
 

Núm. expedient: 44/2022 

 
EDICTE 
 
Per la Resolució de Presidència de data 17 de març de 2023, s’ha aprovat la relació 
provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es de la convocatòria per a proveir amb 
caràcter definitiu mitjançant concurs extraordinari d’estabilització de l’ocupació temporal, 
una plaça, de tècnic mig de promoció econòmica amb indicació dels/de les aspirants 
exempts/es de realitzar les proves de coneixement de llengua catalana i castellana.  El 
text literal de la resolució, és com segueix: 
 
 
Atès que aquest consorci està tramitant l’expedient número 44/2022, per a proveir amb 
caràcter definitiu mitjançant procediment extraordinari de concurs de mèrits, una plaça 
de tècnic mig de promoció econòmica, en virtut del procés d’estabilització de l’ocupació 
temporal establert a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la 
reducció de a temporalitat en l’ocupació pública, i d’acord amb l’Oferta Pública 
d’ocupació extraordinària de l’any 2022 aprovada per acord de la Junta de Govern de 
data 25 de maig de 2022. 
 
Atès que per decret de presidència núm. 28/2022, de data 27 de desembre de 2022 es 
van aprovar les bases reguladores procediment per a la provisió de la plaça de  tècnic 
mig de promoció econòmica, així com la convocatòria del procés selectiu, que van ser 
publicades al BOP de Lleida número 249, de data 30 de desembre de 2022 i al DOGC 
núm. 8843 de 30 de gener de 2023, i a la seu electrònica del Consorci Segre Rialb 
(www.segrerialb.cat) 
 
Atès que ha finalitzat, en data 13 de febrer de 2023, el termini de presentació de 
sol·licituds establert a les bases.  
 
Atès que la base 5a estableix que en el termini màxim de quinze dies es dictarà i 
publicarà la resolució en la qual es declararà aprovada provisionalment la llista de 
persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les que estan exemptes de 
realitzar les procés de coneixement de llengua catalana i castellana, la composició del 
tribunal de selecció i la data i hora de realització de la prova de català i castellà si 
s’escau.  
 
Per tot l’anterior, i en virtut de l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i de l’article 21.1.g), 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, 
 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar PROVISIONALMENT la següent llista d’admesos/es i exclosos/es 
per participar al present procés de selecció, i si s’escau, els motius d’exclusió, amb 
indicació, si s’escau, de l’exempció de realitzar la prova de català i castellà: 
 



 

RELACIÓ PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS/ES AMB INDICACIÓ DE 
L’ACREDITACIÓ O NO DEL NIVELL DE CATALÀ I CASTELLÀ REQUERIT: 
 
NOM I COGNOMS IDENTIFICACIÓ PROVA DE CATALÀ PROVA DE CASTELLÀ 

Núria Corbella Bresciani 36****42-E Exempta Exempta 

Núria Solé Solé  ****1598-J Exempta Exempta 

 
 
RELACIÓ PROVISIONAL D’ASPIRANTS EXCLOSOS/ES AMB INDICACIÓ DEL 
MOTIU D’EXCLUSIÓ: 
 
IDENTIFICACIÓ MOTIU D’EXCLUSIÓ PROVISIONAL 

Ernest Cabré Sedó Manca currículum  

Marc Cortés Pastor Manca titulació d'accés requerida a la Base 3B 

 
 
SEGON.- Exposar la llista provisional de persones admeses i excloses establint un 
termini de cinc dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent 
anunci, per a formular les reclamacions que considerin oportunes i presentar la 
documentació addicional pertinent, i considerar que en cas que no es presentin 
al·legacions en el termini indicat, la llista esdevindrà definitiva sense necessitat de nova 
publicació, d’acord amb l’establert a la base comuna 5.2.  
 
En cas que el llistat provisional de persones admeses i excloses esdevingui definitiu per 
no haver-se presentat al·legacions durant el termini establert, s’indicarà a la seu 
electrònica municipal un cop hagi transcorregut el termini indicat, per a coneixement de 
totes les persones interessades.  
 
Si s’han presentat al·legacions o reclamacions al llistat provisional, es resoldran 
mitjançant decret d’alcaldia i s’emetrà nova resolució aprovant la llista definitiva de 
persones admeses i excloses, que serà publicada a la seu electrònica als efectes de 
notificació a les persones candidates.  
 
TERCER.-  Designar com a membres del tribunal qualificador d’aquesta convocatòria a 
les següents persones: 

 
 President: Sra. Mercè Llobera Pascual, Tècnica d'Administració General-

Assessora Jurídica, funcionària de carrera del Consell Comarcal de la Noguera 
 Suplent: Sr. Josep Rull Grau, Arquitecte superior, funcionari de carrera del Consell 

Comarcal de la Noguera 
 

 Vocal: Sra. Montserrat Ripoll Pantebre, tècnica de Turisme del Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 
Suplent: Sra. Sílvia Parramon Bonet, tècnica de consum del Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell  

 



 

 Vocal: Sr. Francesc Bolaños Díaz, designat per l’EAPC. 
Suplent: Sr. Àlex Domínguez Viches, designat per l’EAPC. 

 
 Secretari: Sr. Antoni Pasques Canut, tècnic municipal de l’Ajuntament d’Oliana. 

Suplent: Sra. Thais Puig Solé, directora de la llar d’infants municipal d’Oliana. 
 
Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre 
alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP). 
 
QUART.- Establir que el tribunal qualificador es constituirà el dia 28 de març de 2023, 
a les 10:00 hores a l’Ajuntament de Tiurana, seu del Consorci Segre Rialb, iniciarà 
el procés de selecció d’acord amb la base 7a de les bases reguladores del procés, i durà 
a terme la valoració dels mèrits aportats per les persones candidates, d’acord amb els 
barems establerts a les bases específiques. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als/a les candidats/ates, mitjançant la seva 
publicació a la seu electrònica de la web del Consorci Segre Rialb (www.segrerialb.cat), 
i al tauler d’edictes del Consorci. 

 
SISÈ.- Donar compte d’aquest decret a la Junta de Govern en les properes sessions 
ordinàries que celebrin. 
 
 
Es fa públic de conformitat amb el què disposa l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, a 
l’efecte de que durant el termini de cinc dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
publicació d’aquest edicte a la seu electrònica www.segrerialb.cat es puguin 
presentar les reclamacions que es considerin oportunes. 
 
 
 
 
 
M Carme Lostao Otero 
La Presidenta 
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