ANUNCI
Llistat definitiu d’admesos i exclosos del procés de selecció i
provisió, com a funcionari interí d’un lloc de treball de Secretaria del
Consell Comarcal del Pallars Jussà.
Es fa públic que el President del Consell Comarcal del Pallars Jussà per
Decret de 21 d’abril de 2022, ha aprovat la llista definitiva d’aspirants
admesos i exclosos en la convocatòria d’aquest procés selectiu segons
consta en l’Annex I i l’Annex II d’aquest anunci, amb indicació dels motius
d’exclusió i ha acordat que el Tribunal qualificador es reuneixi el divendres
dia 06 de maig de 2022, a les 9:00 h a la Seu del Consell, per la
realització del procés de selecció.
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
el 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’art. 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 6a de les reguladores d’aquest procés
selectiu.
Contra aquest acord definitiu, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent a la publicació d’aquest anunci a l’e-tauler.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició, davant del President del Consell, en el termini d’un mes, a
comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci al e-tauler.
No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs o reclamació
legalment establerts.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Tremp. Pallars Jussà. A data de la signatura electrònica
El President,
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ANNEX I
Llistat d’admesos
DNI
78098656V
78101860R
78101000S
47112784K
78098195Q
52306533W
47100837B

ANNEX II

DNI

Motiu

47685444G

Incompliment de la base 4a
punt 4.1, 4.1.3. i 4.1.4.

47931636G

Incompliment de la base 4a
punt 4.1.1 (carnet de conduir).
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Llistat d’exclosos

