
 
 

Anunci. Finalització del procés de selecció per a la contractació, amb caràcter de 

màxima urgència, d’un/a Agent d’Ocupació de Desenvolupament Local (AODL) 

per al projecte Diversificació de l'economia a partir de la valorització dels 

recursos endògens del Consell Comarcal de l’Urgell 

En el procés de selecció per cobrir amb caràcter laboral temporal una plaça d’un/a 

Agent d’Ocupació de Desenvolupament Local amb caràcter de màxima urgència, en 

data 14 de desembre, mitjançant decret de presidència, s’ha resolt el següent:  

 

La  comissió de govern del Consell Comarcal en la seva sessió  de data 2 de 

desembre de 2021, va acordar: 

“Primer. Aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció i contractació dos 

Agents d'ocupació de desenvolupament local, en règim de personal laboral 

temporal, per a l'execució dels projectes: 

o Dinamització del teixit productiu i la iniciativa emprenedora: 

acompanyament a les empreses, suport al teixit industrial, creació del 

mapa de cadenes de valor i creació d'una agència de desenvolupament 

local 

 

o Diversificació de l'economia a partir de la valorització dels recursos 

endògens: impulsar les potencialitats turístiques del llegat iber, dotar 

d'infraestructures per al desenvolupament de l'ecoturisme, l'enoturisme i 

l'oleoturisme. 

Segon. Aprovar la creació d’una borsa de treball per cobrir temporalment les 

vacants produïdes en aquests llocs de treball” 

Aquest procés de selecció estava condicionat a l'efectiu atorgament de la subvenció 

indicada del programa de suport al desenvolupament local que havia estat sol·licitada 

pel Consell Comarcal de l’Urgell. 

En data 10 de desembre, s’ha rebut una resolució del Servei Públic d’Ocupació, 

mitjançant la qual comuniquen l’atorgament de la subvenció per a l’execució del 

projecte de “Dinamització del teixit productiu i la iniciativa emprenedora” i la denegació 

de la subvenció per a l’execució del projecte “Diversificació de l’economia a partir de la 

valorització dels recursos endògens” 

Valorats aquests antecedents, es desprèn que cal finalitzar el procés de selecció per a 

la contractació d’un/a AODL per a l’execució del projecte de “Diversificació de 



 
l’economia a partir de la valorització dels recursos endògens” en considerar que, donat 

que s’ha denegat la subvenció, el projecte no s’executarà per manca de finançament. 

Fonaments de dret 

L’article 84 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre que regula el procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, preveu la terminació del procediment per 

impossibilitat material de continuar per circumstàncies sobrevingudes. 

Per tot l’anterior 

RESOLC: 

Primer.-  Finalitzar  el procés de selecció i contractació d’un/a AODL per a 

l’execució del projecte de “Diversificació de l’economia a partir de la valorització dels 

recursos endògens, per manca de finançament que impedeix l’execució del projecte i, 

en conseqüència, la continuació del procediment de selecció. 

Segon.-  Comunicar aquesta resolució als interessats en dret i procedir a la 

inserció, d’aquesta resolució, al tauler d’anuncis i a la seu electrònica de la corporació. 

Tercer.- Sotmetre aquest acord a ratificació de la Comissió de Govern en la 

propera sessió que celebri. 

 

Contra aquesta resolució, definitiva en via administrativa, es podrà 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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