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ANUNCI 

 

Procés selectiu del lloc de treball de treballador social del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà. 
 

Vista l’acta del Tribunal qualificador  del concurs d’aquest procés selectiu, reunit el dia 
21 de març de 2018, es  fan públics  els llistats  provisional d’aspirants admesos 

i exclosos i de la puntuació dels currículums i aspirants admesos a 
l’entrevista, d’aquest procés selectiu , segons consta en els Annexes 1 i 2, 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, dels llistats complets es publicarà solament  
el  NIF , en al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Pallars Jussà ( e-tauler ) i a la 
web d’aquesta administració. 

 
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 

10a. de les reguladores d’aquest  procés selectiu. 
 
Pel que fa la llistat d’admesos i exclosos, 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 definitiu, sense 

necessitat de realitzar un altra publicació. 
 
Contra la resta d’acords  del tribunal qualificador (puntuacions), per tractar-se un 

òrgan col·legiat que depèn del president del Consell els actes del qual no exhaureixen 
la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant del president del Consell 

Comarcal en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.  

 
Així mateix durant tot el procediment també es pot interposar qualsevol altra 

reclamació, recurs, etc, en defensa dels interessos del demandant. 
 
La qual cosa es fa pública per a coneixement general. 

 
Tremp, Pallars Jussà, 26 de març de 2018 

 
 
 

Constantí Aranda Farrero 
President 
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ANNEX 1 

 
Llistat d’admesos 
 

      DNI 
 

38551763 Z 

43745437 N 

47835202 D 

78092796 E 

78087901 A 

43745627 H 

78092573 Y 

40455573 E 

 

 
Llistat d’exclosos 

 

      DNI Motiu de l’exclusió  

26857205 J Incompliment de la base 3a.  

 

 

ANNEX 2 
 

DNI Puntuació 
Currículum 

Accés  
Entrevista 

38551763 Z 0,40 no 

43745437 N 1,25 no 

47835202 D 3,70 Si 

78092796 E 0,50 no 

78087901 A 2,56 Si 

43745627 H 0,80 no 

78092573 Y 2,5 Si 

40455573 E 1,81 no 

 

 


