
 

En el procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter temporal, 

una baixa laboral al servei de joventut i la creació d’una borsa de treball del 

Consell Comarcal de l’Urgell, mitjançant Decret de data 1 de setembre de 2022, 

el president de la Corporació  ha disposat el següent:  

 

(...) Resolc: 

1r. Aprovar el llistat provisional d’admesos 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, amb indicació de l’acreditació o no del 

nivell de català requerit:  

Núm. 

ordre DNI 

Acreditació del 

nivell de català 

1 ****2860* SÍ 

2 ****9508* SÍ 

3 ****7199* SÍ 

4 ****6715* Sí 

5 ****3398* Sí 

6 ****0693* SÍ 

7 ****7468* SÍ 

8 ****4143* SÍ 

9 ****7391* SÍ 

10 ****3006* Sí 

11 ****3971* SÍ 

12 ****0623* *No 



 

13 ****3456* *No 

14 ****5904* *Sí 

 

 

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. 

3er. Aprovar el llistat provisional d’exclosos al procés selectiu objecte d’aquesta 

convocatòria amb indicació del motiu d’exclusió provisional: 

Relació provisional  d’aspirants exclosos/es amb indicació del motiu de l’exclusió 

provisional: 

Núm. 

ordre 
DNI Motivació 

Acreditació 

del nivell de 

català 

15 ****2289* 

No presentar la titulació 

requerida certificada 

adequadament. 

SÍ 

16 ****1431* 

No presentar la titulació 

requerida certificada 

adequadament. 

SÍ 

17 ****6794* 
No aporta fotocòpia carnet de 

conduir ni vida laboral. 
*No 

18 ****4503* No aporta la sol·licitud SÍ 

19 ****1499* 

No aporta sol·licitud pel 

procés de selecció requerit. 

 

SÍ 

20 ****8167* 
No aporta fotocòpia permís de 

conduir 
SÍ 

21 ****6795* 

No aporta el model d’instància 

signat electrònicament o 

presentada al registre de 

forma presencial. 

SÍ 



 

22 ****5977* 

No aporta el model d’instància 

signat electrònicament o 

presentada al registre de 

forma presencial. 

SÍ 

23 ****0266* No aporta vida laboral SÍ 

24 ****6717* Sol·licitud fora de termini SÍ 

25 ****8910* Sol·licitud fora de termini SÍ 

 

4rt. Els aspirants exclosos i/o els omesos per no figurar en els llistats 

provisionals d’admesos i exclosos tenen un termini de 10 dies hàbils 

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.  

Si no hi ha reclamacions/al·legacions, el llistat provisional d’admesos i exclosos 

esdevindrà definitiu sense necessitat de nova resolució. 

 

5è. 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. 
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. 

 

 

A Tàrrega, el dia  1 de setembre  de 2022 
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