ANUNCI
Per Resolució de Presidència. 2020/151, de 20 de juliol, s’ha resolt aprovar la relació
definitiva de persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria per a la
selecció mitjançant concurs-oposició, d’una plaça d’adjunt/a a intervenció en règim de
personal funcionari de carrera i per la constitució d’una borsa de treball.
La mateixa resolució també resol la constitució del tribunal i la data dels exercicis i la
convocatòria de les persones aspirants admeses.
D’acord amb la resolució esmentada es fa pública l’aprovació de forma definitiva de la
següent relació de persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria:
RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES
***3378**
***3282**
***0090**
***0828**
***3132**
Totes les persones aspirants admeses estan exemptes de realitzar els exercicis de
coneixements de llengua catalana i castellana.
No hi ha persones aspirants excloses.
Es Convoca a les persones aspirants admeses a la realització de l’exercici teòric de la
3a prova, el dia 23 de juliol de 2020, a les 15:30 hores, a la seu del Consell Comarcal
de les Garrigues, situat a l’Avinguda Francesc Macià, 54 de les Borges Blanques,
havent de portar els aspirants la documentació identificativa.
Es convoca a les persones que superin el supòsit teòric de la 3a prova, a la realització
del supòsit pràctic de la 3a prova, el dia 28 de juliol de 2020, a les 9:00 hores, a la
seu del Consell Comarcal, situat a l’Avinguda Francesc Macià, 54 de les Borges
Blanques, havent de portar les persones aspirants la documentació identificativa.
Contra la Resolució de Presidència, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a

comptar des de l'endemà a la publicació del present anuncio, davant el president
d’aquest Consell Comarcal, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del ContenciósAdministratiu de Lleida o, a elecció de la persona demandant, el que correspongui al
seu domicili, si aquest radica a Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des
de l'endemà a la publicació d’aquest anunci, d’acord al previst a l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contencióso-Administrativa. Si s'optés per
interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciósadministratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva
desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què es pugui interposar qualsevol
altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret la persona interessada.
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Firmado digitalmente por 40871733C
JAUME SETO (R: P7500004B)
Fecha: 2020.07.20 17:12:29 +02'00'

Jaume Setó Cornadó
Les Borges Blanques, 20 de juliol de 2020

