
 
 

Anunci del Consell Comarcal de l’Urgell sobre la relació provisional 
d’admesos i exclosos en el procés de selecció d’una/d’un 
treballadora/treballador social per a substituir una baixa per IT i per a la 
creació d’una borsa de treball per possibles contractacions temporals i/o 
substitucions. 
 
 
En el procés de selecció d’una/d’un treballadora/treballador social per a 
substituir una baixa per IT i per a la creació d’una borsa de treball per possibles 
contractacions temporals i/o substitucions,  el President, mitjançant Decret de 
data 29 de novembre de 2022 ha disposat el següent:  
 
 
 

(...)  RESOLC:  
 
 
 
1r. Aprovar el llistat provisional d’admesos i exclosos  al procés selectiu objecte 
d’aquesta convocatòria d’entre els 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 
 

Núm. Ordre DNI ACREDITA CATALÀ HA DE REALITZAR PROVA DE CATALÀ 

1 **9357*** SI EXEMPT/A 

2 **9837*** SI EXEMPT/A 

3 **2081*** SI EXEMPT/A 

5 **6774*** SI EXEMPT/A 

6 **2753*** SI EXEMPT/A 

7 **0981*** SI EXEMPT/A 

8 **0967*** SI EXEMPT/A 

9 **7173*** SI EXEMPT/A 

10 **0783*** SI EXEMPT/A 

11 **0677*** SI EXEMPT/A 

12 **9163*** SI EXEMPT/A 

13 **7478*** SI EXEMPT/A 

14 **0569*** SI EXEMPT/A 

15 **2625*** SI EXEMPT/A 

16 **3306*** SI EXEMPT/A 

 
L’aspirant amb núm. Ordre 4 i DNI **9158*** ha renunciat a formar part d’aquest 
procediment. 
 



 
 
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. 
 
3r. Els aspirants tenen un termini de 7 dies naturals comptadors a partir de l’endemà 
de la publicació de la present resolució al tauler d’anuncis de la Corporació i a la Seu 
electrònica https:urgell.cat/ca/p/oferta-publica-docupacio-53 per a formular 
reclamacions i fer esmenes. En el cas de no haver-hi cap reclamació o esmena, el 
llistat provisional esdevindrà definitiu. 
 
4t. Designar com a membres del tribunal de selecció a les següents persones: 
 

Presidenta: Carme Segarra Alcubierre, coordinadora de l’àrea de serveis socials del 
Consell Comarcal de l’Urgell. 
Suplent: M. Rosa Ros i Poch, Treballadora Social de l’àrea de serveis socials del 
Consell Comarcal de l’Urgell. 
 
Vocal: Sra. Sandra Pedreira i Gómez,  treballadora social del Consell Comarcal de 
l’Urgell. 
Suplent: Sra. Agnés Farré i Cabanillas, treballadora social del Consell Comarcal de 
l’Urgell. 
 
Vocal i Secretària: Sra. Glòria Torra i Vallès, treballadora social del Consell 
Comarcal de l’Urgell. 
Suplent: Sra. Ester Roig i Gaya, treballadora social 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.  
 
5è. El tribunal de selecció es constituirà el dia 12 de desembre de 2022 per a la 

realització de la valoració dels mèrits al·legats. 

 
 
7è. Procedir a la inserció, d’aquesta resolució, al tauler d’anuncis 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. 
 
 
Tàrrega, 29 de novembre de 2022 
 


