
 

 

ANUNCI 

 

Un cop finalitzat el termini de presentació d’al·legacions a la relació provisional de persones 

admeses i excloses, del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir una plaça de tècnic/a 

de comunicació i premsa de l’Associació Leader de ponent, no havent-se rebut cap reclamació, 

per decret de presidència nº 27, de 24 d’abril de 2018, s’aprova i es fa pública la relació 

definitiva del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir una plaça de tècnic/a de 

comunicació de l’Associació Leader de Ponent. 

D’acord amb les atribucions que m’atorga l’article 21.f del estatuts de l’Associació Leader de 

Ponent. 

1. Relació definitiva de persones admeses i excloses 

Relació definitiva d’admesos: 

Nº REGISTRE  DNI  
 120 xxxxx699N Admès/esa 

122 xxxxx213E Admès/esa 

124 xxxxx526S Admès/esa 

 

Relació definitiva d’exclosos:  

Nº REGISTRE  DNI  
 

121 xxxxx386T 
No compleix els requisits segons el punt 3.b de les bases 
reguladores. 

125 Xxxxx215X 
No disposa de la titulació requerida segons l’establert al punt 3.e 
de les bases reguladores. 

 

2. .- Designar com a membres del tribunal qualificador per valorar el procés selectiu els 

següents: 

- President: Sr. Joan Trull Borràs, president de l’Associació Leader de Ponent i del 
Consell Comarcal del Pla d’Urgell  

- Vocal primer: Sra. Ester Rué Gasol, tècnica de turisme del Consell Comarcal de 
l’Urgell 

- Vocal segon: Sra. Alba Secanell Roca, tècnica de  l’Associació Leader de Ponent 
 

El tribunal qualificador es constituirà el dia 26 d’abril de 2018, a les 09:30 hores per a la 

valoració de mèrits al·legats pels aspirants. 

Es convoca als aspirants admesos per la realització de l’entrevista personal a la seu de 
l’Associació Leader de Ponent ubicada al Consell Comarcal del Pla d’Urgell C/ Prat de la Riba, 
1, 25230, Mollerussa, les persones candidates hauran d’acreditar-se mitjançant el DNI, el 
mateix dia 26 d’abril de 2018, amb el següent horari: 
 
 



 
 
 
 
 
 

HORA Registre DNI 

11:30 120 xxxxx699N 

12:30 122 xxxxx213E 

13:30 124 xxxxx526S 

 
 
La realització de l’entrevista personal, és obligatòria per a tots els aspirants, per tant, la no 
assistència serà motiu d’exclusió del procés de concurrència, llevat de casos de força major 
degudament acreditats. 
 

 

Mollerussa, 25 d’abril de 2018 

 

 

 

 

Joan Trull i Borràs 

President de l’Associació Leader Ponent 


		2018-04-25T16:54:19+0200
	JOAN TRULL BORRÀS




