
 
 

Anunci del Consell Comarcal de l’Urgell sobre la relació provisional 

d’admesos i exclosos en procés selectiu per la creació d’una borsa de 

treball per proveir amb caràcter interí les places de secretaria intervenció 

del servei d’assistència tècnica municipal (SATM). 

En el procés de selecció mitjançant concurs-oposició públic per la creació d’una 

borsa de treball per proveir amb caràcter interí les places de secretaria 

intervenció del servei d’assistència tècnica municipal (SATM) del Consell 

Comarcal de l’Urgell i convocatòria,  el President, mitjançant Decret de data 13 

de setembre 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 
CAT 

HA DE REALITZAR 
PROVA CATALÀ 

2 ***2523** SÍ EXEMPT/A 

6 ***7750** SÍ EXEMPTA 

9 ***5996** SÍ EXEMPT/A 

10 ***6402** SÍ EXEMPT/A 

12 ***5185** SÍ EXEMPT/A 

 
 
Relació provisional d’aspirants exclosos/es:  
 
 

Núm. 
ordre DNI 

MOTIU 



 

1 ***5891** 
El Currículum vitae no està datat ni 

signat (base 4a) 

3 ***8603** 
El Currículum vitae no està datat ni 

signat (base 4a) 

4 ***9214** 
El Currículum vitae no està datat ni 
signat (base 4a) 

5 ***9237** 
La titulació aportada no és de les 
requerides a les bases. 

7 ***8544** 

- Instància presentada  per mitjans 
electrònics sense la signatura 
amb certificat digital. 

-  El CV no està datat i signat 
(base 4a) 

8 ***6135** 

- Instància presentada  per mitjans 
electrònics sense la signatura 
amb certificat digital. 

- El CV no està signat (base 4a) 

11 ***3304** 

- Instància presentada  per mitjans 
electrònics sense la signatura 
amb certificat digital. 

- El CV no està datat i signat 
(base 4a) 

 
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 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.  
 
4t. Designar com a membres del tribunal de selecció a les següents persones: 
 

Presidenta: Sra. Sara Miñarro, designada pel CSITAL 
Suplent: Sense designació de suplent pel CSITAL 
 
Vocal: Sra. Raquel González Gallego,  designada per la DGAL 
Suplent: Sra. Letícia Cortí Barberà,  designada per la DGAL 
 
Vocal: Sr. Albert Estébanez López, designat per l’EAPC 
Suplent: Sra. Eulàlia Mazarico Escribà, designada per l’EAPC 
 

 



 
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. Determinar que, d’acord amb la base tercera, 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. 
 
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. 
 
6è. Procedir a la inserció, d’aquesta resolució, al tauler d’anuncis de la 
corporació. 
 

A Tàrrega, el dia 13 de setembre de 2022 

La secretària, 
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