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ANUNCI
RECURS D’ALÇADA CONTRA LA PUNTUACIÓ EN FASE DE CONCURS PRESENTAT
PER UNA ASPIRANT DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE
TREBALL D’ADMINISTRATIU/VA EN RÈGIM DE FUNCIONARI/A INTERÍ/INA I
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL
Expedient núm. 1104/2021
Per Decret de Presidència núm. 374/2021 de 15 de novembre de 2021 s’ha resolt els
següent:

En data 19 d’octubre, el Tribunal qualificador es va reunir per segona vegada per realitzar el
segon exercici de la segona prova de la fase d’oposició referent al supòsit pràctic, valoració
de mèrits, qualificació final i proposta de nomenament i constitució de la borsa del procés
selectiu. Els resultats es van publicar al tauler d’anuncis de la seu electrònica i a la web del
Consell Comarcal de la Noguera el dia 21 d’octubre de 2021.
En data 25 d’octubre de 2021 la senyora Marta Blanch Serralta va presentar recurs d’alçada
davant la Presidència del Consell Comarcal per tal que es revises la puntuació atorgada en
la fase de concurs relatiu a la formació (base 7.2.2) d’acord amb la documentació aportada i
acreditada relacionada amb les funcions a desenvolupar d’acord amb el lloc de treball
d’administrativa, segons consta a les bases reguladores.
El Tribunal qualificador, en tercera reunió celebrada el dia 2 de novembre de 2021 va
informar el següent:
“1. Estimar la valoració dels cursos següents:
- “Curs de gestor d’expedients“ de 32 hores en 0,40 punts.
- “Seminari de configuració de procediment i creació d’expedients”, sense determinar
les hores en 0,10 punts
2. Desestimar la valoració del “Curs de preparació per a l’acreditació ACTIC nivell
intermedi- 50 hores- 0,50 punts” perquè en la base 7.2.2.3 es puntua l’acreditació d’estar
en possessió del certificat ACTIC de competències en tecnologies de la informació i la
comunicació de la Generalitat de Catalunya, nivell intermedi en 0,40 punts, no podent
valorar un curs preparatori ja que no ha presentat l’obtenció del certificat oficial emès per
la Generalitat de Catalunya.”
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“El Tribunal qualificador del procés selectiu per a la provisió d’un lloc de treball
d’administratiu/va en règim de funcionari/a interí/ina i constitució d’una borsa de treball, es
va reunir el passat dia 14 d’octubre de 2021, d'acord amb el Decret de Presidència núm.
320/2021, de 27 de setembre de 2021. En la primera reunió es van realitzar el segon
exercici de la primera prova de la fase d’oposició referent a l’acreditació dels coneixements
de llengua catalana i el primer exercici de la segona prova consistent en un qüestionari tipus
test. El resultat d’aquestes proves es va publicar al tauler d’anuncis de la seu electrònica i a
la web del Consell Comarcal el mateix dia 14 d’octubre de 2021.

Vist el recurs interposat en temps i forma, de conformitat amb els articles 119, 121 i 122 de
la Llei 39/2015, la proposta del Tribunal qualificador, i els antecedents de fets i fonaments de
dret, i dins el termini legalment conferit RESOLC:
Primer. Estimar en part el recurs d’alçada presentat per la senyora Marta Blanch Serralta en
relació a la valoració de 0,50 punts de la formació complementària dels cursos següents:
- “Curs de gestor d’expedients“ de 32 hores en 0,40 punts
- “Seminari de configuració de procediment i creació d’expedients”, sense determinar
les hores en 0,10 punts
Segon. Desestimar en part el recurs d’alçada en relació la valoració de la formació del “Curs
de preparació per a l’acreditació de l’ACTIC, nivell intermedi - 50 hores” perquè no aporta el
certificat oficial d’obtenció de l’ACTIC nivell mig, emès per la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Incrementar en 0,50 la formació complementària de la senyora Marta Blanch
Serralta, que sumarà un total de 11,50 punts.
VALORACIÓ MÈRITS
COGNOMS
BLANCH SERRALTA

NOM
MARTA

DNI

7.2.1
Experiència
professional

7.2.2.1
Formació
complementària

7.2.2.2
Altres
titulacions

7.2.2.3
Àctic

10,00

1,50

0

0

***2792**

7.2.2.4
Nivell
D/C2
català

TOTAL
0

11,50

Quart. Modificar de la qualificació de la formació complementària de la senyora Marta
Blanch Serralta, i que resulta ser la següent:

BLANCH SERRALTA

NOM
MARTA

FASE
OPOSICIÓ

DNI
***2792**

FASE
CONCURS

18,50

QUALIFICACIÓ
FINAL

11,50

30,00

Cinquè. Integrar a la borsa de treball la modificació de la qualificació de la fase de concurs
de la senyora Marta Blanch Serralta, que no modifica l’ordre de la borsa de treball, en relació
a la resta dels aspirants que van superar el procés selectiu que ordenats de major a menor
puntuació és la següent:
PUNTUACIÓ TOTAL
ORDRE BORSA

COGNOMS

NOM

DNI

1

GASOL BARBERO

MARIA DOLORS

***2103**

33,00

2

TELLA CORNELLANA

MARIA MERCÈ

***3820**

32,60

3

PONS BRAGOS

ROSER

***1329**

30,20

4

BLANCH SERRALTA

MARTA

***2792**

30,00

5

PALOMES LLOBET

ALÍCIA

***8034**

28,25

6

CARNÉ MARTÍ

ALBERT

***3617**

22,60

Sisè. Notificar la present resolució a la interessada.
Setè. Publicar aquest acord al taulell d’anuncis de la seu electrònica i a la web del Consell
Comarcal de la Noguera, d’acord amb la base 3 de els bases reguladores del procés de
selecció.
Vuitè. Donar compte d'aquest Decret al Ple en la propera sessió que se celebri.”
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COGNOMS

Recursos que caben contra aquesta resolució
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar directament
recurs davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà del dia de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb els
articles 8, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Balaguer, document signat electrònicament.
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EL PRESIDENT

