
Anunci del Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell sobre 
la modificació de membres del Tribunal Qualificador dels processos de 
selecció d’estabilització de personal laboral, pel sistema de concurs de 
mèrits. 
 
En el procés d’estabilització de l’ocupació temporal del Consorci per a la Gestió 
dels Residus Urbans de l’Urgell, el President, mitjançant Decret de data 1 de 
febrer de 2023 ha disposat el següent:  
 
 (...)  RESOLC:  

 

Primer. Modificar l’error material observat en el nomenament dels vocals designats per 

l’EAPC. La composició serà la següent: 

 

2. ENGINYER TÈCNIC 

 

Presidenta: Sr. Joan Santacana Espasa, de l’Ajuntament de Tàrrega 

Suplent: Sra. Ester Ros Baró, de l’Ajuntament de Tàrrega 

 

Vocal:  Sr. Rafael Cianca Vela, designat per l’EAPC. 

Suplent:  Sra. Magda Solé Bergé, designada per l’EAPC 

 

Vocal:  Sr. Albert Estébanez López, de l’Ajuntament de Montblanc 

Suplent:  Sra. Sara Miñarro Gómez, de l’Ajuntament d’Agramunt 

 

Secretari: Sra. Cristina Queraltó i Escudé, del Consell Comarcal de l’Urgell 

Secretari suplent: Sra. Judit Barquets Pera, del Consell Comarcal de l’Urgell 

 

3. ENGINYER  

 

Presidenta: Sra. Ester Ros Baró, de l’Ajuntament de Tàrrega 

Suplent: Sr. Jaume Pla  Benet, de l’Ajuntament de Tàrrega 

 

Vocal:  Sr. Jesús Abad Escarza, designat per l’EAPC. 

Suplent: Sr. Xavier Duran Aranda, designat per l’EAPC 

 

Vocal:  Sr. Albert Estébanez López, de l’Ajuntament de Montblanc 

Suplent:  Sra. Sara Miñarro Gómez, de l’Ajuntament d’Agramunt 

 

Secretari: Sra. Cristina Queraltó i Escudé, del Consell Comarcal de l’Urgell 

Secretari suplent: Sra. Judit Barquets Pera, del Consell Comarcal de l’Urgell 

 

Segon. Procedir a la inserció, d’aquesta resolució, al tauler d’anuncis i a la seu 

electrònica 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. 

 

 

 

Gerard Balcells i Huguet 

President del Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell 

 

Tàrrega, 1 de febrer de 2023 

 


