
 
 

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 
dinamitzador/a dels Espais Naturals de Ponent de l’Associació Leader de Ponent, no havent-se 
rebut cap reclamació, per decret de presidència nº 45, de 8 de juny  de 2018, s’aprova i es fa 
pública la relació definitiva del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir una plaça de 
dinamitzador/a dels Espais Naturals de Ponent 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  Estat 
150 526G Admès/essa 
151 839A Admès/essa 
161 987M Admès/essa 
162 733Q Admès/essa 
167 978H Admès/essa 

 

Relació definitiva d’exclosos:  

Nº REGISTRE  DNI  
 

154 122B 
Únicament s’ha presentat la sol·licitud de participació manca tota la 
documentació requerida en el punt 4 de les bases. 

165 127N 
Únicament s’ha presentat la sol·licitud de participació i el currículum, 
manca la resta de documentació requerida en el punt 4 de les bases. 

166 467B Manca currículum i l’acreditació dels possibles mèrits al·legats  
 
2. Designar com a membres del tribunal qualificador per valorar el procés selectiu els 

següents: 

- Presidenta: Sra. Eva Torné Vallverdú, Responsable Administrativa Financera de 
l’Associació Leader de Ponent.   

- Vocal primer: Sra. Teresa Fuentes Botargues, gerent  de  l’Associació Leader de Ponent. 
- Vocal segon: Sra. Neus Borràs Lloret, tècnica de  l’Associació Leader de Ponent 

 
 El tribunal qualificador es constituirà el dia 11 de juny de 2018, a les 17:00 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 11 de juny de 2018, amb el següent horari: 



 
 
 
 

HORA Registre DNI 

18:00 167 978H 

18:20 162 733Q 

18:40 161 987M 

19:00 151 839A 

19:20 150 526G 

 
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, 8 de juny de 2018 

 

 

 

 

Joan Trull i Borràs 

President de l’Associació Leader Ponent 
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