
 
 

Anunci. Resultats del procés de selecció del programa ENFEINA’T 

 

En el procés de selecció de les persones candidates per participar en els projectes del 

programa ENFEINA’T, convocatòria 2019, al Consell Comarcal de l’Urgell el President, 

mitjançant decret de 3 de juliol de 2020 ha disposat el següent:  

 

“Antecedents de fet 

Primer.- En data 29 de juliol de 2019 la Comissió de Govern va aprovar concórrer a la 

subvenció del Programa ENFEINA'T 2019 regulada per l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de 

setembre, i per la resolució TSF/1931/2019, de 25 de juny, per a l’execució de la 

contractació laboral temporal i acompanyament a la contractació i inserció de les 

persones en situació de desocupació de llarga durada amb l'objectiu de millorar la 

seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació evitant així la seva 

cronificació i facilitar-los experiència professional per a la seva inserció laboral. 

En data 31 d’octubre de 2019, el Consell Comarcal de l’Urgell va rebre una resolució 

d’atorgament d’aquesta subvenció. 

 

Segon.- En data 28 de febrer, mitjançant decret de presidència, es va aprovar el 

procediment per a la selecció definitiva dels candidats derivats per  l’Oficina de treball.  

 

Tercer.- Tal i com indiquen les bases reguladores, en el mes de febrer es va iniciar el 

procés de selecció mitjançant la presentació de les ofertes de treball a l’Oficina de 

treball del SOC per a la selecció dels candidats que complissin amb els requisits 

establerts per als llocs de treball: 

 

- 1 Tècnic de protecció civil (modificat a Tècnic mig de projecte Tic) 

- 4 Auxiliars administratius a diverses àrees 

- 1 Dissenyador/a gràfic/a 

- 1 Auxiliars a l’àrea de medi ambient/residus 

- 1 Auxiliar informàtic 

- 1 Auxiliar a l’àrea de turisme 

- 1 Auxiliar administratiu de l’àrea de residus (modificat de 12 a 9 mesos 

amb nova oferta de treball) 

 

Quart.- Donada la suspensió de tots els procediments decretada per la declaració de 

l’estat d’alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març per a la gestió de 

la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, el del Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya, va publicar el 21 d’abril la Resolució TSF/881/2020, de 17 

d'abril, per la qual s'aproven els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les 



 
actuacions subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. En aquesta 

resolució la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya anunciava que 

s’aprovarien les instruccions o resolucions que fossin necessàries per ajustar o ampliar 

el termini i les condicions d'execució de les actuacions que s'hagin vist afectades per 

l'estat d'alarma.  

 

Així, l’11 de maig el SOC va publicat la Resolució per la qual s’estableixen instruccions 

sobre la incidència de les mesures derivades de la situació provocada per la COVID-

19, en relació amb el Programa ENFEINA’T convocatòria 2019. Aquesta resolució 

contempla que el període d’execució del programa ENFEINA’T s’estendrà més enllà 

del 31 de desembre de 2020 per un període equivalent al de vigència de l’Estat 

d’alarma. En aquest sentit, els contractes de 9 mesos de durada s’hauran d’executar 

en la seva totalitat dins d’aquest període. 

 

D’acord amb les normes anteriorment citades i d'acord a l'article 9 del RD 537/2020, es 

declara la continuació de l'expedient. 

 

Cinquè.- Un cop reprès el procés de selecció, s’ha rebut la resolució de la modificació 

d’un dels lloc de treball, el d’auxiliar administratiu a l’àrea de residus, que ha passat de 

12 a 9 mesos de contracte.  

 

Així mateix, s’ha sol·licitat la modificació d’un altre lloc de treball, el de tècnic en 

protecció civil que ha passat a ser Tècnic mig de planificació de projecte per a la 

reducció de la bretxa digital. 

 

Per últim, s’ha realitzat també la selecció del lloc de treball de disseny gràfic. 

 

El resultat d’aquestes seleccions ha estat el següent: 

 

Selecció de l’Auxiliar administratiu per l’Àrea de residus 

 

Segons consta a l’informe del tribunal el resultat de la selecció és: 

 

Núm. 

ordre 
DNI 

Mèrits formació i 

experiència 
Entrevista TOTAL 

1 ****7948* 3,5 2,25 5,75 

2 ****2450* 2,9 2,5 5,4 

3 ****6301* 3,55 1,75 5,3 

4 ****3756* 3,05 2,25 5,3 

5 ****4508* 3 2,25 5,25 

6 ****0878* 3 2 5 

7 ****8234* 2 2,5 4,5 

8 ****4543* 1,03 1,25 2,28 

9 ****5930* 0,35 1,75 2,1 



 
10 ****8277* 0,1 1,5 1,6 

11 ****3450* 0 1,25 1,25 

 

 

Es proposa la senyora Rosa Casola Gil, per a la seva contractació en l’oferta d’Auxiliar 

administratiu de l’Àrea de residus del programa ENFEINA’T. 

 

Selecció del/de la Dissenyador/a gràfic/a 

 

Segons consta a l’informe del tribunal el resultat de la selecció és: 

 

Núm. 

ordre 
DNI 

Mèrits 

formació 

Mèrits 

experiència 
Entrevista TOTAL 

1 ****2179* 0 1,1 2,5 3,6 

2 ****4298* 0,3 0 2 2,3 

 

 

Es proposa a la candidata que ha obtingut millor puntuació, la senyora Judith Argelich 

Carbonell, per a la seva contractació en l’oferta de Disseny gràfic del programa 

ENFEINA’T. 

 

 

Per tot el què, RESOLC: 

 

Primer.- Proposar la contractació de les següents persones al programa ENFEINA’T, 

prèvia conformitat de les mateixes i la comprovació de la seva situació de DONO 

(demandants d’ocupació no ocupades) a l’Oficina de Treball el dia anterior a la seva 

contractació, que es preveu que sigui el 7 de juliol de 2020: 

 

- la senyora Rosa Casola Gil, com a Auxiliar administratiu de l’Àrea de 
residus del programa 
 

- la senyora Judith Argelich Carbonell, com a Dissenyadora Gràfica 
 

 

Segon.- Per al cas que alguna de les persones candidates proposades no es pogués 

incorporar, es cridaria a la següent per ordre de puntuació successivament fins cobrir 

tots els llocs de treball. La resta dels candidats que hagin resultat aptes en cada 

posició, restaran en situació de reserva per a possibles substitucions. 

 

Tercer.- Comunicar aquest acord a les persones interessades, i donar-ne la publicitat 

preceptiva 

 

 



 
 

 

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.  

 

La secretària, 
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