
 
 

Anunci. Relació provisional d’admesos i exclosos en procés selectiu. 

En el procés de selecció amb caràcter de màxima urgència, d’un lloc de treball de 
Tècnic/a Referent d’Ocupació Juvenil, segons el procediment de valoració de mèrits i 
entrevista del Consell Comarcal de l’Urgell, en règim de personal laboral temporal, i la 
creació d’una borsa de treball, mitjançant Decret de presidència de data 23 de 
desembre de 2021, ha disposat el següent:  

 

Per tot el què, RESOLC: 
 
Primer. Aprovar el llistat de persones d’admeses al procés selectiu objecte d’aquesta 
convocatòria. 
 
Relació de per persones aspirants admeses: 
 
 

Núm. ordre DNI 

2 ****8737* 

5 ****5749* 

7 ****6547* 

9 ****1730* 

.  
 
 
Relació de per persones aspirants excloses 
 

Núm. ordre DNI Motiu d’exclusió 

1 ****2624* 
No compleix el requisit recollit a les bases “i) Tenir 
experiència laboral acreditada mínim de 2 anys en 
intervenció directa amb joves menors de 25 anys” 

3 ****8167* 
No compleix el requisit recollit a les bases “i) Tenir 
experiència laboral acreditada mínim de 2 anys en 
intervenció directa amb joves menors de 25 anys” 



 

4 ****3237* 
No compleix el requisit recollit a les bases “i) Tenir 
experiència laboral acreditada mínim de 2 anys en 
intervenció directa amb joves menors de 25 anys” 

6 ****3119* 
No compleix el requisit recollit a les bases “i) Tenir 
experiència laboral acreditada mínim de 2 anys en 
intervenció directa amb joves menors de 25 anys” 

8 ****7802* 
No compleix el requisit recollit a les bases “i) Tenir 
experiència laboral acreditada mínim de 2 anys en 
intervenció directa amb joves menors de 25 anys” 

 
 
Segon. Les persones candidates excloses, disposen de 5 dies naturals comptadors a 
partir de la data de publicació de la present resolució per a presentar les al·legacions 
que considerin oportunes. 
 
Per a al cas que no es presentin al·legacions, la relació provisional d’aspirants 
admesos i exclosos quedarà definitivament aprovada sense necessitat de nova 
resolució.  
 
 

Tercer. Designar com a membres del tribunal de selecció a les següents persones: 
 

Presidenta: Sra. Olga Rodríguez Aguado, tècnica del Consell Comarcal de l’Urgell 
 
Vocal: Sra. Anna Gómez Barbero, tècnica del Consell Comarcal de l’Urgell 
 
Vocal: Sr. David Hidalgo Horcajada, tècnic del Consell Comarcal de l’Urgell 

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

 
Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si 
concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 
40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
 
Quart. 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 https://urgell.cat/ca/p/oferta-publica-docupacio-53 
 
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. 



 
 
 
Cinquè. Donada la urgència del procés les entrevistes professionals s’assenyalen pel 
dia 27 de desembre, a partir de les 09:30 hores, a la seu del Consell Comarcal de 
l’Urgell.  
 
Les entrevistes es faran en format telemàtic. 
 
Les persones aspirants seran convocades per correu electrònic per indicar-los el dia i 
l’hora exactes de la seva entrevista i l’enllaç per connectar-se. 
 
 
Sisè. Procedir a la inserció, d’aquesta resolució, a la seu electrònica de la corporació. 

 

Per al cas que no es presentinal·legacions, la resolucióesdevindrà definitiva 
sensenecessitat de noudecret. Contra la 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. 

 

La secretària, 
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