
 
 
 
 
 
 

ANUNCI 
 
 
 
En compliment de les bases reguladores  del procés de selecció mitjançant concurs públic, per 
cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció d’aquest Ajuntament (BOP de 
Lleida número 217, de 9 de novembre de 2018, i número 221 de 15 de novembre de 2018) i 
examinades les instàncies presentades una vegada finalitzat el termini per a la seva 
presentació, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 157/2018, de 5 de desembre, s’ha aprovat la 
llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, i també el nomenament dels membres del 
Tribunal qualificador, tot el qual es publica als efectes oportuns.  
 
D’acord amb la base 5 de la convocatòria, es concedeix un termini de cinc dies hàbils per a la 
presentació d’esmenes o reclamacions a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest 
anunci.  
 
Llista provisional d’aspirants admesos:  
 

ROSSET PUIGVERT, MARIA-ASUNCIÓN 
SANTAFÉ POMED, AGUSTÍN  (ha de superar la prova de català) 
MARTÍ MONTOY, ANNA 
LABELLA SOBREVALS, BLANCA 
GALINDO BARCO, AIDA 
ARIZA RAMÍREZ, MARIA-ISABEL 
SERHIR SAIDI, GHIZLANE 
FARRÉ ARROYOS, ANA-MARIA 
PÉREZ SIMÓ, NÚRIA 
ANTORN SANTACANA, NÚRIA 
LARROYA MATEU, XAVIER-JOSEP 

 
Llista provisional d’aspirants exclosos:  
 
Cap. 
 
 
Composició del Tribunal:  
 
President titular, José-Manuel Fidalgo Latorre, secretari de l’Ajuntament de Torrelameu 
President suplent, Josep Gabarró, secretari de l’Ajuntament de Vilanova de la Barca. 
 
Vocal titular, Carles Profitós Lapedra, secretari del Consell Comarcal de la Noguera.  
Vocal suplent, Sara Miñarro Gómez, secretària de l’Ajuntament d’Agramunt.  
 



Vocal titular, Ma Neus Bernaus Gaset, designada per la Direcció General d’Admon. Local. 
Vocal suplent, Anna Feliu Moragues, designada per la Direcció General d’Admon. Local. 
 
Secretari titular, Joan Vila i Castellví, secretari de l’Ajuntament d’Albatàrrec.  
Secretari suplent, Lídia Cabrero i Abad, secretària de l’Ajuntament d’Alfarràs. 
 
 
Lloc, dia i hora de realització del concurs; 
 
El tribunal qualificador es constituirà el dia 19 de desembre de 2018, a les 9 hores, 
 
Els aspirants admesos són convocats el mateix dia a les 12 hores per a la realització de 
l’entrevista.  
 
 
  

Torrelameu, 5 de desembre de 2018 

L’ALCALDE 
 
   
 
 
 


