
 
 

Anunci del Consell Comarcal de l’Urgell sobre la relació definitiva 
d’admesos i exclosos en procés selectiu per a la provisió d’una plaça 
d’educador/a social per a l’àrea bàsica de serveis socials. 
 
En el procés de selecció mitjançant concurs-oposició públic per a la provisió 
d’una plaça d’educador/a social per a l’àrea bàsica de serveis socials del Consell 
Comarcal de l’Urgell,  el President, mitjançant Decret de data 12 de gener de 
2023 ha disposat el següent:  
 
 

(...)  RESOLC:  
 
 

1r. Publicar el resultat de les proves de català, d’acord amb el següent quadre: 
 

Núm DNI RESULTAT PROVA DE CATALÀ 

   

12 ***9653** No presentat 

20 ***8385** No presentat 

25 ***5815** No presentat 

 
 
 
2n. Aprovar i fer públic el llistat definitiu d’aspirants d’admesos i exclosos al procés selectiu 
objecte d’aquesta convocatòria d’entre els/les aspirants que han presentat sol·licitud per 
prendre-hi part. 
 
Relació definitiva d’aspirants admesos/es 
 

Núm. DNI 

  

1 ***6870** 

2 ***8631** 

3 ***7874** 

4 ***7084** 

5 ***0233** 

6 ***9308** 

7 ***9974** 

8 ***0575** 

9 ***8559** 

10 ***9934** 

11 ***8032** 

13 ***1667** 

14 ***5486** 

15 ***9685** 



 
 

16 ***8730** 

17 ***7173** 

18 ***9604** 

19 ***0927** 

22 ***8816** 

23 ***3052** 

24 ***2100** 

26 ***3565** 

27 ***2375** 

28 ***8675** 

29 ***9095** 

30 ***1063** 

31 ***9827** 

32 ***2746** 

33 ***3568** 
 
 
Relació definitiva d’aspirants exclosos/es 
 

Núm DNI Motiu d'exclusió 

      

12 ***9653** No acredita nivell de català 

20 ***8385** No acredita nivell de català 

21 ***5198** 
No acredita els requisits 

previstos en la base tercera. 

25 ***5815** No acredita nivell de català 

 
 
 
3r. Convocar els/les aspirants el dia 16 de gener de 2023 a les 10:00 hores a l’Escola Agrària 
de Tàrrega (Av. Tarragona, s/n, 25300 Tàrrega)  per a la realització de la prova de 
coneixements de la fase d’oposició. 
  
 

 

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


