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ANUNCI 

 

Procés selectiu per a la contractació un peó-conductor, per proveir el lloc de 
servei de recollida i tractament de residus. 
 

 
Per tal d’atendre les necessitats urgents de contractació de personal d’aquesta 

corporació, es  fa públic que el President del Consell Comarcal del Pallars Jussà, per 
Decret de 9 de novembre de 2017, va nomenar la següent composició del Tribunal  
qualificador d’aquest procés selectiu : 

 
- Presidenta: M. Glòria Farrús Canut, suplent : M. Teresa Ruché Aldosa 

- Vocals: Benjamí Puigarnau Peró i Olga Luna Lorente, suplents : Lourdes Subirà 
Blanch i Carme Farré Casal 

- Assessors: Josep M. Ardanuy Tarrat i Rosa M. Melines Rius 

- Secretaria : Núria Viu Feliu, suplent : Carme Cuberes Rueda 
 

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. 
 
La recusació pels interessats es pot promoure en qualsevol moment de la tramitació 

del procediment. 
 

Així mateix,  es  fa públic que el President del Consell Comarcal del Pallars Jussà, per 
Decret de 22 de gener de 2018 va aprovar la llista provisional d’aspirants 
admesos i exclosos en la convocatòria d’aquest procés selectiu , segons consta en 

l’Annex 1 i en l’Annex 2 d’aquest anunci, amb indicació dels motius d’exclusió. 
 

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 i exclosos 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 

11a. de les reguladores d’aquest  procés selectiu. 
 

El termini per la presentació de possibles al.legacions ,  serà de 10 dies, 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. 
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La qual cosa es fa pública per a coneixement general. 

 
Tremp, Pallars Jussà, 22 de gener de 2018 
 

 
 

 

 
 

 
Constantí Aranda Farrero 

President 
 
 

 
 

ANNEX 1 
 

Llistat d’admesos 
 

38551763 Z 

77114113 N 

78066897 K 

 

 
ANNEX 2 
 

Llistat d’exclosos 
 

45723517 T Incompliment de la base 3a.punt f) 

43675821 V Incompliment de la base 3a. punt f) 
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