
 

1 de 2 
C. AGODERS, 16 - 25300 TÀRREGA – l’ Urgell.  Tel: 973 50 07 07  Fax: 973 50 06 66  A/e: cgruu@urgell.cat 

Anunci sobre els resultats finals del procés de selecció per cobrir amb 
caràcter indefinit un lloc de treball de conductor (PALISTA) i de la 
constitució d’una borsa de treball. 
 
En el procés de selecció per cobrir amb caràcter indefinit un lloc de treball de 
conductor (PALISTA) i de la constitució d’una borsa de treball,  el President, 
mitjançant Decret de data 4 de gener de 2023 ha disposat el següent:  
 
 

(...)  RESOLC:  
 

1r.   Publicar el resultats finals del procés de selecció, d’acord amb els següents resultats: 
 

Resultats finals 
 

Núm. 
Ordre 

Nom i cognoms DNI Oposició Concurs  Total 

1 JAUME BOIX VERNIOL ***4044** 29,39 2,9  32,29 

4 XAVIER DUCH PRATS ***0274** 26,05 2,65  28,70 

2 
JOSEP M. VERDÉS 
RAMON 

***9206** 26,14 2,25  28,39 

3 JORDI PUJOL MOLINE ***3483** 22,22 3  25,22 

 
 

3r. Formular la proposta de contractació del Sr. JAUME BOIX VERNIOL amb DNI 
***4044**, amb l’assignació de la plaça Conductor Palista del Consorci per a la 
Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell. 
 
4t. Proposar la formació i la inclusió a la borsa de treball de les persones aspirants, 
segons l’ordre de puntuació, següents: 

 

Núm. 
Ordre 

Nom i cognoms DNI  Total 

4 XAVIER DUCH PRATS ***0274**  28,70 

2 
JOSEP M. VERDÉS 
RAMON 

***9206**  28,39 

3 JORDI PUJOL MOLINE ***3483**  25,22 

 

 
Contra aquesta Resolució, que és definitiva en via administrativa, es pot interposar 
alternativament: 
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- 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, 4 de gener de 2023 

 
 

El president,  
Gerard Balcells i Huguet 

mailto:cgruu@urgell.cat

