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Anunci. Relació definitiva d’admesos i exclosos en procés selectiu. 
 
En el procés de selecció mitjançant concurs oposició lliure per cobrir amb caràcter 
laboral fix dos llocs de treball de conductor (palista), el President, mitjançant Decret de 
data 4 de desembre de 2018 ha disposat el següent:  
 
“(...)Per tot el què, RESOLC: 
 
1r. Aprovar el llistat definitiu d’admesos al procés selectiu objecte d’aquesta 
convocatòria d’entre els aspirants que han presentat sol·licitud per prendre-hi part, 
amb indicació de si han acreditat o no el nivell de català requerit: 
 
Relació definitiva d’aspirants admesos/es, amb indicació de l’acreditació o no del 
nivell de català requerit:  
 

Núm. 

ordre 
DNI 

Acredita 

català 

HA DE REALITZAR PROVA 

CATALÀ 

HA DE REALITZAR PROVA 

CASTELLÀ 

1 X5...432K NO SÍ SÍ 

2 78...976Y SÍ EXEMPT/A EXEMPT/A 

3 78...331A NO SÍ EXEMPT/A 

4 78...058B SÍ EXEMPT/A EXEMPT/A 

5 78...702F SÍ EXEMPT/A EXEMPT/A 

6 47...152T SÍ EXEMPT/A EXEMPT/A 

7 47...251R SÍ EXEMPT/A EXEMPT/A 

8 40...332B NO SÍ EXEMPT/A 

10 53...112H SÍ EXEMPT/A EXEMPT/A 

11 78...488G NO SÍ EXEMPT/A 

12 78...173D SÍ EXEMPT/A EXEMPT/A 
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2n. L’admissió en aquest procés selectiu no pressuposa cap dret i resta subjecta al 
manteniment i posterior acreditació del compliment dels requisits establerts a les bases 
reguladores de la convocatòria. 
 
3r. Aprovar el llistat definitiu d’exclosos al procés selectiu objecte d’aquesta 
convocatòria amb indicació del motiu d’exclusió provisional: 
 
Relació definitiva d’aspirants exclosos/es amb indicació del motiu de l’exclusió 
provisional: 
 

Núm. 

ordre 
DNI 

Acredita 

català 
Motiu d’exclusió/defecte 

9 48...210N NO 

Instància presentada no datada ni signada 
No acredita /no aporta certificat d’estar en possessió 

d’un dels títols que faculten per concórrer a la 
convocatòria. (Base Tercera e) 

No aporta el Currículum Vitae datat i signat 
 
 
4t. Designar com a membres del tribunal de selecció a les següents persones: 
 
Presidenta: Sra. M. Carme Valentines i Escolà, Directora tècnica del Consorci per a la 
Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell. 
Suplent: Sra. Dolors Pascual i Miquel, Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans 
de l’Urgell. 
Vocal: Sr. Salvador Solé i Castells. Ajuntament de Tàrrega. 
Suplent: Sr. Lluís Pascual i Bonet -  Ajuntament de Tàrrega. 
 
Secretària: Sra. Núria Puig i Fitó, Secretària del Consorci per a la Gestió dels Residus 
Urbans de l’Urgell. 
Suplent: Sra. Sílvia Querol i Sans, Interventora del Consorci per a la Gestió dels 
Residus Urbans de l’Urgell. 
 
Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si 
concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24  de la Llei 
40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
5è. Es convoca els aspirants que no han acreditat el nivell de català a la prova de 
coneixement de llengua catalana, que es farà el dia 12 de desembre de 2018 a les 
9:00, a la seu del Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell. 
 
Es convoca els aspirants que no han acreditat el nivell de castellà a la prova de 
coneixement de llengua castellana, que es farà el dia 12 de desembre de 2018 a les 
11:00, a la seu del Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell. 
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La primera prova de la fase d’oposició (exercici de coneixements generals i específics) 
es realitzarà el mateix dia 12 de desembre de 2018 a les 12:00, a la seu del Consorci 
per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell. 
 
6è. Determinar que els anuncis i comunicacions successius que es generin en aquest 
procés es publiquin només  al tauler d’anuncis i a la seu electrònica de la corporació. 
 
Les notificacions personals que puguin derivar-se d’aquest procediment es faran a 
l’adreça electrònica facilitada pels aspirants, mitjançant un sistema que en deixi 
constància de la recepció o altrament en l’adreça de notificacions declarada a l’efecte. 
 
7è. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal perquè en prenguin 
coneixement i procedir a la seva inserció al el tauler d’anuncis de la corporació.” 
 
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. 
 
 
La Secretària,  
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