
 
 
 
Anunci del Consell Comarcal de l’Urgell sobre els resultats finals del 
procés de selecció d’una/d’un treballadora/treballador social per a 
substituir una baixa per IT i per a la creació d’una borsa de treball per 
possibles contractacions temporals i/o substitucions. 
 
 
 
En el procés de selecció d’una/d’un treballadora/treballador social per a 
substituir una baixa per IT i per a la creació d’una borsa de treball per possibles 
contractacions temporals i/o substitucions,  el President, mitjançant Decret de 
data 108 de 16 de desembre de 2022 ha disposat el següent:  
 
 
 
(...)  RESOLC:  
 
 
1r. Aprovar els resultats del procés selectiu d’acord amb l’acta del tribunal de 
selecció, amb les valoracions següents:  
 

DNI 

FORMACIÓ 
TOTAL 
(Puntuació 
màx. 3 punts) 

SERVEIS 
PRESTATS 
TOTAL 
(Puntuació 
màx. 5 punts) 

ENTREVISTA 
PERSONAL 
(Puntuació màx. 2 
punts) 

QUALIFICACIÓ 
FINAL 

**9163*** 3,00 5 1,55 9,55 
**0783*** 3 5 1,40 9,40 
**2753*** 3,00 2,00 1,30 6,30 
**7478*** 3,00 1,60 1,65 6,25 
**3306*** 2,40 2,40 1,40 6,20 
**0677*** 0,40 3,60 1,20 5,20 
**7173*** 0,20 4,20 0,60 5,00 
**2081*** 2,45 0,00 1,50 3,95 
**0967*** 1,05 1,20 1,35 3,60 
**6774*** 1,90 0,30 1,35 3,55 
**0981*** 0,75 0,60 1,45 2,80 
**2625*** 0,70 0,00 1,30 2,00 
**9357*** 0,30 0,00 1,45 1,75 
**0569*** 0,60 0,00 0,75 1,35 
**9837*** 0,50 0,00 0,75 1,25 
 
 
 
 



 
 
 
2n. Contractar l’aspirant que ha obtingut la major puntuació en el procés de 
selecció, la Sra. Marta Frontiñán Garcia amb D.N.I. abreujat ***6328***. 
L’aspirant proposada per la contractació haurà de presentar, donada la 
urgència, en el termini de cinc dies a comptar des de la publicació a la seu 
electrònica els documents acreditatius del compliment dels requisits en les 
bases. La incorporació ha de ser immediata en un termini màxim de 3 dies. 
 
3r. Aprovar la creació de la borsa de treball amb la resta de les persones 
aspirants aprovades al procés de selecció segons l’ordre de puntuació, que 
tindrà una vigència de tres anys des de la data de la resolució de creació, 
d’acord amb el que estableix la base 12a.: 
 

DNI 

FORMACIÓ 
TOTAL 
(Puntuació 
màx. 3 punts) 

SERVEIS 
PRESTATS 
TOTAL 
(Puntuació 
màx. 5 punts) 

ENTREVISTA 
PERSONAL 
(Puntuació màx. 2 
punts) 

QUALIFICACIÓ 
FINAL 

**0783*** 3 5 1,40 9,40 
**2753*** 3,00 2,00 1,30 6,30 
**7478*** 3,00 1,60 1,65 6,25 
**3306*** 2,40 2,40 1,40 6,20 
**0677*** 0,40 3,60 1,20 5,20 
**7173*** 0,20 4,20 0,60 5,00 
**2081*** 2,45 0,00 1,50 3,95 
**0967*** 1,05 1,20 1,35 3,60 
**6774*** 1,90 0,30 1,35 3,55 
**0981*** 0,75 0,60 1,45 2,80 
**2625*** 0,70 0,00 1,30 2,00 
**9357*** 0,30 0,00 1,45 1,75 
**0569*** 0,60 0,00 0,75 1,35 

**9837*** 0,50 0,00 0,75 1,25 
 
 
4t. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
5è. Procedir a la inserció, d’aquesta resolució, al tauler d’anuncis de la 
corporació. 
 
 
 
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. 
 
 
Tàrrega, 16 de desembre de 2022 
 


