
 
 

Anunci. Relació definitiva d’admesos i exclosos en procés selectiu. 

En el procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral 

temporal una plaça de tècnic/a per a la coordinació del programa Treball i 

Formació 2019 amb caràcter d’urgència, el President, mitjançant Decret de 

data 10 de març de 2020 ha disposat el següent:  

 

“Per tot el què, RESOLC: 

1r. Aprovar el llistat definitiu d’admesos i exclosos al procés selectiu objecte 

d’aquesta convocatòria. 

Relació definitiva d’aspirants admesos/es 

 

Núm. ordre DNI 

Prova de nivell 

de llengua 

catalana 

1 ****9364* EXEMPT/A 

2 ****2499* EXEMPT/A 

3 ****1493* EXEMPT/A 

4 ****5957* EXEMPT/A 

5 ****5786* EXEMPT/A 

6 ****2064* EXEMPT/A 

7 ****2641* EXEMPT/A 

8 ****3059* EXEMPT/A 

9 ****5661* EXEMPT/A 



 
10 ****2537* EXEMPT/A 

11 ****4461* EXEMPT/A 

12 ****4916* EXEMPT/A 

13 ****0331* EXEMPT/A 

14 ****0498* EXEMPT/A 

15 ****5206* EXEMPT/A 

 

Relació definitiva d’aspirants exclosos/es: 

 

Núm. ordre DNI Motivació 

16 ****9947* 

Manca el document que acredita estar inscrits/es al 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a 

demandant d’ocupació o com a millora d’ocupació 

17 ****7764* Sol·licitud fora de termini 

 

3r. 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. 

 

4t. 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. 



 
 

5è. El tribunal de selecció es constituirà el dia 12 de març de 2020. 

Així mateix, les entrevistes per avaluar les competències professionals es 

realitzaran a la data i l’hora assenyalades en el quadre següent a la seu del 

Consell Comarcal de l’Urgell.  

 

Núm. ordre DNI Data i hora entrevista 

1 ****9364* 12/03/20 - 9 h 

2 ****2499* 12/03/20 - 9.20 h 

3 ****1493* 12/03/20 - 9.40 h 

4 ****5957* 12/03/20 - 10 h 

5 ****5786* 12/03/20 - 10.20 h 

6 ****2064* 12/03/20 - 10.40 h 

7 ****2641* 12/03/20 - 11 h 

8 ****3059* 12/03/20 - 11.20 h 

9 ****5661* 12/03/2 - 11.40 h 

10 ****2537* 13/03/20 - 9 h 

11 ****4461* 13/03/20 - 9.20 h 

12 ****4916* 13/03/20 - 9.40 h 

13 ****0331* 13/03/20 - 10 h 

14 ****0498* 13/03/20 - 10.20 h 

15 ****5206* 13/03/20 - 10.40 h 



 
 

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

electrònica de la corporació. 

 

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. 

 

La secretària, 
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