
 
 
 

Anunci 

Resultats finals del procés de selecció per cobrir amb caràcter temporal, una 
baixa laboral al servei de joventut i la creació d’una borsa de treball 

 

Primer.-En el procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter temporal 
una baixa laboral al servei de joventut i la creació d’una borsa de treball del Consell 
Comarcal de l’Urgell, el tribunal de selecció ha dut a terme el concurs de mèrits i 
l’entrevista personal que determinaven les corresponents bases durant els dies 21, 22 i 
23 de setembre. 

Segon.-Un cop finalitzat el procés, el Tribunal ha procedit a la redacció de l’acta, i el 
resultat és el que segueix: 

Núm 

ordre 
DNI FORMACIÓ EXPERIÈNCIA ENTREVISTA PUNTUACIÓ FINAL 

4 ****6715* 1,3 1,67 2,7 5,67 

8 ****4143* 1,4 1,2 3 5,6 

2 ****9508* 1,2 1,4 2,1 4,7 

12 ****0623* 1,4 0,5 2,7 4,6 

6 ****0693* 1,4 1,5 1,69 4,59 

23 ****0266* 1,6 0,5 2 4,1 

16 ****1431* 0,6 0,3 3 3,9 

1 ****2860* 0,8 1,09 1,4 3,29 

14 ****5904* 0 0 3 3 

11 ****3971* 0 0 3 3 

13 ****3456* 0,2 0 2,7 2,9 

3 ****7199* 1,3 0,6 1 2,9 

7 ****7468* 0,85 0,57 1,4 2,82 

20 ****8167* 0,9 0,25 1,5 2,65 

5 ****3398* 0 0 2 2 



 
 
 

24 ****6717* 0 0 1,4 1,4 

10 ****3006* 3 3,6 NO PRESENTAT 6,6 

9 ****7391* 0,8 1,5 NO PRESENTAT 2,3 

 

Tercer.- S’exclou del procés de selecció les persones candidates amb DNI núm. 
****3006* i ****7391*, ja que no s’han presentat a l’entrevista i segons les bases 
publicades íntegrament al BOP núm. 151, de data 8 d’agost de 2022, en el punt 2.3 es 
determina que l’entrevista personal és un procés obligatori: La fase de concurs 
conclourà amb una entrevista personal que es fonamentarà en els aspectes sobre les 
qualitats i idoneïtat de les persones aspirants en relació a la convocatòria per la 
substitució de baixa, per avaluar l’adequació al perfil de les competències següents: 
actitudinals, relacionals i funcionals. Aquesta serà de caràcter obligatori. 

Quart.- D’acord amb els resultats del procés esmentats, el tribunal proposa la 
contractació de la candidata amb DNI núm. ****6715*, que ha obtingut la millor 
puntuació final en el procés de selecció, i la constitució de la borsa de treball i ordre 
per a les possibles crides d’acord amb la següent taula.  

Núm. d’ordre DNI 

1 ****4143* 

2 ****9508* 

3 ****0623* 

4 ****0693* 

5 ****0266* 

6 ****1431* 

7 ****2860* 

8 ****5904* 

9 ****3971* 

10 ****3456* 

11 ****7199* 

12 ****7468* 



 
 
 

13 ****8167* 

14 ****3398* 

15 ****6717* 

 

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 i efectuar les notificacions personals que s’escaigui, amb el règim de 
recursos corresponent. 

 

Contra aquesta Resolució, que no és definitiva en via administrativa, es pot interposar  
recurs d’alçada davant el president de la Corporació en el termini d’un mes, comptador 
a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci. 

 
 
A Tàrrega, 28 de setembre de 2022 

La Secretària 

 


