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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. 
 
 

1.- El President del Consell Comarcal del Pallars Jussà, per Decret de 26  de març de 
2018,  ha aprovat la composició de Tribunal qualificador del procés selectiu del lloc de 

treball de tècnic de comunicació del Consell Comarcal del Pallars Jussà, tal com es 
descriu a continuació : 
 

-Presidenta : M. Glòria Farrús Canut, secretària del Consell Comarcal.  
-Vocals : Xavier Badia Verdeny, tècnic informàtic i  Lourdes Subirà Blanch, psicòloga.  

-Secretaria : Núria Viu Feliu, tècnica adjunta a Secretaria. 
-Assessors amb veu i sense vot : Josep M. Ardanuy Tarrat i Rosa Maria Melines 

Rius.  
 
La qual cosa es fa pública per a coneixement general i per la presentació de possibles 

recusacions. 
 

2.- El President del Consell Comarcal del Pallars Jussà, per Decret de 19 d’abril de 
2018 ha aprovat el llistat d’aspirants admesos i exclosos , d’aquest procés selectiu , 
segons consta en els Annex 1, d’aquest anunci.  

 
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. 

 
El termini per la presentació de possibles al.legacions ,  serà de 10 dies hàbils, 

comptats des de l’endemà la publicació d’aquest anunci.  En cas que no es presentés 
cap al·legació , el llistat esdevindrà definitiu, sense necessitat de realitzar una altra 
publicació. 

 
Així mateix durant tot el procediment també es pot interposar qualsevol altra 

reclamació, recurs, etc, en defensa dels interessos del demandant. 
 
 

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 
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procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació a la base 
10. de les reguladores d’aquest  procés selectiu. 

 
La qual cosa es fa pública per a coneixement general. 
 

Tremp, Pallars Jussà, 19 d’abril de 2018 
 

 
 
 

 
Constantí Aranda Farrero 

President 
 
 

ANNEX 1 : LISTAT D’ADMESOS I EXCLOSOS 
 

Admesos 
 

      DNI 
 

46821086D 

46629459H 

 

 
Exclosos 

 

      DNI Motiu de l’exclusió  

78094821T Incompliment de la base 2a. c)  

53396639T Incompliment de la base 2a. c)  

 

 

 

 

 


