
 
 
 
 

 
 

PER URGÈNCIA 
PROPOSTA DE L’ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple, 25 de maig de 2022 
 
Aprovar la modificació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022 incloent les 
places objecte d’estabilització seguint els requisits de la Llei 20/2021, de 28 de 
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació 
pública. 

 
 

Persones i valors 
EXP: X2022004795 

 
RELACIÓ DE FETS:  
 
1. El 25 de maig de 2022, el senyor Oscar Frias i Pérez, cap de l’Àrea de Persones i 
Valors, ha emès l’informe següent:  

 
1. El Ple de 22 de desembre de 2021 va aprovar la modificació de l’oferta publica d’ocupació 

per a l’any 2021, d’acord amb el que establia l’article 19.U.1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, 
per la qual es aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018 i amb l’article 11 del 
Reial decret Llei 23/2020, de 24 de juny, incloent les places següents:  

 
PERSONAL LABORAL INDEFINIT 
 
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 la Roca del Vallès 
TAXA D’ESTABILITAZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL: regularització d’ocupació article 19 
Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat 
de l’any 2018  
 
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, educadora social dels Serveis Socials Bàsics de 
la Roca del Vallès 
TAXA D’ESTABILITAZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL: regularització d’ocupació article 19 
Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat 
de l’any 2018  
 
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 
del Baix Montseny (Gualba, Montseny, Fogars, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i 
Campins) 
TAXA D’ESTABILITAZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL: regularització d’ocupació article 19 
Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat 
de l’any 2018  
 
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, educadora social dels Serveis Socials Bàsics de 
del Baix Montseny (Gualba, Montseny, Fogars, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i 
Campins) 
TAXA D’ESTABILITAZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL: regularització d’ocupació article 19 
Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat 
de l’any 2018  
 
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, educadora social dels Serveis Socials Bàsics de 
la Roca del Vallès 
TAXA D’ESTABILITAZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL: regularització d’ocupació article 19 
Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat 
de l’any 2018  
 
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 del Baix Montseny (Gualba, Montseny, Fogars, Sant Esteve de Palautordera, 
Vallgorguina i Campins). 
TAXA D’ESTABILITAZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL: regularització d’ocupació article 19 
Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat 
de l’any 2018 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: treballador/a social 
ADSCRIT A: Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, treballadora social dels Serveis Socials 
Bàsics de l’Ametlla del Vallès  



 
 
 
 

 
 

TAXA D’ESTABILITAZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL: regularització d’ocupació article 19 
Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat 
de l’any 2018 
 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: educador /a social 
ADSCRIT A: Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, educadora social dels Serveis Socials 
Bàsics de Vilanova del Vallès.  
TAXA D’ESTABILITAZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL: regularització d’ocupació article 19 
Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat 
de l’any 2018 

 
Aquestes places que corresponen a la modificació de l’oferta pública d’ocupació de 2021, no 

s’ha executat encara. 
 

2. El 23 de març de 2022, el Ple del Consell Comarcal va 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 
 

3. L’article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de 
la temporalitat en l’ocupació pública, estableix pel que fa als processos d’estabilització 
d’ocupació temporal el següent: “autoritza una taxa addicionar per l’estabilització 
d’ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguin o 
no dins de les relacions de llocs de treball, plantilles o una altra forma d'organització 
de recursos humans que estiguin contemplades en les diferents Administracions 
Públiques i estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de manera 
temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre 
de 2020.” 

 
Aquest precepte preveu tres requisits bàsics per incloure places en la taxa d’estabilització 
d’ocupació temporal.  
 
En primer terme, que les places siguin de naturalesa estructurals.  
 
En aquest cas, i segons la Resolució de la Secretaria d'Estat de Funció Pública sobre les 
orientacions per a la posada en marxa dels processos d'estabilització derivats de la llei 
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l'ocupació pública estableix en l’apartat 1.4 quin és el concepte de places de naturalesa 
estructural i que és el següent: “S'entén per places de naturalesa estructural aquelles 
relatives a funcions recurrents que s'integren en l'activitat ordinària i del normal 
funcionament de l'Administració de què es tracti, incloent per tant, les places lligades a 
programes o actuacions que no gaudeixin de substantivitat pròpia i diferenciada de l'activitat 
ordinària. Amb caràcter general, aquestes places es correspondran amb aquelles 



 
 
 
 

 
 

destinades a l'exercici de competències pròpies de l'Administració corresponent. No obstant 
això, especialment en relació amb l'Administració local, podran existir places de caràcter 
estructural referides a l'exercici de competències que tinguin delegades, a través de 
l'instrument jurídic oportú. En aquests casos, correspondrà l'estabilització a l'Administració 
que efectivament realitzi l'actuació, amb independència que el finançament correspongui a 
una altra Administració pública.” 
 
