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 7 de juliol de 2020 ha disposat el següent:

“Antecedents de fet
Antecedents de fet
Mitjançant decret de presidència de data 3 de juliol de 2020 es va proposar la
contractació d’alguns dels participants del programa ENFEINA’T prèvia conformitat
dels mateixos i la comprovació de la seva situació de DONO (demandants d’ocupació
no ocupades) a l’Oficina de Treball.
(...)
Així mateix, després de ser aprovada per part del SOC 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, s’ha procedit a realitzar el procés de
selecció mitjançant oferta a l’oficina de treball del SOC.
Segons consta a l’informe del tribunal el resultat d’aquesta selecció ha estat el
següent:
Núm.
DNI
ordre

Mèrits
formació

Mèrits
experiència

Entrevista

TOTAL

1

**** 9671*

0,5

3

2,5

3,55

2

**** 1670 *

0

0

0

No presenta documents
acreditatius

Així doncs, es proposa a la candidata que ha obtingut millor puntuació, la senyora
Isabel Pons Ramírez, per a la seva contractació en l’oferta de Tècnic mig de
planificació de projecte per a la reducció de la bretxa digital.
Un cop fetes aquestes comprovacions de DONO preceptives, tots els candidats
proposats són aptes per a la seva incorporació al programa.

Considerant que en la Comissió de Govern de data 7 de novembre de 2019 és va
aprovar l’acceptació de l’esmentada subvenció i es va acordar “Facultar el President
per a la signatura de tota la documentació derivada dels anteriors acords i qualsevol
altra necessària per a la seva execució, inclosa la contractació dels treballadors
participants en aquest programa”.

Fonaments de dret
o

Art. 71.1 del Reglament orgànic del Consell Comarcal de l’Urgell i 13.1 del
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Organització Comarcal.

Per tot l’anterior,
RESOLC
Primer.- Contractar els següents treballadors en el marc del programa ENFEINA’T
2019.
Expedient: SOC013/19/00048
Lloc de treball: Auxiliar administrativa de l’àrea de residus
-

Sra. Gemma Capdevila Mata
DNI ****2450*
Oferta: 09/20207/8617
Alta: 8 de juliol de 2020
Grup de cotització: 05, tasques compatibles amb les del grup C1
Tipus de contracte: temporal per obra o servei determinat
Durada del contracte: 9 mesos
Jornada: complerta

Lloc de treball: Tècnica de planificació de projectes – assistència TIC’s
-

Sra. Isabel Pons Ramírez
DNI ****9671*
Oferta: 09/2020/8658
Alta: 8 de juliol de 2020
Grup de cotització: 02, tasques compatibles amb les del grup A2

Tipus de contracte: Temporal per obra o servei determinat
Durada del contracte: 9 mesos
Jornada: complerta
Lloc de treball: Disseny gràfic
-

Sra. Judith Argelich Carbonell
DNI ****2179*
Oferta: 09/2020/3819 (borsa pròpia)
Alta: 8 de juliol de 2020
Grup de cotització: 05, tasques compatibles amb les del grup C1
Tipus de contracte: Temporal per obra o servei determinat
Durada del contracte: 9 mesos
Jornada: complerta

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.- Notificar el present acord als interessats en dret i als representants dels
treballadors.

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,

Núria Puig
Fitó - DNI
78077086K
(TCAT)

Firmado
digitalmente por
Núria Puig Fitó - DNI
78077086K (TCAT)
Fecha: 2020.07.07
22:33:57 +02'00'

