Reunit en data 06 de maig de 2022, el Tribunal del procés de selecció i
valorats els mèrits presentats pels aspirants admesos per cobrir la plaça de
Secretaria esmentada, la puntuació és la següent:
DNI

QUALIFICACIÓ

52306533W

13,30 punts

78098656V

2,55 punts

47112784K

0,75 punts

78101860R

0,55 punts

78101000S

0 punts

78098195Q

0 punts

47100837B

0 punts

La puntuació relativa al desenvolupament de la prova pràctica és la
següent:
DNI

QUALIFICACIÓ

78098656V

30 punts

52306533W

29 punts

78101860R

17 punts

47112784K

10,50 punts

78098195Q

0 punts

78101000S

0 punts

47100837B

0 punts

Una vegada valorats els mèrits i la resolució de la prova pràctica, la
puntuació final és la següent:
DNI

Puntuació final

52306533W

42,30 punts
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ANUNCI
DE
LA
RELACIÓ
D’APROVATS
I
PROPOSTA
DE
NOMENAMENT (e-tauler), com a funcionari interí fins a la cobertura
reglamentària de la plaça, del lloc de treball de Secretaria del
Consell Comarcal del Pallars Jussà.

78098656V

32,55 punts

78101860R

17,55 punts

47112784K

11,25 punts

78098195Q

0 punts

78101000S

0 punts

47100837B

0 punts

A la vista dels resultats obtinguts el Tribunal acordà:
1.- Formular la proposta de nomenament com Secretari, en règim de
funcionari interí, de l’aspirant amb DNI 52306533W i trametre aquesta
proposta al president de la corporació a fi que n’aprovi aquest nomenament.
L’aspirant proposat ha de presentar els documents acreditatius de les
condicions de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria i que ha
manifestat complir en signar la sol·licitud, en el termini de 20 dies naturals
comptats a partir del següent dia en que es publiqui aquest anunci en el etauler, mitjançant documents originals o degudament compulsats, i sense
necessitat de previ requeriment.

Atès que la base setena punt 3, en relació amb la base desena, estableix el
caràcter obligatori i eliminatori de la prova pràctica, exigint la puntuació
mínima de 20 punts per a la seva superació, la borsa d’interins estarà
constituïda únicament per l’aspirant amb el DNI 78098656V, a l’haver
superat tots els requisits del procés selectiu.
Contra aquests acords es pot interposar recurs d’alçada davant del
president de la Corporació en el termini d’un mes, a comptar a partir de
l’endemà de la publicació.
Tremp. Pallars Jussà

Purificación Tomàs Vidagañy
Secretària del Tribunal
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2.- Formular la proposta de la borsa d’interins en un ordre de prelació
determinat per la puntuació obtinguda en el procés selectiu i trametre
aquesta proposta al president de la corporació a fi que aprovi aquesta borsa
amb l’ordre indicat.

