
ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELLS COMARCALS

CONSELL COMARCAL DE L'URGELL

ANUNCI de modificació de les bases del procés de selecció, mitjançant concurs oposició públic, per a la
provisió d'un lloc de treball de tècnic/a de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Consell Comarcal
de l'Urgell i constitució d'una borsa de treball.

Per acord del Ple del Consell Comarcal de l'Urgell de data 22 de desembre 2022, s'ha resolt estimar parcialment
el recurs de reposició interposat pel Col·legi de Geògrafs, contra les bases reguladores del procés de selecció
per a la provisió d'un lloc de treball de tècnic/a de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Consell
Comarcal de l'Urgell i constitució d'una borsa de treball, en relació a la base quarta, apartat c.

Per tant, s'esmena el primer paràgraf de la base quarta, apartat c, de les Bases reguladores del procés de
selecció per a la provisió d'un lloc de treball de tècnic/a de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del
Consell Comarcal de l'Urgell i constitució d'una borsa de treball, amb el text següent:

“c) Estar en possessió de la titulació exigida per a l'ingrés en els cossos o escales del subgrup A2, títol de Grau
o equivalent en Llicenciatura en Enginyeria Industrial, Enginyeria tècnica industrial, Llicenciatura en Enginyeria
Agrònoms, Enginyeria tècnica agrònoma, Llicenciatura en Enginyeria Forestal, Enginyeria tècnica forestal, Grau
en Enginyeria de l'Energia, Ciències Ambientals, Biologia, Grau en Física, Llicenciatura o Grau en Geografia, o
titulacions equivalents...

Aquesta modificació s'ha publicat en el BOPL en data 30 de desembre de 2022.

El nou termini de presentació d'ofertes s'iniciarà a l'endemà de la publicació d'aquest anunci al DOGC i tindrà
una durada de 10 dies hàbils.

Els candidats i candidates prèviament admesos mantenen la seva participació al procés sense necessitat de
presentar nova instància.

El procés es regirà per les mateixes bases ja publicades al BOPL de data 15 de novembre de 2022, amb l'única
modificació del paràgraf de la base quarta, apartat c.

Contra aquest acord es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu en el termini d'un mes
de la publicació d'aquest anunci al BOP, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la
dita publicació, davant el ple del Consell Comarcal de l'Urgell. Tot això sense perjudici de què es pugui exercitar
qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

Tàrrega, 28 de desembre de 2022

Gerard Balcells i Huguet

President
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