Ref. TÈCNIC/A D’ATENCIÓ I ACOLLIDA DE PERSONES IMMIGRADES
RELACIÓ DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS I CONVOCATÒRIA AL
PRIMER EXERCICI.
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 Tècnic/a d’atenció i acollida de persones immigrades, el
President, mitjançant Decret d’aquesta data ha disposat el següent:
“(...)Per tot el què, RESOLC:
1r. Aprovar el llistat definitiu d’admesos al procés selectiu objecte d’aquesta
convocatòria que és com segueix:
Núm. ordre

DNI

1

78071906Q

2

78098167B

3

43749190Q

4

47940266D

5

43747983M

6

47865701X

7

43734393P

8

39671334Z

9

47687764R

10

40989725E

11

78080368Z

12

47697882E

14

39386864P

15

47711564L

16

43742427S

17

78100320W

18

43732097N

19

47689046H

20

78095569N

21

43711692P

22

47934287X

23

78080449A

24

52307744V

25

78096042W

26

46997262M

2n. Aprovar el llistat definitiu d’exclosos al procés selectiu objecte d’aquesta
convocatòria amb indicació del motiu d’exclusió:
NIVELL CARNET
APORTA
ESTUDIS CONDUIR APORTA DNI
CV
N. DNI

A.

13

NO

44562514Z

B.

C.

D.

3r. Un cop realitzada la prova de llengua catalana per part d’aquells candidats
que no havien acreditat el nivell exigit el resultat ha estat el següent:
Núm.
ordre

DNI

Resultat de la
prova

1

78071906Q

NO PRESENTAT

4t. Notificar els aspirants exclosos l’anterior resolució, que posa fi a la via
administrativa, amb el règim de recursos que correspongui.
5è. Notificar l’aspirant 78071906Q que d’acord amb la base setena de les que
regeixen la convocatòria, el fet de no haver comparegut a la convocatòria
d’examen del nivell de català i no haver acreditat per altres mitjans estar en
possessió del nivell de llengua exigit suposa l’eliminació del candidat del procés
selectiu en curs.
6è. Convocar els aspirants admesos a la prova de coneixements generals el
proper dia 20 de setembre de 2017 a les 10 hores a l'edifici
d'Infraestructures.cat situat a l'Avinguda de l'Ondara, 3 de Tàrrega.
7è. Cap membre del Tribunal s’ha abstingut, ha estat recusat o ha presentat
causa justificada d’exempció de funcions.
8è Convocar als Vocals i al President titulars del Tribunal a la sessió
constitutiva d’aquest òrgan i per a la celebració del primer exercici de la fase
d’oposició, corresponent a la prova de coneixements generals, el proper
dimecres 20 de setembre a les 9 h en el lloc de celebració del primer exercici.
9è. Publicar aquesta resolució, i les successives que es generin en aquest
procés, al tauler d’anuncis de la Corporació, també a la pàgina web del Consell
Comarcal de l’Urgell, al taulell electrònic d’anuncis de la Corporació (e-Tauler).”
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.
A Tàrrega, el 15 de setembre de 2017
La Secretària,
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