Llistat provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció i
provisió, d’un lloc de treball en règim laboral en la modalitat
d’interinitat fins a la cobertura reglamentària de la plaça d’un/a
TÈCNIC EN CONTRACTACIÓ.
Es fa públic que el President del Consell Comarcal del Pallars Jussà, per
Decret de 19 de gener de 2022 ha aprovat la llista provisional d’aspirants
admesos i exclosos en la convocatòria d’aquest procés selectiu , segons
consta en l’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, de la llista completa certificada
d’aspirants admesos es publicarà solament el NIF , en al tauler d’anuncis del
Consell Comarcal del Pallars Jussà ( e-tauler).
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 5a. de les reguladores d’aquest procés
selectiu.
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 , esdevindrà definitiva aquesta llista
d’admesos i exclosos, sense necessitat de realitzar un altra publicació.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Així mateix es va publicar la composició del TRIBUNAL QUALIFICADOR, a
efectes de possibles recusacions :
Presidenta: M. Glòria Farrús Canut, secretària del Consell Comarcal del Pallars
Jussà. Suplent: Purificación Tomàs Vidagañy, SAT. Vocals: German Palacin
Fornons i Lourdes Subirà Blanch, tècnics. Suplents: Manel Frances Mogas i Blai
Aubarell Dalmau, tècnics. Secretària: Núria Viu Feliu, tècnica adjunt a
secretaria. Suplent: Montserrat Tresserres Bullich, SAT. Assessora amb veu i
sense vot: M. Àngels Cortés Burgués, membre del comitè sindical.
Tremp, Pallars Jussà
El President,
ANNEX 1
Llistat d’admesos
DNI
78092726K
78098553Y
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No hi ha cap aspirant exclòs.

