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ANUNCI 

 

Procés selectiu del lloc de treball de tècnic de comunicació del projecte  
“Valorització del patrimoni cultural i natural per a la dinamització turística 
del Pallars Jussà “, acció cofinançada al 50% pel Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del 
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu de inversió en 

creixement i ocupació. 
 
 

Vista l’acta del Tribunal qualificador del procés selectiu del dia 23 d’abril de 2018, el 
President del Consell Comarcal del Pallars Jussà, per Decret de 23  d’abril de 2018,  

ha aprovat l’adjudicació de la plaça de tècnic de comunicació del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, segons la puntuació que es descriu a continuació : 
 

 

      DNI 

 

Puntuació 

currículum 

Puntuació 

entrevista 

Puntuació final 

46821086D 7’75 3 10,75 

46629459H 5,75 No presentada   - 

 

 
Per donar compliment a les exigències de la LO 15/1999, de 13 de desembre de 
protecció de dades de caràcter personal, del llistat complet es publicarà solament  el  

NIF , en al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Pallars Jussà ( e-tauler ) i a la 
web d’aquesta administració. 

 
Aquest anunci substitueix la notificació individual als interessats, de conformitat amb 

el que disposa l’article 41 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació a la base 
10. de les reguladores d’aquest  procés selectiu. 

 
Contra els actes i les resolucions del tribunal qualificador, per tractar-se un òrgan 

col·legiat que depèn del president del Consell els actes del qual no exhaureixen la via 
administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant del president del Consell 
Comarcal en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.  

 
Així mateix durant tot el procediment també es pot interposar qualsevol altra 
reclamació, recurs, etc, en defensa dels interessos del demandant. 

 
 

La qual cosa es fa pública per a coneixement general. 
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Tremp, Pallars Jussà, 23 d’abril de 2018 

 
 
 

 
 

Constantí Aranda Farrero 
President 
 

 

 

 

 

 


