
 
 

 

Anunci. Resultats finals del procés de selecció  

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

temporal dos tècnics/ques per a l’execució, coordinació i seguiment del Pla de 

reactivació socioeconòmica COVID-19 del Consell Comarcal de l’Urgell, mitjançant 

Decret de data 20 d’octubre de 2020, ha disposat el següent:  

 

Primer.- Mitjançant acord de comissió de govern de data 17 de setembre de 2020, es 

va resoldre aprovar l’expedient per a la selecció i contractació dos tècnics/ques per a 

l’execució, coordinació i seguiment del Pla de reactivació socioeconòmica COVID-19 

del Consell Comarcal de l’Urgell, en règim de personal laboral temporal, i la creació 

d’una borsa de treball per cobrir temporalment possibles necessitats per l’execució de 

projectes de desenvolupament local i aprovar les bases d'aquest procés de selecció. 

El mateix acord va delegar en la presidència la conclusió del procediment i 

contractació del/la millor candidat/a. 

En data 25 de setembre de 2020 es va publicar el text íntegre de les bases al BOP 

número 186. 

Segon.- En data 15 d’octubre de 2020 es va procedir a la realització de proves de la 

fase d’oposició i, segons l’acta del tribunal es van obtenir les següents puntuacions: 

 

Núm. 

ordre 
DNI 

PROVA 

ESCRITA 
ENTREVISTA OPOSICIÓ 

1 ****8688* 4,33 1,17 5,50 

2 ****0547* 4,8 1,67 8,20 

3 ****6240* 6,57 0,40 8,67 

4 ****1591* 5,17 0,50 5,17 

5 ****2656* 4,30 0,47 4,77 

6 ****9364* 6,67 1,57 8,20 

7 ****5819* 5,13 1,33 6,47 



 
 

10 ****0935* 4,60 1,5 6,10 

12 ****9405* 5,43 1,23 6,67 

 

 

Tercer.- Un cop valorades les proves de la fase d’oposició, els membres del tribunal 
van procedir a realitzar les valoracions dels mèrits de les persones candidates que han 
superat la fase d’oposició, i el resultat d’aquesta segona fase és el que segueix: 
 

Núm. 

ordre 
DNI PROFESSIONAL FORMACIÓ MÈRITS 

1 ****8688* 0 0 0 

2 ****0547* 3 1,45 4,45 

3 ****6240* 0 1,7 1,7 

4 ****1591* 0 0 0 

6 ****9364* 3 3,5 6,5 

7 ****5819* 3 1 4 

10 ****0935* 3 1,5 4,5 

12 ****9405* 3 1,7 4,7 

 
 
 
  



 
 
Quart.- Puntuades les dues fases, el resultat final del procés de selecció és el 
següent: 
 
 

Núm. 

ordre 
DNI OPOSICIÓ MÈRITS RESULATS 

2 ****0547* 8,20 4,45 12,65 

6 ****9364* 8,20 6,5 11,70 

12 ****9405* 6,67 4,7 11,37 

10 ****0935* 6,10 4,5 10,53 

7 ****5819* 6,47 4 10,47 

3 ****6240* 8,67 1,7 8,67 

4 ****1591* 5,17 0 5,67 

1 ****8688* 5,50 0 5,50 

 
 
Cinquè.- El tribunal de contractació ha efectuat proposta a favor dels candidats amb 
DNI ****0547* i ****9364*, en haver estat els candidats que han obtingut la millor 
puntuació en el procés de selecció 
 
 
 
Per tot el què, RESOLC: 

Primer.- Proposar la contractació de les persones candidates proposades pel tribunal 
amb DNI ****0547* i ****9364*, en haver estat els candidats que han obtingut la millor 
puntuació en el procés de selecció 
 
Segon.- Requerir a les persones candidates proposades la presentació de la 
documentació relacionada a la base desena de les reguladores del procés de selecció 
en el termini de cinc dies naturals des de la recepció de la notificació. 
 
Tercer.-  Establir l’ordre per a les possibles crides, per al cas que alguna de les 
persones candidates proposades declinés l’oferiment, i per a la constitució de la borsa: 
 
 
 



 
 

Núm. 

ordre 
DNI OPOSICIÓ MÈRITS RESULATS 

12 ****9405* 6,67 4,7 11,37 

10 ****0935* 6,10 4,5 10,53 

7 ****5819* 6,47 4 10,47 

3 ****6240* 8,67 1,7 8,67 

4 ****1591* 5,17 0 5,67 

1 ****8688* 5,50 0 5,50 

 
 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a les persones interessades, i donar-ne la publicitat 
preceptiva. 
 

 

 

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.  



 
 
 

La secretària, 
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