
 
 
 
 

 
 

OD-09 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple, de 23 de març de 2022 
CI, de 16 de març de 2022 
 
Aprovar l’oferta pública d’ocupació de 2022. 

 
RELACIÓ DE FETS:  
 

1. El 3 de març de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, Gerent, ha emès l’informe següent: 
 

“Persones i valors 
EXP: X2022001966 

RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 27 de desembre de 2021, el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment el pressupost general 

d’ingressos i despeses per a l’exercici 2022, les seves bases d’execució, la plantilla de personal i la relació de 
llocs de treball, que comprèn tots els llocs de treball reservats a personal funcionari, personal laboral i personal 
eventual. 
 
Aquest acord es va sotmetre a informació pública en el tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 28 de desembre de 2021, CVE 202110155664,  i es va exposar al públic durant el termini 
reglamentari, sense que es presentés cap al·legació ni reclamació al respecte.  
 
L’aprovació definitiva, i la plantilla, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 14 de febrer 
de 2022, CVE 202210017413. 
 

2. El 9 de desembre de 2021, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
va emetre l’informe en relació amb l’annex de personal del pressupost per l’exercici 2019 i que consta en 
l’expedient X2021012951 (DOC: ANNEX IV PERSONAL PER L’ANY 2022 09122021) amb la plantilla dels 
funcionaris de carrera, interins, personal laboral indefinit i el personal laboral temporal per l’any 2022 i la 
modificació de la Refosa de la Relació de Llocs de Treball del Consell Comarcal del Vallès Oriental, aprovada 
pel Ple en sessió ordinària de 18 de març de 2020. L’informe inclou la relació llocs de treball que es tenen en 
compte per la determinació de les places a incloure en l’oferta publicant la taxa de reposició.  
 

3. L’article 19 Un 1 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generales del Esta per l’any 2021, 
Oferta d’ocupació pública, contractes i nomenaments temporals dels personal del sector públic, estableix que 
la  incorporació de personal de nou ingrés amb una relació indefinida en el sector públic, a excepció dels 
òrgans que preveu l’apartat u. e) de l’article anterior d’aquesta Llei, es regula pels criteris assenyalats en aquest 
article i es subjecta a una taxa de reposició d’efectius del 110 per cent en els sectors prioritaris i del 100 per 
cent en els altres sectors.  Les entitats locals que tinguin amortitzat el seu deute financer a 31 de desembre de 
l’exercici anterior tenen un 110 per cent de taxa en tots els sectors. 

 
L’apartat 5 estableix que en tot cas, l’oferta s’ha d’atenir a les disponibilitats pressupostàries del capítol I del 

pressupost de despeses i l’apartat 6 assenyala que,  entre d’altres, no computen per al límit màxim de taxa, 
entre d’altres, les següents: 

  
a) El personal que s’incorpori en execució d’ofertes d’ocupació pública d’exercicis anteriors.  
b) Les places que es convoquin per promoció interna.  
c) Les places corresponents al personal declarat indefinit no fix per sentència judicis. 
 
Per calcular la taxa de reposició d’efectius, d’acord amb el que recull l’apartat 7,  el percentatge de taxa màxim 

autoritzat s’aplica sobre la diferència entre el nombre d’empleats fixos que, durant l’exercici pressupostari 



 
 
 
 

 
 

anterior, van deixar de prestar serveis i el nombre d’empleats fixos que s’hagin incorporat en l’exercici 
esmentat, per qualsevol causa, excepte els procedents d’ofertes d’ocupació pública, o hagin reingressat des 
de situacions que no comportin la reserva de llocs de treball. A aquests efectes, es computen els cessaments 
per jubilació, retir, mort, renúncia, declaració en situació d’excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua 
de la condició de funcionari de carrera o l’extinció del contracte de treball, o en qualsevol altra situació 
administrativa que no suposi la reserva de lloc de treball o la percepció de retribucions amb càrrec a 
l’Administració en què se cessa. Igualment, es tenen en compte les altes i baixes produïdes pels concursos de 
trasllats a altres administracions públiques. No computen com a cessaments els que es produeixin com a 
conseqüència de processos de promoció interna, excepte en els supòsits d’accés per aquest sistema al cos 
de catedràtics d’universitat, en els termes que preveu l’article 62. 2 de la Llei orgànica 6/20021, de 21 de 
desembre, d’universitats. 

