
 
 

Anunci. Finalització del procés de selecció per a la contractació d’un/a tècnic/a 

per a la coordinació del programa Treball i Formació 2019 

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

una plaça de tècnic/a per a la coordinació del programa Treball i Formació 2019 amb 

caràcter d’urgència, la Comissió de Govern Consell Comarcal de l'Urgell, en data 9 de 

juliol de 2020 va adoptar, entre altres, l’acord següent:  

 

“Mitjançant acord de comissió de govern de data 16 de gener de 2020, es va resoldre 

aprovar l’expedient per a la selecció i contractació d’un/a tècnic/a per a la coordinació 

del programa Treball i Formació 2019. 

 

Per Decret de presidència número15, de data 10 de març de 2020, es va aprovar la 

llista definitiva d’admesos i exclosos i es va publicar l’anunci corresponent on s’establia 

la constitució del tribunal de selecció i l’assenyalament de les dates de les entrevistes 

per avaluar les competències professionals per als dies 12 i 13 de març. 

 

En data 12 de març de 2020, amb l’objectiu d’establir mesures preventives en el marc 

del pla d’emergències PROCICAT, amb motiu de l’inici de la pandèmia provocada pel 

coronavirus SARS-CoV-2, el president del Consell Comarcal de l’Urgell, va dictar un 

decret que, entre altres, resolia la suspensió dels processos de selecció de personal 

iniciats. 

 

Posteriorment, donada la suspensió dels terminis de tots els procediments decretada 

per la declaració de l’estat d’alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de 

març per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, el del 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, va publicar el 21 d’abril la Resolució 

TSF/881/2020, de 17 d'abril, per la qual s'aproven els criteris i les mesures 

extraordinàries destinades a les actuacions subvencionades pel Servei Públic 

d'Ocupació de Catalunya. En aquesta resolució la Direcció del Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya anunciava que s’aprovarien les instruccions o resolucions 

que fossin necessàries per ajustar o ampliar el termini i les condicions d'execució de 

les actuacions que s'hagin vist afectades per l'estat d'alarma.  

 

Així, en data 11 de maig el SOC va publicar la Resolució per la qual s’estableixen 

instruccions sobre la incidència de les mesures derivades de la situació provocada per 

la COVID-19, en relació amb les convocatòries 2018 i 2019 del Programa Treball i 

Formació. Aquesta resolució no contemplava cap modificació respecte al termini 

d’execució del programa per a la convocatòria del 2019, que ha de finalitzar abans del 

31 de gener del 2021, donant continuïtat a totes les contractacions d’experiència 



 
laboral contemplades en el marc del programa, inclosa la figura del personal de 

coordinació del mateix. 

 

Durant aquest temps, s’ha mantingut l’acord pres per la Comissió de Govern en la 

seva sessió de data 16 de gener de prorrogar el contracte de la persona designada per 

finalitzar les tasques de coordinació de la convocatòria 2018 del programa Treball i 

Formació i iniciar les del 2019, fins l'efectiva incorporació del/de la tècnic/a proposat un 

cop finalitzat el procés de selecció. 

 

Un cop aixecada la suspensió de terminis administratius, segons el que recull l’article 9 

del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat 

pel Reial decret 463/2020, de 14 març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la 

gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s’ha considerat la 

represa del procés de selecció esmentat. 

 

La responsable de l’Àrea d’Ocupació ha emès un informe en què conclou que, segons 

criteris tècnics, havent transcorregut la meitat de la durada del programa i tenint en 

compte que a finals del mes de juny finalitza l’acció d’experiència laboral de la major 

part dels treballadors contractats, la substitució de la persona que està realitzant les 

tasques de coordinació no seria ni eficaç ni eficient per tal de que pogués dur a terme 

les funcions descrites a la base 5.3 de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per 

la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del 

Programa Treball i Formació. 

 

Valorats aquests antecedents, es proposa donar per finalitzat el procés de selecció en 

considerar que, a causa de la seva suspensió provocada per les mesures establertes 

al Reial Decret 463/2020, de 14 de març per a la gestió de la situació de crisi sanitària 

ocasionada per la COVID-19i la legislació successiva promulgada, s’ha produït una 

disminució substancial de l’objecte del procediment i aquest ha perdut la seva finalitat. 

 

 

S’ACORDA: 

 

Primer.- Donar per finalitzat el procés de selecció i contractació d’un/a tècnic/a per a la 

coordinació del programa Treball i Formació 2019, tenint en compte les motivacions 

descrites a la part expositiva que han provocat una disminució substancial de l’objecte 

del procediment i la pèrdua de la seva finalitat. 

 

(...) 

 

Tercer.- 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. 

 



 
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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