
 
 
 
Anunci. Resultats finals del procés de selecció mitjançant concurs  

 

En el procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral temporal 

dues places d’educadors/es socials del consell comarcal, la Comissió de Govern del 

Consell Comarcal de l’Urgell, mitjançant acord de data  19 de desembre de 2019 ha 

disposat el següent:  

Antecedents de fet 

Primer.- Mitjançant acord de comissió de govern de data 7 de novembre de 2019, es 

va resoldre aprovar l’expedient per a la selecció i contractació de dues places laborals 

temporals d’urgència d’educadors/es socials per suplir una baixa laboral a l’equip de 

serveis socials bàsics i per a la implantació del Servei d’Intervenció Socioeducativa 

Itinerant (SISI). 

En data 29 de novembre de 2019 es va publicar el text íntegre de les bases al BOP 

número 231. 

En data 18 de desembre de 2019 es va procedir a la realització de l’entrevista personal 

per a la valoració de les competències professionals i la valoració dels mèrits dels 

candidats.  

Un cop finalitzades les valoracions, el tribunal ha traslladat els resultats d’aquest 

procés. 

En el procés per suplir una baixa laboral a l’equip de serveis socials bàsics, el resultat 

ha estat el que  segueix:  

 

Núm. 

ordre 
DNI 

Mèrits 

formació 

Mèrits 

experiència 
Entrevista TOTAL 

2 ****4736* 1,8 0,3 0,10 2,2 

3 ****3757* 3,45 3 0,15 6,6 

4 ****3892* 0,2 0,2 0,15 0,55 

5 ****7303* 2,6 0,8 0,15 3,55 

6 ****4698* 0,5 0,1 0,10 0,70 

7 ****8703* 1,5 0,1 0,75 2,35 



 
 
 

9 ****4699* 2,7 4 - 6,7 

10 ****2253* 0,2 - - 0,2 

11 ****5840* 1,6 0,10 - 1,7 

 

Així mateix, la puntuació final en el procés per a la implantació del Servei d’Intervenció 

Socioeducativa Itinerant (SISI), queda com segueix: 

Núm. 

ordre 
DNI 

Mèrits 

formació 

Mèrits 

experiència 
Entrevista TOTAL 

3 ****3757* 3,45 3 0,5 6,95 

5 ****7303* 2,6 0,8 0,75 4,15 

7 ****8703* 1,5 0,1 1 2,6 

8 ****0331* 0,3 - 0,5 0,8 

9 ****4699* 2,7 4 - 6,7 

10 ****2253* 0,2 - - 0,2 

11 ****5840* 1,6 0,10 - 1,7 

 

Així, el tribunal proposa com a candidata que ha obtingut la millor puntuació final en el 

procés per suplir una baixa laboral a l’equip de serveis socials bàsics, a la Sra. C.S.F 

amb DNI núm. ****4699*. 

I, com a candidata que ha obtingut la millor puntuació final en el procés per a la 

implantació del servei d’intervenció socioeducativa (SISI), a la Sra. O.B amb DNI núm. 

****3757*. 

Fonaments de Dret 

— La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic. 

— El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 

servei de les entitats locals. 

— L’article 4 del Decret 161/2002, de 11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement 

del català i de l’aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de 

treball de les administracions públiques de Catalunya. 



 
 
 
—  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. 

—  El Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei de l’estatut dels treballadors. 

 

Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels presents s’acorda: 

Primer.-  Acceptar la proposta de tribunal com a candidata que ha obtingut la millor 

puntuació final en el procés per suplir una baixa laboral a l’equip de serveis socials 

bàsics, a la Sra. C.S.F amb DNI núm. ****4699*. 

Segon.-  Acceptar la proposta de tribunal com a candidata que ha obtingut la millor 

puntuació final en el procés per a la implantació del servei d’intervenció socioeducativa 

(SISI), a la Sra. O.B amb DNI núm. ****3757*. 

Tercer.- Requerir a les persones proposades la presentació de la documentació 

relacionada a les bases reguladores del procés en el termini màxim de 10 dies hàbils 

des de la notificació d’aquest acord. Un cop presentada i comprovada la 

documentació, es procedirà a la formalització del contracte en el termini màxim d’un 

mes des de la data de presentació de la documentació requerida. 

Si les persones aspirants proposades no presenten la documentació o no reuneixen la 

totalitat dels requisits exigits, perdran tots els drets que es puguin derivar de la seva 

participació a aquesta convocatòria, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin 

haver incorregut i de les actuacions que puguin recaure sobre seu. 

En cas que no pogués formalitzar-se el contracte d’alguna de les persones proposades 

en primer lloc, (per renúncia, manca d’acreditació de requisits exigits, no superació del 

període de prova o altres aliens a l’Administració convocant), l’ordre de puntuació de 

persones aptes relacionades servirà com a proposta per tal de fer nomenament del 

següent candidat/a millor classificat i així successivament fins a poder formalitzar el 

contracte corresponent. 

Quart.- Notificar l’acord als interessats 

Cinquè.- 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, 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.  

 
 
A Tàrrega, a la data de la seva signatura 

La Secretària 
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