 
Així mateix l’article 19.Dos estableix que la validesa de la taxa autoritzada està condicionada, d’acord amb l’article 

70 de l’EBEP:  
 

a) Al fet que les places s’incloguin en una oferta d’ocupació pública que han d’aprovar els òrgans de govern 
de les administracions públiques i s’ha de publicar en el butlletí oficial de la província, de la comunitat 
autònoma o, si s’escau, de l’Estat, abans de la finalització de cada any.  

 
b) Al fet que la convocatòria de les places es publiqui en el diari oficial de la província, de la comunitat 

autònoma o, si s’escau, de l’Estat, en el termini improrrogable de tres anys a comptar de la data de la 
publicació de l’oferta d’ocupació pública en què s’incloguin les places. Com a conseqüència d’això l’oferta 
autoritzada es considera consumida una vegada duts a terme els processos selectius corresponents, 
independentment del resultat d’aquests processos. 

 
4. El lloc de treball identificat a la RLT amb el codi PSI027 està ocupat en l’actualitat  per una persona que es 

trobava en situació d’excedència i ha sol·licitat la reincorporació. 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. L’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat 

públic, estableix que les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que hagin de 
proveir-se mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l’Oferta pública d’ocupació, o 
mitjançant una altre instrument similar de gestió de la provisió de es necessitats de personal, el que comportarà 
l’obligació de convocar els corresponents processos selectius per a les places compromeses i fins un deu per 
cent addicional, fixant el termini màxim per a la convocatòria dels mateixos. En tot cas, l’execució de l’Oferta 
pública d’ocupació o instrument similar haurà de desenvolupar-se dins el termini de tres anys. 
 
L’Oferta pública d’ocupació o instrument similar s’aprovarà anualment pels òrgans de govern de les 
administracions públiques, es publicarà en el Diari oficial corresponent.   
 
L’Oferta pública d’ocupació o instrument similar podrà introduir mesures derivades de la planificació de 
recursos humans. 
 

2. L’article 91.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 100 
de la mateixa norma, i l’article 287.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, segons els quals, d’acord amb llurs ofertes d’ocupació pública, les 
entitats locals han de seleccionar el personal per mitjà de convocatòria pública i dels sistemes de concurs, 
oposició i concurs oposició lliures. També ho disposa en el mateix sentit, l’article 63.1 del Reglament del 
personal al servei de les entitats locals de Catalunya aprovat pel Decret 214/1990, de 20 de juliol. 
 

3. L’article 56.1 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats locals –en endavant, RPSEL- 
aprovat pel Decret 214/90, de 30 de juliol, estableix l’oferta pública d’ocupació. 
 

4. L’article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, estableix 
que en relació amb l’Oferta d'Ocupació Pública al llarg de l'exercici 2016, i prorrogat per l’exercici 2017, 



 
 
 
 

 
 

estableix que l’oferta pública d'ocupació o altre instrument similar de gestió de la provisió de necessitats de 
personal, estableix en el segon apartat i amb caràcter bàsic, regulen els supòsits inclosos en la taxa de 
reposició i la limita a un màxim d’un 100 per cent. Aquest precepte preveu que no computarà dins del límit 
màxim de places derivades de la taxa de reposició d’efectius, aquelles places que es convoquin per a la seva 
provisió de mitjançant processos de promoció interna. És per això, que als efectes de l’increment de la plantilla 
la plaça inclosa en l’oferta publica d’ocupació de 2017 del Consell Comarcal del Vallès Oriental queda exclosa en 
el seu còmput. 

 
5. L’article 19 Un 1 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generales del Esta per l’any 2021, 

Oferta d’ocupació pública, contractes i nomenaments temporals dels personal del sector públic, estableix que 
la  incorporació de personal de nou ingrés amb una relació indefinida en el sector públic, a excepció dels 
òrgans que preveu l’apartat u. e) de l’article anterior d’aquesta Llei, es regula pels criteris assenyalats en aquest 
article i es subjecta a una taxa de reposició d’efectius del 110 per cent en els sectors prioritaris i del 100 per 
cent en els altres sectors.  Les entitats locals que tinguin amortitzat el seu deute financer a 31 de desembre de 
l’exercici anterior tenen un 110 per cent de taxa en tots els sectors. 

 
L’apartat 5 estableix que en tot cas, l’oferta s’ha d’atenir a les disponibilitats pressupostàries del capítol I del 

pressupost de despeses i l’apartat 6 assenyala que,  entre d’altres, no computen per al límit màxim de taxa, 
entre d’altres, les següents: 

  
a) El personal que s’incorpori en execució d’ofertes d’ocupació pública d’exercicis anteriors.  
b) Les places que es convoquin per promoció interna.  
c) Les places corresponents al personal declarat indefinit no fix per sentència judicis. 

