
 
 
Anunci. Resultats del procés de selecció del programa de foment de la 
contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Lleida 
 
En el procés de selecció de les persones candidates per participar en els projectes del 
programa de foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes 
agràries a Lleida, convocatòria 2021, al Consell Comarcal de l’Urgell, el President, 
mitjançant decret de 26 de maig de 2021 ha disposat el següent: 
 

 
“Antecedents de fet 
 
En data 22 d’abril la Comissió de Govern va aprovar concórrer a la subvenció per a la 
concessió de subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de 
les campanyes agràries a Lleida, convocada mitjançant la Resolució TSF/1062/2021, 
de 12 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 i regulada per l'Ordre 
TSF/95/2019, de 9 de maig. 
 
En data 12 de maig, el Servei Públic d'Ocupació ha fet arribar la resolució de 
concessió de l'esmentada subvenció, número d’expedient SOC049/21/000016, per a la 
contractació laboral d’un/a tècnic/a durant 6 mesos en jornada complerta i 30 hores de 
formació transversal i en data 20 de maig la Comissió de Govern va acordar acceptar 
la subvenció, iniciar el procés de selecció de la persona que ha de desenvolupar les 
tasques recollides a la memòria, segons els requisits establerts a l'article 5 de la 
Resolució TSF/888/2020, de 6 d'abril i aprovar el procediment per a la selecció de la 
persona participant. 
 
Així mateix, es va acordar facultar la presidència per a la contractació del/de la 
candidat/a que resulti amb millor puntuació després del procés de selecció. 
Tal i com indiquen les bases del programa, es va iniciar el procés de selecció 
mitjançant la presentació d’una oferta d’ocupació de caràcter genèric a l’Oficina de 
Treball de Tàrrega, que va ser registrada en data 18 de maig amb el número 
09/2021/8422, per cobrir 1 lloc de treball d’orientador/a sociolaboral en el marc de la 
campanya agrària. 
 
Segons l’informe de l’àrea d’ocupació, el resultat d’aquesta selecció ha estat el 
següent: 
 

Núm. 

ordre 
DNI 

Mèrits formació i 

experiència 
Entrevista TOTAL 

1 ****4679* 2,75 1,7 4,45 

2 ****0272* 2 1,15 3,15 

3 ****7281* 2 NO 2 

4 ****1063* 3,75 3 6,75 



 
5 ****2155* Desisteix   

6 ****9222* 3 2,3 5,3 

7 ****2582* 2,7 2,1 4,8 

8 ****4140* 2,1 1,45 3,55 

9 ****8263* 4 1,15 5,15 

10 ****0542* 6,5 2,9 9,4 

11 ****1338* 4,3 2,5 6,8 

 
Per tot l’anterior, es proposa la senyora Sílvia Perna Vázquez, per a la seva 
contractació en l’oferta d’Oriendador/a sociolaboral en el programa de gestió de la 
Campanya Agrària 2021. 
 
Fonaments de Dret 
— La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic. 
— El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals. 
—  Art. 71.1 del Reglament orgànic del Consell Comarcal de l’Urgell i 13.1 del Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Organització Comarcal. 
—  El Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l’estatut dels treballadors. 
 
 
Per tot el què, RESOLC: 
 
Primer.- Contractar la següent treballadora en el marc del programa de gestió de la 
Campanya Agrària 2021: 
 

 
Expedient: SOC049/21/000016 

Lloc de treball: Orientador/a sociolaboral en el marc de la campanya agrària 
 
Sra. Sílvia Perna Vázquez 
DNI ****0542* 
Oferta: 09/2021/8422 
Alta: 1 de juny de 2021  
Grup de cotització: tasques compatibles amb les del grup A2 
Tipus de contracte: temporal per obra o servei determinat 
Durada del contracte: 6 mesos 
Jornada: complerta 
 



 
Segon.- Per al cas que la candidata proposada no es pogués incorporar, es cridaria a 
la següent per ordre de puntuació successivament fins cobrir tots els llocs de treball. 
La resta dels candidats derivats en l’oferta laboral de l’Oficina de Treball, restaran en 
situació de reserva per a possibles substitucions. 
 
Tercer.- 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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