En segon terme, que les places estiguin dotades pressupostàriament. 
 

Segons consta en l’expedient 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. 
 
Les places objecte d’aquesta taxa d’estabilització estan dotades pressupostàriament per 
l’exercici 2022. 
 
En tercer terme, les places han d’haver estat ocupades de manera temporal i 
ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020. 
 
El mateix article 2.1 estableix que les places afectades pels processos d'estabilització 
prevists en els articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a l'any 2017, i 19.U.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals 
de l'Estat per a l'any 2018, seran incloses dins del procés d'estabilització sempre que 
haguessin estat incloses en les corresponents ofertes d'ocupació pública d'estabilització i 
arribada la data d'entrada en vigor de la present Llei, no haguessin estat convocades, o 
havent estat convocades i resoltes, hagin quedat sense cobrir. 
 
L’article 2.2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de 
la temporalitat en l’ocupació pública, pel que fa als processos d’estabilització d’ocupació 
temporal, estableix que les ofertes d'ocupació que articulin els processos d'estabilització 
contemplats en l'apartat 1 de la Llei, així com el nou procés d'estabilització, hauran 
d'aprovar-se i publicar-se en els respectius diaris oficials abans de l'1 de juny de 2022 i 
seran coordinats per les Administracions Públiques competents. La publicació de les 
convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les 
ofertes d'ocupació pública haurà de produir-se abans del 31 de desembre de 2022. La 
resolució d'aquests processos selectius haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 
2024. 
 

5. La disposició addicional sexta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents 
per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, autoritza una convocatòria 
excepcional per l’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració: les Administracions 
Públiques convocaran, amb caràcter excepcional i d'acord amb el que es preveu en l'article 
61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs, aquelles places que, reunint els requisits 
establerts en l'article 2.1, haguessin estat ocupades amb caràcter temporal de manera 
ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016. 

 
Aquests processos, que es realitzaran per una sola vegada, podran ser objecte de negociació 

en cadascun dels àmbits territorials de l'Administració de l'Estat, Comunitats Autònomes i 
Entitats Locals i respectaran, en tot cas, els terminis establerts en aquesta norma. 

 



 
 
 
 

 
 

6. La disposició addicional vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents 
per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, pel que fa a la identificació de les 
places a incloure en les convocatòries de concurs preveu que addicionalment, els processos 
d'estabilització continguts en la disposició addicional sisena inclouran en les seves 
convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de manera temporal 
per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior a l'1 de gener de 2016. 

 
7. La plantilla del Consell Comarcal identifica les places que corresponen incloure en l’oferta 

pública d’ocupació aplicant el criteri establert a l’article 2.1, taxa addicional per a 
l'estabilització d'ocupació temporal; i per la disposició addicional sexta i vuitena, 
convocatòria excepcional per l’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració, de la Llei 
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l’ocupació pública.  

 
Així mateix, tal com s’estableix al fet número 1 i 2, queda per executar part de la oferta pública 

d’ocupació de 2021, modificada pel Ple de de 22 de desembre de 2021 i l’oferta pública 
d’ocupació de 2022. 

 
En relació amb això la disposició transitòria primera de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de 

mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública estableix, pel que 
fa al termini de resolució dels processos d'estabilització d'ocupació temporal ja convocats 
pertanyents per a la cobertura de places incloses en les ofertes d'ocupació pública 
aprovades en el marc dels processos d'estabilització d'ocupació temporal prevists en l'article 
19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 
2017 i 19.U.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 
l'any 2018, hauran de finalitzar abans el 31 de desembre de 2024. 

 
En aquest sentit, l’epígraf 1.8 de la Resolució de la secretaria d'estat de funció pública sobre 

les orientacions per a la posada en marxa dels processos d'estabilització derivats de la llei 
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l'ocupació pública, estableix que: 

 
“La Llei 20/2021, de 28 de desembre, suposa un important esforç per a totes les 

Administracions públiques d'oferta, convocatòria i execució en termini dels processos 
d'estabilització. 

 
Així, coexistiran dues taxes per a l'oferta d'ocupació pública: la de reposició per a la 

planificació i gestió ordinària dels recursos humans i la d'estabilització derivada de la Llei 
20/2021. Sempre dins de la potestat d'autoorganització de cada Administració Pública, 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 d'ocupació 
pública, la qual cosa comporta l'obligació de convocar els corresponents processos selectius 
per a les places compromeses. 

