
 
 
 

Anunci 

Resultats finals del procés de selecció per a proveir de manera 
no definitiva el lloc de treball de Secretaria del Consell 
Comarcal de l’Urgell. 

 

En el procés de selecció mitjançant concurs per a proveir de manera no definitiva el 
lloc de treball de Secretaria del Consell Comarcal de l’Urgell, mitjançant Decret de 
presidència de data 5 d’octubre de 2022, s’ha disposat el següent: 

 

Primer.- El dia 27 de setembre de 2022 es va publicar al BOP número 186 l’anunci de 
convocatòria i Bases per proveir de manera no definitiva el lloc de treball de Secretaria 
del Consell Comarcal de l’Urgell. 

Segon.- Aquesta convocatòria establia un termini de cinc dies hàbils a comptar de 
l’endemà de la data de la publicació per tal de que les persones interessades 
presentessin la seva sol·licitud per prendre part en la Convocatòria. 

Tercer.- Passat el termini, la convocatòria establia l’elaboració d’un informe d’idoneïtat 
de cada aspirant per part d’un funcionari d’administració local amb habilitació nacional 
de la corporació (i si manca aquest, per un funcionari de carrera i, si no, per un interí), 
tenint en compte el barem de mèrits generals vigent del personal funcionari 
d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional.  

Aquest informe ha d’incloure una proposta motivada a favor d’un/a dels candidats o 
candidates, el qual ha de ser elevat a la Presidència, per tal de cobrir el lloc de treball, 
a través de proposta de nomenament a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya com a òrgan competent per al seu nomenament. 

Quart.- Després de valorar l’única sol·licitud rebuda, des d’intervenció del Consell 
Comarcal de l’Urgell, s’ha elaborat un informe proposant declarar desert aquest 
procediment de selecció, d’acord amb la següent relació de persones admeses i 
excloses amb indicació de si han acreditat o no els requisits necessaris: 

DNI CANDIDAT/A VALORACIÓ  MOTIU 

***9611** NO APTE No acredita el requisit de participació 
2.1: Ser personal funcionari de 
carrera de l’escala d’Administració 
local amb habilitació de caràcter 
nacional. 



 
 
 
 

Cinquè.- Donar publicitat dels anteriors acords mitjançant publicació a la seu 
electrònica del Consell Comarcal de l’Urgell així com al taulell d’anuncis de la 
Corporació i efectuar les notificacions personals que s’escaigui, amb el règim de 
recursos corresponent. 

 

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 

 

 
 
A Tàrrega, 5 d’octubre de 2022 

 


