
 
 
 

ANUNCI 
 

Resultats del procés de selecció del lloc de treball d’Acompanyament 
de les persones participants en el programa TRFO Línia Joves tutelats 
i extutelats i ACOL 
 
 
En el procés de selecció amb caràcter de màxima urgència, d’un lloc de treball d’un 
tècnic/a per a treball d’Acompanyament de les persones participants en el programa 
TRFO Línia Joves tutelats i extutelats i ACOL, en règim laboral temporal, el President, 
mitjançant decret de data 21 d’octubre de 2022, ha disposat el següent, 
 
 
 (...) Resolc: 
 
 
Primer.- Aprovar la llista amb els resultats de les valoracions dutes a terme per part 
del tribunal de selecció. 

 
 

Núm. 
ordre 

DNI 
Mèrits 
formació 

Mèrits 
experiència 

Entrevista TOTAL 

1 **** 3626 * 1 8 12 21 

2 **** 6775 * 2 8 10.5 20.5 

3 **** 6751 * 3.2 7 9 19.2 

4 **** 2582 * 2.4 7 6 15.4 

5 **** 7147 * 2.5 2 9 13.5 

6 **** 4434 * 2.5 3.5 7 12.5 

7 **** 7785 * 1.4 4 7 12.4 

8 **** 7199 * 1.2 4 5 10.2 

9 **** 3971 * 2.5 1 6 9.5 

10 **** 7448 * 2.5 0 7 9.5 

 
 



 
 
Segon.- Acceptar la proposta de tribunal del procés de selecció i contractar la 
persona candidata que ha obtingut millor puntuació, la  senyora M.S.F. amb DNI 
abreujat **** 3626 *.  
 
Tercer. En cas que la persona candidata proposada no es pogués incorporar, es 
cridaria a la següent per ordre de puntuació successivament fins cobrir el lloc de 
treball. La resta de les persones candidates derivades en l’oferta laboral de 
l’Oficina de Treball, restaran en situació de reserva per a possibles substitucions. 
 
Quart.- Donar publicitat als anteriors acords mitjançant publicació a la seu 
electrònica del Consell així com al taulell d’anuncis de la Corporació. 
 
 
 
 
Contra aquesta 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 
 
     
Tàrrega, 21  d’octubre de 2022 


