
 
 

Anunci. Esmena de la relació provisional d’admesos i exclosos en procés 

selectiu. 

Advertits de l’omissió de les candidatures presentades per tres participants que no 

havien estat inclosos al llistat provisional del procés de selecció mitjançant concurs per 

cobrir amb caràcter de màxima urgència, de tres tècnics/ques per a la gestió de 

programes de l’àmbit d’ocupació i creació d’una borsa de treball del Consell Comarcal 

de l’Urgell, i un cop comprovada la documentació presentada per aquestes persones 

aspirants, el president del Consell mitjançant Decret de data 08de febrer de 2021, ha 

disposat el següent:  

RESOLC: 

Primer.Esmenar el llistat provisional de persones d’admeses al procés selectiu objecte 

d’aquesta convocatòria incorporant aquelles que havien estat omeses: 

 

Relació provisional d’aspirants admesos/es: 

 

Núm. ordre DNI 

Acreditació del 

nivell de català 

1 ****2078* SÍ 

2 ****9977* SÍ 

3 ****8579* SÍ 

4 ****3840* NO* 

6 ****5093* SÍ 

7 ****1984* NO* 

11 ****4635* SÍ 

14 ****6795* SÍ 



 
15 ****0131* SÍ 

16 ****0542* SÍ 

17 ****5796* SÍ 

18 ****5476* SÍ 

20 ****2230* SÍ 

23 ****4916* SÍ 

28 ****8167* SÍ 

29 ****6261* SÍ 

30 ****8788* SÍ 

 

Segon.Incloure aquestes tres persones en el llistat de les entrevistes assenyalades 

pels dies 11 i 12 de febrer. 

 

Tercer.El llistat de persones excloses no es veu afectat per aquesta esmenai es manté 

el termini incial de presentació d’esmenes. Un cop finalitzat aquest termini, es farà 

públic el llistat definitiu. 

 

Quart. 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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