 
Per calcular la taxa de reposició d’efectius, d’acord amb el que recull l’apartat 7,  el percentatge de taxa màxim 

autoritzat s’aplica sobre la diferència entre el nombre d’empleats fixos que, durant l’exercici pressupostari 
anterior, van deixar de prestar serveis i el nombre d’empleats fixos que s’hagin incorporat en l’exercici 
esmentat, per qualsevol causa, excepte els procedents d’ofertes d’ocupació pública, o hagin reingressat des 
de situacions que no comportin la reserva de llocs de treball. A aquests efectes, es computen els cessaments 
per jubilació, retir, mort, renúncia, declaració en situació d’excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua 
de la condició de funcionari de carrera o l’extinció del contracte de treball, o en qualsevol altra situació 
administrativa que no suposi la reserva de lloc de treball o la percepció de retribucions amb càrrec a 
l’Administració en què se cessa. Igualment, es tenen en compte les altes i baixes produïdes pels concursos de 
trasllats a altres administracions públiques. No computen com a cessaments els que es produeixin com a 
conseqüència de processos de promoció interna, excepte en els supòsits d’accés per aquest sistema al cos 
de catedràtics d’universitat, en els termes que preveu l’article 62. 2 de la Llei orgànica 6/20021, de 21 de 
desembre, d’universitats. 

 
Així mateix l’article 19.Dos estableix que la validesa de la taxa autoritzada està condicionada, d’acord amb l’article 

70 de l’EBEP:  
 

c) Al fet que les places s’incloguin en una oferta d’ocupació pública que han d’aprovar els òrgans de govern 
de les administracions públiques i s’ha de publicar en el butlletí oficial de la província, de la comunitat 
autònoma o, si s’escau, de l’Estat, abans de la finalització de cada any.  

 
d)  Al fet que la convocatòria de les places es publiqui en el diari oficial de la província, de la comunitat 

autònoma o, si s’escau, de l’Estat, en el termini improrrogable de tres anys a comptar de la data de la 
publicació de l’oferta d’ocupació pública en què s’incloguin les places. Com a conseqüència d’això l’oferta 
autoritzada es considera consumida una vegada duts a terme els processos selectius corresponents, 
independentment del resultat d’aquests processos. 

 
6. L’article 54. d) del RPSEL, en referència a la competència del Ple per aprovar l’oferta pública d’ocupació. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 



 
 
 
 

 
 

  
1. Aprovar l’oferta pública d’ocupació per l’any 2022 que segueix: 
 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure  
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició  
ESCALA: administració general  
SUBESCALA: tècnica mig  
GRUP: A2 CATEGORIA: tècnic/a mig  
ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat, treballadora social dels Serveis Socials Bàsics de Caldes de Montbui 
TAXA DE REPOSICIÓ: taxa de reposició d’efectius, article 19 Un 1 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de 
Pressupostos Generales del Esta per l’any 2021 
 

2. Publicar l’oferta pública d’ocupació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona”  

 
 

2. El 16 de març de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la que s’aprova l’Estatut 

bàsic de l’empleat públic, estableix que les necessitats de recursos humans, amb assignació 
pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés 
seran objecte de l’Oferta pública d’ocupació, o mitjançant una altre instrument similar de 
gestió de la provisió de es necessitats de personal, el que comportarà l’obligació de convocar 
els corresponents processos selectius per a les places compromeses i fins un deu per cent 
addicional, fixant el termini màxim per a la convocatòria dels mateixos. En tot cas, l’execució 
de l’Oferta pública d’ocupació o instrument similar haurà de desenvolupar-se dins el termini 
de tres anys. 
 
L’Oferta pública d’ocupació o instrument similar s’aprovarà anualment pels òrgans de govern 
de les administracions públiques, es publicarà en el Diari oficial corresponent.   
 
L’Oferta pública d’ocupació o instrument similar podrà introduir mesures derivades de la 
planificació de recursos humans. 
 

2. L’article 91.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació 
amb l’article 100 de la mateixa norma, i l’article 287.2 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, segons els quals, 
d’acord amb llurs ofertes d’ocupació pública, les entitats locals han de seleccionar el personal 
per mitjà de convocatòria pública i dels sistemes de concurs, oposició i concurs oposició 
lliures. També ho disposa en el mateix sentit, l’article 63.1 del Reglament del personal al 
servei de les entitats locals de Catalunya aprovat pel Decret 214/1990, de 20 de juliol. 
 



 
 
 
 

 
 

3. L’article 56.1 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats locals –en 
endavant, RPSEL- aprovat pel Decret 214/90, de 30 de juliol, estableix l’oferta pública 
d’ocupació. 
 

4. L’article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 
l'any 2016, estableix que en relació amb l’Oferta d'Ocupació Pública al llarg de l'exercici 2016, 
i prorrogat per l’exercici 2017, estableix que l’oferta pública d'ocupació o altre instrument 
similar de gestió de la provisió de necessitats de personal, estableix en el segon apartat i amb 
caràcter bàsic, regulen els supòsits inclosos en la taxa de reposició i la limita a un màxim d’un 
100 per cent. Aquest precepte preveu que no computarà dins del límit màxim de places 
derivades de la taxa de reposició d’efectius, aquelles places que es convoquin per a la seva 
provisió de mitjançant processos de promoció interna. És per això, que als efectes de 
l’increment de la plantilla la plaça inclosa en l’oferta publica d’ocupació de 2017 del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental queda exclosa en el seu còmput. 

