Anunci. Resultats finals del procés de selecció mitjançant concurs
Quant al procés de selecció per a la contractació d’un Agent d'ocupació de
desenvolupament local per executar el projecte de Dinamització del teixit productiu i la
iniciativa emprenedora, en data 21 de desembre el tribunal de selecció ha dut a terme
el concurs de mèrits i l’entrevista personal que determinaven les bases.
Un cop finalitzades les valoracions, el tribunal ha presentat els resultats que són el
següents:

Núm. ordre

DNI

ENTREVISTA

CONCURS

RESULTATS

1.

****7018*

6 punts

5,125 punts

11,13 punts

2.

****2230*

8,667 punts

4,285 punts

12,95 punts

3.

****4737*

No presentat

0 punts

0 punts

4.

****2624*

6,333 punts

0,125 punts

6,458 punts

5.

****8448*

4,833 punts

0 punts

4,833 punts

6.

****1668*

9,333 punts

2,1 punts

11,43 punts

Així, el tribunal de selecció proposa a la Presidència del Consell, com a candidat que
ha obtingut la millor puntuació final, per tal que ocupi la plaça d’Agent d’Ocupació i
Desenvolupament Local al candidat amb DNI núm. ****2230*, un cop compleixi amb
els requisits.
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, a la data de la seva signatura
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