
 

ANUNCI 

 

En el procés de selecció, en torn restringit de promoció interna, d’una plaça 

d’auxiliar administratiu/va del Consell Comarcal de l’Urgell, el President, 

mitjançant decret de data 7 de febrer de 2022, ha disposat el següent, 

 

(...) Resolc: 

1r. Aprovar el llistat definitiu de persones admeses al procés selectiu objecte 

d’aquesta convocatòria d’entre les persones 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 de les persones admeses, amb indicació de l’acreditació o no del 

nivell de català requerit:  

 

1. JUDIT DOMINGO 
BANQUERI 

....7784L Acredita nivell de català 

 

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. 

3er. Aprovar el llistat definitiu de persones excloses al procés selectiu objecte 

d’aquesta convocatòria amb indicació del motiu d’exclusió provisional: 

Relació definitiva de persones excloses amb indicació del motiu de l’exclusió 

provisional: 

1. SÒNIA BERNAT GONZALEZ ....5612D Motiu d’exclusió: Torn 

restringit de promoció 

interna. No tenir una 

antiguitat mínima de dos 

anys en el cos o l'escala de 

procedència. 

 

4rt. DIA, HORA I LLOC CONSTITUCIÓ TRIBUNAL. 

Fixar per a la constitució del Tribunal, el dia 11 de febrer de 2022, a les 08:45 h, 

a la seu del Consell Comarcal de l’Urgell, i així mateix, convocar a la persona 



 

aspirant per a la realització de les proves a les 9:00 h a la seu del Consell 

Comarcal de l’Urgell, c/ Agoders 16, 25300 Tàrrega. 

 

Composició del tribunal: 

 

Presidenta: 

Titular: Núria Rabinat Aligué, administrativa del Consell Comarcal de l’Urgell 

Suplent: Cristina Queraltó Escude, administrativa del Consell Comarcal de 

l‘Urgell. 

Vocals: 

Titular: Marta Ciurana Moragues, designada per l’Escola d’Administració 

Pública de Catalunya 

Suplent: Anna Pedrós Miralles, designada per l’Escola d’Administració Pública 

de Catalunya 

Titular: Montse Gomà Lladós, designada per l’Escola d’Administració Pública 

de Catalunya 

Suplent: Sílvia Solsona Valentines, designada per l’Escola d’Administració 

Pública de Catalunya 

 

Secretària: Núria Puig Fitó, secretària del Consell Comarcal de l’Urgell 

Suplent: David Hidalgo Horcajada, tècnic del Consell Comarcal de l’Urgell 

La secretària actuarà amb veu i sense vot. 

 

Els membres del Tribunal es poden abstenir i l’aspirant pot recusar-los si 

concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 

40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 

5è. 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. 

 

Contra aquesta  resolució definitiva en via administrativa, es podrà 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 

 

A Tàrrega, el dia 8 de febrer de 2022 
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