
 
 
 

ANUNCI 
 

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses i 
nomenament del tribunal  
 
En el procés de selecció amb caràcter de màxima urgència, d’un lloc de treball d’Agent 
d’Ocupació de Desenvolupament Local (AODL) per al projecte Diversificació de 
l'economia a partir de la valorització dels recursos endògens del Consell Comarcal de 
l’Urgell, el President, mitjançant decret de data 18 d’octubre de 2022, ha disposat el 
següent, 
 
 
 (...) Resolc: 
 
 
 
Primer. Aprovar el llistat provisional de persones d’admeses i excloses al procés 
selectiu objecte d’aquesta convocatòria d’entre 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. ordre DNI 
Acreditació del 
nivell de català 

1 ****9660* Sí 

2 ****4938* Sí 

3 ****3341* Sí 

4 ****9671* Sí 

6 ****1068* No 

7 ****3978* Sí 

8 ****4033* Sí 

9 ****6968* Sí 

11 ****2823* Sí 

12 ****0423* No 

13 ****5232* Sí 

14 ****7024* Sí 



 
 

15 ****7468* Sí 

16 ****4771* Sí 
 
Relació provisional d’aspirants exclosos/es 
 

Núm. ordre DNI Causa 

5 ****2800* Base Quarta 
apartat h)  

10 ****2052* Base Quarta 
apartat e) 

17 ****4453* Base Quarta 

 
Segon. Els aspirants exclosos o omesos per no figurar en el llistat provisional 
d’admesos tenen un termini de 5 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la 
publicació de la present resolució a la seu electrònica del Consell per a formular 
reclamacions i fer esmenes.  
 
Tercer. 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. 
 

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

Presidenta: Sr. Víctor Martínez Puchol, tècnic de Promoció Econòmica  
Vocal: Sra. Elisa Ferrer Elies, tècnica de Turisme 
Vocal: Sra. Ester Corbella Sambola, tècnica de Turisme 

   
Secretària: Gemma Capdevila Mata, àrea de secretaria 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.  
 
Cinquè. 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. 
 
Sisè. La realització de la prova de català, per aquelles persones aspirants que no 
hagin aportat el document que acredita que estan en possessió del nivell exigit, 
s’assenyala pel dia 25 d’octubre a les 09:00 hores. La presentació de la documentació 



 
 
que acredita estar en possessió del nivell es podrà realitzar fins al dia i l’hora indicada 
per la realització de la prova. 
 
Setè. Donada la urgència del procés s’iniciarà la realització de les entrevistes 
professionals per aquelles persones candidates que ja estiguin a la llista 
d’admesos/es, i s’assenyala pels dies 25 i 26 d’octubre, a partir de les 09:00 hores, a 
la seu del Consell Comarcal de l’Urgell.  
 
Les persones aspirants seran convocades per correu electrònic o per telèfon per 
indicar-los el dia i l’hora exactes de la seva entrevista. 
 
Les persones que estiguin al llistat d’excloses, aniran sent convocades un cop 
presentin i es validi la documentació requerida per a fer les entrevistes entre els dies 
25 i 26 d’octubre. 
 
Les persones aspirants s’hauran d’acreditar mitjançant el document d’identitat.  
 
Vuitè. Procedir a la inserció, d’aquesta resolució, a la seu electrònica de la corporació. 
 
 
 
 
Contra aquesta 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 
 
     
Tàrrega, 18 d’octubre de 2022 


