
 
 

Anunci del Consell Comarcal de l’Urgell sobre la relació provisional d’admesos/es 

i exclosos/es en el procés de selecció mitjançant concurs-oposició públic per a la 

provisió de dos auxiliars administratius/ves per torn obert, per proveir una plaça 

amb caràcter fix i l’altra amb caràcter temporal i constitució de borsa. 

En el procés de selecció mitjançant concurs-oposició públic per a la provisió de dos 

auxiliars administratius/ves per torn obert, per proveir una plaça amb caràcter fix i l’altra 

amb caràcter temporal i constitució de borsa,  el President, mitjançant Decret de data 2 

de desembre de 2022 ha disposat el següent:  

(...) RESOLC: 

 

1r. Aprovar el llistat provisional d’admesos/es i exclosos/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 

Núm DNI CATALÀ 
HA DE REALITZAR 

PROVA DE CATALÀ 

1 ***2184** NO ACREDITA NO EXEMPT/A 

2 ***3995** ACREDITA EXEMPT/A 

3 ***8471** ACREDITA EXEMPT/A 

4 ***9686** ACREDITA EXEMPT/A 

5 ***0241** ACREDITA EXEMPT/A 

6 ***9714** NO ACREDITA NO EXEMPT/A 

7 ***3789** ACREDITA EXEMPT/A 

9 ***8745** ACREDITA EXEMPT/A 

10 ***6648** ACREDITA EXEMPT/A 

11 ***9283** ACREDITA EXEMPT/A 

12 ***5967** ACREDITA EXEMPT/A 



 
13 ***2309** ACREDITA EXEMPT/A 

14 ***7035** ACREDITA EXEMPT/A 

15 ***5587** ACREDITA EXEMPT/A 

16 ***7750** ACREDITA EXEMPT/A 

17 ***9693** NO ACREDITA NO EXEMPT/A 

18 ***0478** ACREDITA EXEMPT/A 

19 ***9127** ACREDITA EXEMPT/A 

20 ***3404** NO ACREDITA NO EXEMPT/A 

21 ***3707** NO ACREDITA NO EXEMPT/A 

22 ***8365** ACREDITA EXEMPT/A 

23 ***9257** ACREDITA EXEMPT/A 

24 ***0038** ACREDITA EXEMPT/A 

25 ***2819** ACREDITA EXEMPT/A 

26 ***6876** NO ACREDITA NO EXEMPT/A 

27 ***9590** ACREDITA EXEMPT/A 

28 ***4274** ACREDITA EXEMPT/A 

29 ***0090** ACREDITA EXEMPT/A 

30 ***7373** NO ACREDITA NO EXEMPT/A 

31 ***8299** NO ACREDITA NO EXEMPT/A 

32 ***1183** NO ACREDITA NO EXEMPT/A 

33 ***9853** ACREDITA EXEMPT/A 

34 ***4895** NO ACREDITA NO EXEMPT/A 

35 ***3796** NO ACREDIA NO EXEMPT/A 

36 ***4140** ACREDITA EXEMPT/A 



 
37 ***5253** NO ACREDITA NO EXEMPT/A 

38 ***0616** ACREDITA EXEMPT/A 

39 ***12450F ACREDITA EXEMPT/A 

 

Relació d’aspirants exclosos/es 

Núm DNI Motiu d'exclusió 

8 ***4730** No presenta la documentació requerida 

 

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/Les aspirants tenen un termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà 

de la publicació de la present resolució al tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina 

web del Consell Comarcal de l’Urgell  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: Sra. Cristina Queraltó i Escudé, administrativa del Consell Comarcal de 

l’Urgell. 

Suplent:   Sra. Judit Barquets Pera, administrativa del Consell Comarcal de l’Urgell. 

  

Vocal: Sra. Maria Josep Hernàndez Artigas, del departament d’Intervenció de 

l’Ajuntament d’Agramunt. 

Suplent: Sra. Mònica Escolà Vidal, del departament d’Urbanisme i Act. 

Mediambientals de l’Ajuntament d’Agramunt. 

 

Vocal: Sra. Núria Rabinat i Escudé, administrativa del Consell Comarcal de l’Urgell 

Suplent: Carme Segarra i Alcubierre, coordinadora de l’àrea de serveis socials del 

Consell Comarcal de l’Urgell. 

 

Secretari/a: Sra. M. Antònia Viladot Aguayo, administrativa del Consell Comarcal de 

l’Urgell 

Suplent: Víctor Pérez Pallarés Luque, arquitecte dels serveis tècnics del Consell 

Comarcal de l’Urgell. 

 



 
 
Els/Les membres del Tribunal es poden abstenir i els/les 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. Convocar els/les aspirants no exempts, d’acord amb la base vuitena, que han de 

realitzar la prova de català, el dia 23 de desembre de 2022 a les 9,00 h del matí, a la 

seu del Consell Comarcal de l’Urgell (C. d’Agoders, 16 25300 Tàrrega) per tal de dur-la 

a terme. 

6è. Convocar els/les aspirants el dia 29 de desembre de 2022 a les 10:00 hores a 

l’Oficina Jove de l’Urgell (Carrer de la Solana, 6, 25300 Tàrrega)  per a la realització de 

les proves de coneixements de la fase d’oposició.  

7è. Determinar que, d’acord amb la base cinquena, 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. Aquesta publicació tindrà els efectes de la notificació. 

8è. Procedir a la inserció, d’aquesta resolució, al tauler d’anuncis i a la seu electrònica 

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, 2 de desembre de 2022 

 

 

 

 

 

 


