
 

 

Anunci sobre els resultats finals dels procés de selecció per cobrir amb 
caràcter indefinit un lloc de treball d’encarregat/da de Planta de Compostatge 
i Dipòsit Controlat i la constitució d’una borsa de treball. 
 

En el procés de selecció per cobrir amb caràcter indefinit un lloc de treball 
d’encarregat i de la constitució d’una borsa de treball,  el President, mitjançant 
Decret de data 29 de desembre de 2022 ha disposat el següent:  
 

(...)  RESOLC:  
 
1r. Publicar el resultat de les dues primeres proves de la fase d’oposició, d’acord amb els 
següents resultats: 
 

Núm. 
Ordre 

Nom i cognoms DNI Assistència 

Coneixements Prova 
Pràctica Gen i Esp 

1a. PROVA 2a. PROVA 

      
 

    

2 MANEL IBARS SAEZ ***8365** ASSISTEIX 6,5 NO APTE 

3 TAHIS BAREA HERNÁNDEZ ***7920** ASSISTEIX 7 17 

4 
PAULA PALLARES 
MONTESINOS ***5587** ASSISTEIX 

7 NO APTE 

5 CARME IBARS SAEZ ***8471** ASSISTEIX 6,5 NO APTE 

6 EDUARD VALLS HERNANDEZ ***3303** 
NO 

ASSISTEIX 
- - 

7 JOSEP M. VERDÉS RAMON ***9206** ASSISTEIX 
5,5 

NO 
PRESENTAT 

8 
JOSE JULIAN PEREZ 
MARTÍNEZ ***8478** ASSISTEIX 

8 NO APTE 

9 RAMON SOLÉ SOLSONA ***9580** 
NO 

ASSISTEIX 
- - 

10 FRANCESC CAPDEVILA ROCA ***8965** ASSISTEIX 9 NO APTE 
 
 
2n.  Publicar el resultat final de la fase d’oposició i concurs , d’acord amb el següent resultat: 
 

Núm. 
Ordre 

Nom i cognoms DNI Assistència 
Fase 

Oposició 
Fase 

Concurs 

  

Total   

  

      
  

  
  

3 
TAHIS BAREA 
HERNÁNDEZ ***7920** ASSISTEIX 29 

20 
 

49 

 
3r. Formular la proposta de contractació de  TAHIS BAREA HERNANDEZ amb DNI 39379204F, 
amb l’assignació de la plaça d’encarregada de la Planta de Compostatge i Dipòsit Controlat. 



 

 

 
 

 

 
Contra aquesta Resolució, que és definitiva en via administrativa, es pot interposar 
alternativament: 
 
- Recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que ha dictat aquest acte en el termini 
d’un mes, comptador a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució, 
d’acord amb el que estableix l’article 124 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat del Contenciós administratiu de la 
ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de 
la publicació d’aquesta notificació, d’acord amb els articles 8.1,25.1 i 46.1 de la Llei 
29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Si s’opta per interposar el recurs de reposició potestatiu, no es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament, o s’hagi produït la 
seva desestimació presumpta, en el termini d’un mes, a comptar des de la data de la 
seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució, d’acord amb l’article 
123.2 i 124.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
 
En cas de desestimació presumpta, es pot interposar recurs contenciós administratiu, 
en els termes establerts amb anterioritat, en el termini de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri adient. 
 
Tàrrega, 2 de gener de 2023 
 
 
 
El president,  
Gerard Balcells i Huguet 
 


