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DECRET DE PRESIDÈNCIA 
Sr.  Miquel Maria Bretcha Vivó 
Núm. :  10/2021 

  
 
Atès que el dia 10 de febrer de 2021 ha finalitzat el període per a presentar les 
sol·licituds per prendre part en el procés de selecció mitjançant concurs per un lloc 
de treball de tècnic/a de gestió del Programa Leader, com a personal laboral 
temporal. 
 
Atès que fins el dia d’avui  ha estat revisada la documentació presentada pel/per les 
aspirants, en relació amb l’establert a les bases reguladores aprovades per Decret 
de Presidència núm.: 02/2021 del dia 11 de gener de 2021 i publicades al Butlletí 
Oficial de la Província  núm.: 17 de data 27 de gener de 2021. 
 
De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades, l’article 21.1.g) i h) de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i resta de legislació 
concordant aplicable;  i amb les atribucions de l’article 8 d) i e) dels Estatuts del 
Consorci. 
 
HE RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar la següent llista provisional de les persones aspirants admeses i 
excloses en el procés de selecció per a cobrir un lloc de treball de tècnic/a de gestió 
del Programa Leader, com a personal laboral temporal. 
 

a) Admeses: 
 
                                                      

N.B.G. XXXX5909N Admesa 

A.P.C. XXXX0837B Admesa 

M.S.V. XXXX4046X Admesa 

N.A.B. XXXX4995Q Admesa 

 
 

 
b) Excloses: 

 

M.A.R XXXX4773Z Manca de la documentació requerida 

 

c) Renúncies: 
 

I.G.S. XXXX2524Q Renúncia del sol·licitant 
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SEGON.- Concedir a les persones interessades, com especifiquen les bases de la 
convocatòria, d’un termini de 10 dies hàbils per esmenes i reclamacions, a comptar 
a partir del dia de l’exposició al públic d’aquesta resolució al tauler d’anuncis, seu 
electrònica del Consorci (e-Tauler). Aquesta publicació substitueix la notificació 
individual als interessats d’acord amb la base 6 d’aquesta convocatòria. La llista 
provisional esdevindrà definitiva si no es produeixen esmenes i reclamacions dins el 
termini indicat. 
 
TERCER.- Designar a les següents persones com a membres del tribunal 
qualificador.  
 

President: Sra. Marian Rius Robres. 
Suplent: Sra. Noemí Ruich Cera 
Vocals: 

- Sra. Carmen Tamarit Gimenez   
      Suplent: Sra. Margarita Hernan Arregui 
- Sra. Anna Palau Vila 

Suplent: Marc Sans Sans  
 

Secretària:  Secretària del Servei d’Assistència Tècnica a Municipis del Pallars 
Sobirà. 
 

QUART.- Determinar que el Tribunal qualificador designat es constituirà el dia 12 de 
març de 2021, a les 10:00 hores, a l’Oficina Comarcal de Turisme del Pallars Sobirà, 
camí de la Cabanera s/n, Sort, (3a planta), per a la realització del procés de 
selecció, acte al qual queden convocats, membres i candidats/tes, mitjançant la 
publicació d’aquesta resolució al tauler d’anuncis. seu electrònica del Consorci (e-
Tauler). 
 
CINQUÈ.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis, seu electrònica  (e-tauler) 
del Consorci. 
 
SISÈ.- Donar compte d’aquest Decret al Ple. 
 

 
 
Sort, 24 de febrer de 2021 
 
El President,                                                 
 
Miquel Maria Bretcha Vivó                                       
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