
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anunci. Resultats finals del procés de selecció mitjançant concurs oposició de 
promoció interna d’auxiliar administrativa.  
 
 
En data 11 de febrer de 2022 es va procedir a la realització del procés de selecció 
per concurs oposició de promoció interna consistent en la realització de les dues 
proves de la fase d’oposició, valoració de mèrits per part del tribunal corresponent a 
la fase de concurs i entrevista personal de caràcter obligatori.  
 
Un cop finalitzat el procés el Tribunal procedeix a la redacció de l’acta, i el resultat 
és el que segueix: 
 
La puntuació final de la candidata J.D.B. és de 26,15 punts, superant el procés de 
concurs oposició. 
 

Núm Ordre DNI Puntuació 

1 ....7784.. 26,15 

 
 
La senyora J.D.B. ha presentat  la documentació que acredita el compliment dels 
requisits  exigits a la convocatòria. 
 
 
Per tot el que, RESOLC: 
 
 
Primer.-  Modificar la classificació professional amb caràcter laboral de la senyora 
Judit Domingo Banqueri amb DNI 78097784L, amb efectes del dia 7 de març de  
2022, a categoria C2 i nivell 12 amb les retribucions previstes al pressupost de la 
corporació, per a desenvolupar les tasques d’auxiliar administrativa de l’àrea 
funcional de Serveis Socials enumerades a la convocatòria del procés de selecció. 
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució a la persona interessada, als delegats de 
personal del Consell Comarcal  i donar-ne la publicitat preceptiva. 
 
 
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     Dono fe, 
President del Consell     Núria Puig i Fitó 
Comarcal de l’Urgell     Secretària    
 


