
 
 

Anunci. Crida a candidats 

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

urgència, de tres tècnics/ques per a la gestió de programes de l’àmbit d’ocupació i 

creació d’una borsa de treball del Consell Comarcal de l’Urgell, mitjançant Decret de 

data 31 de març de 2021, el president ha disposat el següent:  

 

Per tot el què, RESOLC: 

 
Primer.-Estimar la petició de revisió realitzada pel candidat ****7802* i esmenar el seu 
resultat en el procés selectiu en el sentit que argumenta l’informe de tribunal 
qualificador. 
 
(...) 
 
 
Tercer.-Modificar l’ordre de prelació de la borsa de treball: 
 

Núm. 

ordre 
DNI 

Experiència 

professional 
Formació Entrevista 

Experiència 

orientació 
Total 

23 ****4916* 6,00 0,75 4,50 NO 11,25 

3 ****8579* 6,00 0,50 3,87 NO 10,37 

2 ****9977* 6,00 0 3,33 NO 9,33 

11 ****4635* 1,52 1,05 4,60 NO 7,17 

16 ****0542* 2,98 0,20 3,50 NO 6,68 

25 ****0331* 2,12 0,90 3,60 NO 6,62 

30 ****8788* 3,23 0,20 2,67 NO 6,10 

12 ****7802* 1,56 1,75 2,77 NO 6,08 

8 ****7425* 2,01 0,30 3,67 NO 5,98 

22 ****8592* 0 1,20 3,67 NO 4,87 

29 ****6261* 1,17 0,40 3,08 NO 4,65 



 
 

1 ****2078* 0 0,75 2,70 NO 3,45 

14 ****6795* 0 0,40 2,57 NO 2,97 

28 ****8167* 0 0 2,27 NO 2,27 

4 ****3840* 0 0,20 2,00 NO 2,20 

21 ****1044* 0 0 2,17 NO 2,17 

10 ****5895* 0 0 2,00 NO 2,00 

15 ****0131* 0 0 1,83 NO 1,83 

24 ****1578* 0 0 1,25 NO 1,25 

7 ****1984* 0,61 0 NP NO 0,61 

17 ****5796* 5,36 1,35 5,00 SÍ 11,71 

6 ****5093* 6,00 0 4,83 SÍ 10,83 

 
 
Quart. Notificar aquest acord a la persona interessada i publicar l’esmena de l’ordre de 

crida de la borsa de treball. 

Contra la 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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