 
5. L’article 19 Un 1 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generales del Esta 

per l’any 2021, Oferta d’ocupació pública, contractes i nomenaments temporals dels personal 
del sector públic, estableix que la  incorporació de personal de nou ingrés amb una relació 
indefinida en el sector públic, a excepció dels òrgans que preveu l’apartat u. e) de l’article 
anterior d’aquesta Llei, es regula pels criteris assenyalats en aquest article i es subjecta a una 
taxa de reposició d’efectius del 110 per cent en els sectors prioritaris i del 100 per cent en els 
altres sectors.  Les entitats locals que tinguin amortitzat el seu deute financer a 31 de 
desembre de l’exercici anterior tenen un 110 per cent de taxa en tots els sectors. 

 
L’apartat 5 estableix que en tot cas, l’oferta s’ha d’atenir a les disponibilitats pressupostàries del 

capítol I del pressupost de despeses i l’apartat 6 assenyala que,  entre d’altres, no computen 
per al límit màxim de taxa, entre d’altres, les següents: 

  
a) El personal que s’incorpori en execució d’ofertes d’ocupació pública d’exercicis anteriors.  
b) Les places que es convoquin per promoció interna.  
c) Les places corresponents al personal declarat indefinit no fix per sentència judicis. 

 
Per calcular la taxa de reposició d’efectius, d’acord amb el que recull l’apartat 7,  el percentatge 

de taxa màxim autoritzat s’aplica sobre la diferència entre el nombre d’empleats fixos que, 
durant l’exercici pressupostari anterior, van deixar de prestar serveis i el nombre d’empleats 
fixos que s’hagin incorporat en l’exercici esmentat, per qualsevol causa, excepte els 
procedents d’ofertes d’ocupació pública, o hagin reingressat des de situacions que no 
comportin la reserva de llocs de treball. A aquests efectes, es computen els cessaments per 
jubilació, retir, mort, renúncia, declaració en situació d’excedència sense reserva de lloc de 
treball, pèrdua de la condició de funcionari de carrera o l’extinció del contracte de treball, o en 
qualsevol altra situació administrativa que no suposi la reserva de lloc de treball o la percepció 
de retribucions amb càrrec a l’Administració en què se cessa. Igualment, es tenen en compte 
les altes i baixes produïdes pels concursos de trasllats a altres administracions públiques. No 
computen com a cessaments els que es produeixin com a conseqüència de processos de 
promoció interna, excepte en els supòsits d’accés per aquest sistema al cos de catedràtics 



 
 
 
 

 
 

d’universitat, en els termes que preveu l’article 62. 2 de la Llei orgànica 6/20021, de 21 de 
desembre, d’universitats. 

 
Així mateix l’article 19.Dos estableix que la validesa de la taxa autoritzada està condicionada, 

d’acord amb l’article 70 de l’EBEP:  
 

e) Al fet que les places s’incloguin en una oferta d’ocupació pública que han d’aprovar els 
òrgans de govern de les administracions públiques i s’ha de publicar en el butlletí oficial 
de la província, de la comunitat autònoma o, si s’escau, de l’Estat, abans de la finalització 
de cada any.  

 
f)  Al fet que la convocatòria de les places es publiqui en el diari oficial de la província, de la 

comunitat autònoma o, si s’escau, de l’Estat, en el termini improrrogable de tres anys a 
comptar de la data de la publicació de l’oferta d’ocupació pública en què s’incloguin les 
places. Com a conseqüència d’això l’oferta autoritzada es considera consumida una 
vegada duts a terme els processos selectius corresponents, independentment del resultat 
d’aquests processos. 

 
6. L’article 54. d) del RPSEL, en referència a la competència del Ple per aprovar l’oferta pública 

d’ocupació. 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar l’oferta pública d’ocupació per l’any 2022 que segueix: 
 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure  
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició  
ESCALA: administració general  
SUBESCALA: tècnica mig  
GRUP: A2 CATEGORIA: tècnic/a mig  
ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat, treballadora social dels Serveis Socials Bàsics de 
Caldes de Montbui 
TAXA DE REPOSICIÓ: taxa de reposició d’efectius, article 19 Un 1 de la Llei 11/2020, de 30 de 
desembre, de Pressupostos Generales del Esta per l’any 2021 
 
2. Publicar l’oferta pública d’ocupació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
 
 
Document signat electrònicament. 
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