 
No obstant l'anterior, res impedeix que la convocatòria de les places corresponents a la taxa 

ordinària de reposició s'efectuï de manera separada o conjunta a les places derivades de la 
taxa addicional d'estabilització. 

 
Així, en el cas dels processos d'estabilització que es duguin a terme d'acord amb el que es 

disposa per l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, l'oferta d'ocupació pública en 
la qual s'autoritzi la convocatòria d'aquests processos d'estabilització pot determinar que les 
places corresponents a els mateixos s'acumulin als processos selectius ordinaris de 
reposició de personal dels mateixos cossos o categories professionals, podent per això 
existir per tant una mateixa convocatòria amb uns mateixos exercicis i mèrits a valorar. 

 
Igualment, hi ha la possibilitat que les places del procés d'estabilització i les de reposició 

d'efectius s'articulin de manera separada o independent, amb diferents sistemes de 
valoració. L'articulació de les diferents ofertes d'ocupació pública no pot suposar 



 
 
 
 

 
 

menyscapte de la lliure concurrència en l'accés i del compliment dels requisits mínims que 
estableix el citat article. 

 
En tot cas, les Administracions Públiques hauran d'assegurar el compliment del termini 

establert per a l'execució dels processos selectius mitjançant l'adopció de les mesures 
apropiades per al desenvolupament àgil dels processos selectius, com ara la reducció de 
terminis, la digitalització els processos o l'acumulació de proves en un mateix exercici, entre 
altres.” 

 
Com ja s’ha exposat en el fet primer, el Ple de 22 de desembre de 2021 va aprovar la 
modificació de l’oferta publica d’ocupació per a l’any 2021, d’acord amb el que establia 
l’article 19 Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual es va aprova el Pressupost 
General de l’Estat de l’any 2018 i d’acord amb l’article 11 del Reial decret Llei 23/2020, de 
24 de juny, incloent les places que s’indiquen. 
 
Les esmentades places estaven configurades mitjançant la modalitat de selecció per 
concurs oposició. Aquesta modalitat fou establerta segons les normes aplicables en el 
moment de l’aprovació de la modificació; en aquell moment l’opció de l’organització eren 
concurs o concurs oposició, i la capacitat de decisió d’una o altre provenia de la potestat 
d’autoorganització de l’entitat conjuntament amb la negociació col·lectiva amb els 
representants dels treballadors segons les previsions de l’article 37.1 l) de Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic 
de l'Empleat públic. 
 
No obstant això, sense haver-se executat la modificació de la oferta pública d’ocupació de 
2021, encara en termini, ha coincidit amb les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de 
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i 
afecta les anteriors normes en la matèria per les previsions de la Disposició final primera, 
pel que fa als títols competencials, ja que aquesta Llei es dicta a l'empara de l'article 
149.1.7a i 18a de la Constitució Espanyola, que atribueixen a l'Estat la competència 
exclusiva en matèria de legislació laboral, sense perjudici de la seva execució pels òrgans 
de les comunitats autònomes; i bases del règim jurídic de les Administracions públiques i del 
règim estatutari dels seus funcionaris. 
 
Així mateix, es dicta a l'empara de l'article 149.1.13a que estableix la competència de l'Estat 
en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica. 
 
És per això, que les places esmentades en el fet 1 han estat modificades pel que fa la 
modalitat de selecció segons els articles 2.1, la disposició addicional sisena i vuitena de Llei 
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l’ocupació pública. 
 

8. La plantilla del Consell Comarcal identifica les places que correspon incloure en l’oferta 
pública d’ocupació aplicant el criteri establert a l’article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de 
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. 

 
En relació amb això, el conjunt total de les places afectades pels processos d’estabilització 
esmentats anteriorment són les següents:  

  

 La plaça amb el codi d’identificació MAT002 de la Relació de llocs de treball i denominació 
enginyer/a tècnic/a, amb el Règim jurídic personal funcionar interí i adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori està ocupada actualment pel senyor Joan Casas Mas.  

Aquesta plaça ha estat ocupada pel senyor Joan Casas Mas des del 7 d’octubre de 2016, 
personal funcionari interí, tal com preveu el Decret de Gerència 128/2016, de 7 d'octubre, 
mitjançant el qual es va nomenar senyor JCM funcionari interí per prestar assistència 
tècnica als municipis de Montornès del Vallès i Vallromanes.  



