Botargues, gerent de l’Associació Leader de Ponent 
Suplent: Sr. Joan Torrent Solsona, gerent del Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
 
Vocal 1: Robert Terré  Salse, tècnic de l’Associació Leader de Ponent 
Suplent: Mònica Rosinach Buira , tècnica de l’Associació Leader de Ponent 
 



 
 
Vocal 2: Carme Torres Rulló , tècnica municipal d’activitats ramaderes i responsable de ponència 
comarcal d’avaluació ambiental. Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 
Suplent: David Palou Lamarca, tècnic municipal d’activitats industrials. Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell.  
 
3. Fixar la data, hora i lloc en la que es reunirà el tribunal qualificador que tindrà lloc el dia 8 

de març a les 8.30 h a la sala de juntes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, seu de 
l’associació (c. Prat de la Riba nº1, 25230, Mollerussa) per tal de procedir a l’avaluació de 
mèrits. El mateix dia a les 11.30 hores i al mateix lloc, es convoca als aspirants admesos per 
tal de procedir a la realització de l’entrevista. 

 

Mollerussa, 27 de febrer de 2017 

 

 

 

 

 

Josep Mª Huguet i Farré 
President de l’Associació Leader Ponent 
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