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CONSELL COMARCAL DE L’URGELL

Anunci de modificació de les bases i ampliació del termini de presentació d’instàncies en el procés per a la
contractació amb caràcter laboral d’un educador/a social per l’àrea de serveis socials bàsics del Consell
Comarcal de l’Urgell i de la creació d’una borsa de treball per cobrir possibles necessitats

En el Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 204, de 21 d’octubre de 2021, es van publicar les
bases i convocatòria del procés de concurs-oposició per a la contractació amb caràcter laboral temporal d’un
lloc d’educador/a social per l’àrea de serveis socials bàsics el Consell Comarcal de l’Urgell.

Al Diari Oficial  de la Generalitat de Catalunya número 8534 de data de 2 de novembre de 2021 es va
publicar l’anunci de convocatòria que va obrir el procediment de selecció.

El Real Decret Llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de
l’estabilitat  de  l’ocupació  i  la  transformació  del  mercat  de  treball,  ha  introduït  canvis  importants  en  la
contractació de personal laboral, en concret el seu article 2 modifica l’article 15 del Text refós de l’Estatut del
treballadors, segons el qual el contracte de treball es presumeix concertat per temps indefinit i només es
permet la concertació de contractes de treball de duració determinada per circumstàncies de la producció i
per substitució de persona treballadora.

Amb data d’11 de març de 2022 es va publicar la llista definitiva d’admesos i exclosos i es va aturar el
procés per tal d’adaptar-lo al RDL 32/2021, de 28 de desembre.

El Ple del Consell Comarcal de l’Urgell, en la seva sessió de data 28 d’abril de 2022 va acordar modificar
l’Oferta Pública d’Ocupació en els següents termes:

1. Modificar les bases de selecció d’un/a educador/a social per l’àrea bàsica de serveis socials publicades al
Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 204, de 21 d’octubre de 2021, qualificant la plaça com a
indefinida o fixa.

2. Mantenir els drets dels candidats presentats i establir un nou termini de 10 dies hàbils per la presentació
de noves candidatures.

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 admesos mantenen la seva participació al
procés sense necessitat de presentar nova instància.

El procés es regirà per les mateixes bases ja publicades, amb l’única modificació del caràcter fix de la plaça.

Contra aquest acord es pot interposar:

Potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes de la publicació d’aquest anunci davant el Ple
del Consell Comarcal de l’Urgell.

Alternativament, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la dita publicació, davant
el Jutjat contenciós administratiu de Lleida.

Tot això sense perjudici de què es pugui exercitar qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.
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Tàrrega, 14 d’octubre de 2022
El president, Gerard Balcells i Huguet
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