Anunci. Relació d’admesos i exclosos en procés selectiu.
En el procés de selecció mitjançant concurs oposició lliure per cobrir amb caràcter
laboral fix una plaça vacant a la plantilla del Consell Comarcal de l’Urgell anomenada
Treballador/a social, el President, mitjançant Decret de data 9 d’abril de 2018 ha
disposat el següent:
“(...)Per tot el què, 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:

HA DE
ACREDITA REALITZAR
CAT
PROVA
CATALÀ

Núm.
ordre

DNI

1

39386864P

SÍ

EXEMPT/A

2

78096795L

SÍ

EXEMPT/A

3

47681692R

SÍ

EXEMPT/A

4

46658911F

SÍ

EXEMPT/A

5

78086411P

SÍ

EXEMPT/A

6

78085822V

SÍ

EXEMPT/A

7

47932011B

SÍ

EXEMPT/A

8

43715521L

SÍ

EXEMPT/A

9

78099982D

SÍ

EXEMPT/A

10

78095749P

SÍ

EXEMPT/A

11

47711564L

SÍ

EXEMPT/A

13

47689046H

SÍ

EXEMPT/A

14

47934287X

SÍ

EXEMPT/A

15

47697882E

SÍ

EXEMPT/A

16

47108788G

SÍ

EXEMPT/A

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

12

DNI

48007902W

Acredita
català

Motiu d’exclusió/defecte

NO

No acredita /no aporta certificat d’estar en possessió
d’un dels títols universitaris que faculten per
concórrer a la convocatòria.
(Base Tercera e))

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 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. 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. Glòria Torra Vallés, Consell Comarcal de l’Urgell.

Vocal: Sra. Rosa M. Rué Rubió - Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, SSTT de Lleida
Suplent: Sra. Caterina Argilés Aluja - Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya, SSTT de Lleida.
Vocal: Sra. Marta Puigdemasa Noves - Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, SSTT de Lleida
Suplent: Sra. Teresa Alsina Escudé - Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya, SSTT de Lleida
Vocal: Sra. Dolors Farràs i Graell - Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt
Urgell
Suplent: Sra. Carme Puig Pérez - Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt
Urgell
Vocal: Sra. Judit Pere i Cantó - Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Suplent: Sra. Sandra López i Salvadó - Consell Comarcal de la Conca de
Barberà
Secretària: Sra. Núria Puig i Fitó, Secretària del Consell Comarcal de l’Urgell.
Suplent: Sra. Ester Armengol Rovira, Interventora accidental del Consell
Comarcal de l’Urgell.
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.
6è. 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.
7è. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal perquè en prenguin
coneixement i procedir a la seva inserció al el tauler d’anuncis de la
corporació.”

Es concedeix als interessats un termini de 10 dies per a la presentació de les
al·legacions que es considerin oportunes, per al cas que no es presentin al·legacions,
la resolució esdevindrà definitiva sense necessitat de nou decret. Contra aquest
decret, definitiu 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.
La Secretària,

CPISR-1 Firmado
digitalmente
CPISR-1 C
C NURIA por
NURIA PUIG
FITÓ
PUIG
Fecha:
2018.04.12
FITÓ
13:49:48 +02'00'

