
 

 

 

 

 

 

 

 

Decret núm. 77 

Tàrrega, 28 de desembre de 2021 

 
 
Al lloc i la data indicada, el senyor Gerard Balcells i Huguet, president del Consell Comarcal 
de l’Urgell, ha dictat un Decret que literalment transcrit és com segueix: 
 

 

El Consell va iniciar un procés de selecció d’un/a educador/a social que s’integrarà a 
l’àrea bàsica de serveis socials de l’Urgell. 
 
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies cal procedir a la publicació del llistat 
provisional d’admesos i exclosos, d’acord amb el que disposa la base cinquena de 
les bases reguladores del procés de selecció. 
 

S’ha revisat la documentació presentada i el compliment o manca de requisits de les 
persones candidates que han sol·licitat prendre part en el procés de selecció.  
 
El ple del Consell Comarcal, en la seva sessió de data 29 d’octubre de 2020, va 
delegar en la presidència la continuació de l’expedient fins a la contractació del 
candidat o candidata que obtingui la millor puntuació.  
 
Per tot el que RESOLC: 
 
Primer. Aprovar el llistat provisional d’admesos/es al procés selectiu objecte 
d’aquesta convocatòria d’entre els/les aspirants que han presentat sol·licitud per 
prendre-hi part, amb indicació de si han acreditat o no el nivell de català requerit: 
 
Relació provisional d’aspirants admesos/es, amb indicació de l’acreditació o no del 
nivell de català requerit:  
 

1.  ....8703H Acredita nivell de català 

2.  ....6316W Acredita nivell de català 

3.  ....8749W Acredita nivell de català 

4.  ....0844M Acredita nivell de català 

5.  ....2330T Acredita nivell de català 

6.  ...3088S Acredita nivell de català 

7.  ....9741H Acredita nivell de català 

8.  ....5750W Acredita nivell de català 

9.  ....5596K Acredita nivell de català 

10.  ....9347S Acredita nivell de català 

11.  ....0323N Acredita nivell de català 

12.  ....6538V No acredita nivell de català 



 

 

 

 

 

 

 

 

13.  ....6679V Acredita nivell de català 

14.  ....4861X Acredita nivell de català 

15.  ....6854D Acredita nivell de català 

16.  ....7303L Acredita nivell de català 

17.  ....1730P Acredita nivell de català 

18.  ....6042W Acredita nivell de català 

19.  ....9278B Acredita nivell de català 

20.  ....3855A No acredita nivell de català 

 
Segon. 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. 
 
Tercer. Aprovar el llistat provisional d’exclosos/es al procés selectiu objecte 
d’aquesta convocatòria amb indicació del motiu d’exclusió provisional: 
 
Relació provisional  d’aspirants exclosos/es amb indicació del motiu de l’exclusió 
provisional: 
 

1.  ....1984P Motiu d’exclusió: manca 
presentació de sol·licitud de 
participació signada. 

2.  ....8160Y Motiu d’exclusió: manca 
presentació de sol·licitud de 
participació signada 

3.  ...0520J Motiu d’exclusió: manca 
presentació de sol·licitud de 
participació signada 

4.  ....1007M Motiu d’exclusió: manca 
presentació de sol·licitud de 
participació signada 

 
Quart. Els/les aspirants exclosos/es i/o els omesos/es per no figurar en els llistats 
provisionals tenen un termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la 
publicació de la present resolució a la seu electrònica del Consell per a formular 
reclamacions i fer esmenes. 
  
Si no hi ha reclamacions/al·legacions, el llistat provisional d’admesos i exclosos 
esdevindrà definitiu sense necessitat de nova resolució. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cinquè.  Determinar que, d’acord amb l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, de 1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 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, i s’identifiqui als 
candidats i candidates pels últims 4 dígits del seu DNI i la lletra. 
 
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. 
 

Sisè. Procedir a la inserció, d’aquesta resolució, a la seu electrònica de la 
corporació. 
 

 
 
 
 
 

Gerard Balcells i Huguet      Dono fe, 
President del Consell      Núria Puig i Fitó 
Comarcal de l’Urgell      Secretària    
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