
 
 
 
 
 

   
 

Anunci 
 

Resultats finals del procés de selecció per cobrir amb caràcter temporal de màxima 
urgència, d’un lloc de treball d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) per al 
projecte ‘Dinamització del teixit productiu i la iniciativa emprenedora: acompanyament a 
les empreses, suport al teixit industrial, creació del mapa de cadenes de valor i creació 
d'una agència de desenvolupament local’. 
 
 
En el procés de selecció amb caràcter de màxima urgència, d’un lloc de treball d’Agent 
d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) per al projecte ‘Dinamització del teixit productiu i 
la iniciativa emprenedora: acompanyament a les empreses, suport al teixit industrial, creació del 
mapa de cadenes de valor i creació d'una agència de desenvolupament local’ del Consell 
Comarcal de l’Urgell, el President, mitjançant decret de data 21 de desembre de 2022, ha 
disposat el següent, 
 
 
(...) Resolc: 
 
Primer.- Aprovar els resultats del procés de selecció d’acord amb l’acta del tribunal 
de selecció. 
 

Núm. 
ordre 

DNI Mèrits Entrevista TOTAL 

1 ****3428* 1,5 5,49 6,99 

2 ****3237* 4,51 4,65 9,16 

3 ****9660* 5,8 5,99 11,79 

4 ****9239* 0 4,41 4,41 

6 ****6112* 1,2 2,24 3,44 

7 ****8014* 0,17 6,33 6,5 

8 ****6699* 0,3 7,08 7,38 

9 ****8650* 1,9 8,83 10,73 

13 ****1897* 4,67 6,91 11,58 

14 ****0633* 0,95 2,33 3,28 

 
Segon.- Aprovar la proposta feta pel tribunal de selecció per a la contractació de la candidata 
amb DNI ****9660*, per al lloc de treball corresponent al d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament 
Local en haver estat la sol·licitant amb major puntuació obtinguda del procés de selecció. 
 
Tercer.- Aprovar la creació d’una borsa de treball amb la resta de candidats/es que han 
obtingut una puntuació mínima de 10 punts en la qualificació final, d’acord amb el que estableix 
la base 12, que tindrà una vigència de dos anys: 



 
 
 
 
 

   
 

 
Núm. 
ordre 

DNI Mèrits Entrevista Entrevista 

13 ****1897* 4,67 6,91 11,58 

9 ****8650* 1,9 8,83 10,73 

 
Quart.- Notificar el present acord als interessats en dret. 
 
Cinquè.- Donar publicitat als anteriors acords mitjançant publicació a la seu electrònica del 
Consell Comarcal de l’Urgell 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 de desembre de 2022 


