
 
 

Anunci del Consell Comarcal de l’Urgell sobre els resultats finals del 
procés de selecció mitjançant concurs-oposició públic per a la selecció de 
dos Auxiliars Administratius/ves. 
 
En el procés de selecció mitjançant concurs-oposició públic per a la provisió de 
dos auxiliars administratius/ves per torn obert, per proveir una plaça amb caràcter 
fix i l’altra amb caràcter temporal i constitució de borsa,  el President, mitjançant 
Decret de data 30 de desembre de 2022 ha disposat el següent:  
 
(...) RESOLC: 
 
1r. Publicar els resultats de la fase d’oposició del procés de selecció de dos auxiliars 
administratius/ves per torn obert, per proveir una plaça amb caràcter fix i l’altra amb 
caràcter temporal i constitució de borsa, amb la puntuació següent: 
 

ORDRE NOM DNI Fase 
Oposició 

3 CARME IBARS SAEZ ***8471** NO APTE 

4 CARME ALAMINOS VICARIO ***9686** NO APTE 

7 MARIA ROSA CREUS RIPOLL ***3789** NO APTE 

11 MARTA MACIÀ VÍLCHEZ ***9283** 14 

12 KHRYSTYNA ZAGAYKO DRAGUN ***5967** 12 

13 ANA MINGUELL CARDENYES ***2309** 16 

18 FRANCISCO ANTONIO SAINZA RÚA ***0478** NO APTE 

22 MANEL IBARS SAEZ ***8365** NO APTE 

23 MINERVA SELLÉS HIGUERO ***9257** 19 

24 LAURA CLOSA VALERO ***0038** 15 

25 SONIA SOLÉ RIUS ***2819** NO APTE 

26 ARANTZAZU VILLAVERDE CHITO ***6876** NO APTE 

27 IDOYA SARA VALMAYOR SAFONT ***9590** NO APTE 

29 JORDI VILA CAMA ***0090** NO APTE 

38 BIBIANA FARRÉ SANS ***0616** 12,5 

39 GEMMA CAPDEVILA MATA ***1245** 14,5 

 
 
2n. Publicar el resultats finals del procés de selecció de dos auxiliars administratius/ves 
per torn obert, per proveir una plaça amb caràcter fix i l’altra amb caràcter temporal i 
constitució de borsa, amb el resultat següent: 
 
 

ORDRE NOM DNI 
VALORACIÓ 
OPOSICIÓ 

VALORACIÓ 
CONCURS 

 
TOTAL 

 



 
 

23 MINERVA SELLÉS HIGUERO ***9257** 19 5,55  24,55 

13 
ANA MINGUELL 
CARDENYES 

***2309** 16 5,8  21,8 

39 GEMMA CAPDEVILA MATA ***1245** 14,5 6,4  20,9 

11 MARTA MACIÀ VÍLCHEZ ***9283** 14 6,85  20,85 

24 LAURA CLOSA VALERO ***0038** 15 3,9  18,9 

38 BIBIANA FARRÉ SANS ***0616** 12,5 6,25  18,75 

12 
KHRYSTYNA ZAGAYKO 
DRAGUN 

***5967** 12 3  15 

 
3r. Formular la proposta de contractació de la SRA. MINERVA SELLÉS HIGUERO, amb 
DNI 38092570Q, amb l’assignació de la plaça de l’àrea funcional de Serveis Social, amb 
grup de classificació C2 CD12 i de règim laboral fixe. 
 
4t. Formular la proposta de contractació de la SRA. ANNA MINGUEL CARDENYES, 
amb DNI 43723096G, amb l’assignació de la plaça de l’àrea funcional de l’Oficina 
d’Habitatge, amb grup de classificació C2 CD12 i de règim laboral de duració temporal. 
 
5è. D’acord amb les bases, s’aprova la creació de la borsa de treball amb els/les 
següents aspirants, que restarà vigent durant dos anys, a partir de la data de la creació. 
 

ORDRE NOM DNI 

      

39 GEMMA CAPDEVILA MATA ***1245** 

11 MARTA MACIÀ VÍLCHEZ ***9283** 

24 LAURA CLOSA VALERO ***0038** 

38 BIBIANA FARRÉ SANS ***0616** 

12 
KHRYSTYNA ZAGAYKO 
DRAGUN 

***5967** 

 
 
6è. Procedir a la inserció, d’aquesta resolució, al tauler d’anuncis i a la seu electrònica 
de la corporació. 
 
 

 

Contra aquesta Resolució, que és definitiva en via administrativa, es pot 
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. 
 
 
 
Gerard Balcells Huguet        
President del Consell Comarcal de l’Urgell   


