
 
 

Anunci del Consell Comarcal de l’Urgell sobre la relació provisional 
d’admesos i exclosos en procés selectiu per a la provisió d’una plaça 
d’integrador/a social i la creació d’una borsa de treball. 
 
En el procés de selecció mitjançant concurs-oposició públic per a la provisió 
d’una plaça d’integrador/a social i la creació d’una borsa de treball, el President, 
mitjançant Decret de data 29 de desembre de 2022 ha disposat el següent:  
 
 

(...)  RESOLC:  
 
 
Per tot el què, RESOLC: 
 

1r. Aprovar i fer públic 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 DNI Acredita nivell de català 

   1 ***5373** SI 

2 ***7939** SI 

3 ***8217** SI 

4 ***5280** SI 

5 ***7858** SI 

6 ***9835** SI 

 
 
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. 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. Carme Segarra Alcubierre, coordinadora de l’àrea de serveis socials del 
Consell Comarcal de l’Urgell. 
Suplent: Sra. Sílvia Elies Berengué,  educadora social del Consell Comarcal de l’Urgell. 
 
Vocal: Sra. Anna Rosinés Pons, educadora social del Consell Comarcal de l’Urgell. 
Suplent: Sr. Jordi Baiget i Piqué, educador social del Consell Comarcal de l’Urgell. 
 



 
 

Vocal: Sra. M. Teresa Merino Mora, designada per l’EAPC 
Suplent: Sra. Núria Benseny Dalmau, designada per l’EAPC 
 
Secretària: Gemma Orteu Barrabés, Secretària accidental del Consell Comarcal de l’Urgell 
Suplent: si s’escau, actuarà com a secretari suplent qualsevol membre del Tribunal 
 
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. Convocar els/les aspirants el dia 30 de gener de 2023 a les 09:00 hores a la seu del 
Consell Comarcal de l’Urgell (c. Agoders, 16  25300 Tàrrega)  per a la realització de la prova 
de coneixements de la fase d’oposició.  
 
7è. Determinar que, d’acord amb les bases, 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 substitueix la notificació individual als interessats d’acord 
amb l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 

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, 13 de gener de 2023 
 
Gerard Balcells i Huguet 
President del Consell Comarcal de l’Urgell 