 
 
 
 

 
 

La prestació d’assistència tècnica objecte d’aquest plaça s’està duent a terme actualment, 
segons les dades aportades per l’Àrea de Medi Ambient i Territori, als municipis de 
Cardedeu, La Roca del Vallés, Figaró-Montmany, Montseny i Fogars de Montclús. 

És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon 
estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació 
pressupostaria i que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys 
els tres anys anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 
2020 fins el 31 de desembre de 2017 com a mínim. 

Així, correspon estabilitzar la plaça d’enginyer/a tècnic/a, de l’escala d’Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i 
provisió per concurs-oposició. 

 La plaça amb el codi d’identificació MAT002 de la Relació de llocs de treball i denominació 
enginyer/a tècnic/a, amb el Règim jurídic personal funcionar interí i adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori està ocupada actualment pel senyor Alejandro Tornay Alarcón.  

  

Aquesta plaça ha estat ocupada pel senyor Alejandro Tornay Alarcon des de l’1 de juny de 
2017, personal funcionar interí, tal com preveu el Decret de Gerència 731/2017 de 30 de 
maig mitjançant el qual es va nomenar el senyor ATA amb efectes 1 de juny de 2017. 

La prestació d’assistència tècnica objecte d’aquest plaça s’està duent a terme actualment, 
segons les dades aportades per l’Àrea de Medi Ambient i Territori, al municipi de Caldes de 
Montbui. 

És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon 
estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació 
pressupostaria i que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys 
els tres anys anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 
2020 fins el 31 de desembre de 2017 com a mínim. 

 

Així, correspon estabilitzar la plaça d’enginyer/a tècnic/a, de l’escala d’Administració General, 
subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió 
per concurs-oposició . 

 

 La plaça amb el codi d’identificació SJ005 de la Relació de llocs de treball i denominació 
tècnic/a superior de gestió económica de l'Àrea de Serveis Jurídics, amb el Règim jurídic 
personal funcionar interí i adscrita a l’Àrea de Serveis Jurídics està ocupada actualment pel 
senyor Juan Sala Font. 

Aquesta plaça ha estat ocupada pel senyor Juan Sala Font des del 12 juny de 2017, 
personal funcionar interí, tal com preveu el Decret de Gerència 797/2017 de 9 de juny 
mitjançant el qual es va nomenar el senyor JSF amb efectes 12 de juny funcionari interí.  

És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon 
estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació 
pressupostaria i que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys 
els tres anys anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 
2020 fins el 31 de desembre de 2017 com a mínim. 

Així, correspon estabilitzar la plaça de tècnic/a superior de gestió económica de l'Àrea de 
Serveis Jurídics, de l’escala d’Administració General, subescala tècnic/a superior, grup de 



 
 
 
 

 
 

classificació A1 i adscrita a l’Àrea de Serveis Jurídics amb el règim de distribució de torn 
lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs-oposició. 

 La plaça amb el codi d’identificació MAT002 de la Relació de llocs de treball i denominació 
enginyer/a tècnic/a, amb el Règim jurídic personal funcionar interí i adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori està ocupada actualment pel senyor Joan Girbau Forns.  

Aquesta plaça ha estat ocupada pel senyor Joan Girbau Forns des del 23 d'octubre de 
2017, personal funcionar interí, tal com preveu el Decret de Gerència 1493/2017 de 23 
d'octubre mitjançant el qual es va nomenar el senyor JGF com a funcionari interí. 

La prestació d’assistència tècnica objecte d’aquest plaça s’està duent a terme actualment, 
segons les dades aportades per l’Àrea de Medi Ambient i Territori, als municipis de 
Montornès del Vallés, Tagamanent i Santa Maria de Martorelles i al Consell Comarcal. 

És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon 
estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació 
pressupostaria i que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys 
els tres anys anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 
2020 fins el 31 de desembre de 2017 com a mínim. 

Així, correspon estabilitzar la plaça d’enginyer/a tècnic/a, de l’escala d’Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i 
provisió per concurs-oposició. 

 La plaça amb el codi d’identificació MAT002 de la Relació de llocs de treball i denominació 
enginyer/a tècnic/a, amb el Règim jurídic personal funcionar interí i adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori està ocupada actualment pel senyor Xavier Brufau Alaman.  

Aquesta plaça va estar ocupada pel senyor EMB, des del 4 de setembre del 2017 segons el 
que consta en el Decret de Gerència 520/2017 de 2 d’agost, que va cessar el 31 de maig de 
2018. El senyor Xavier Brufau Alaman pren possessió amb efectes 9 de juliol de 2018. Tot i 
haver-hi una interrupció, s’inclou en la taxa d’estabilitazació ja que es considera que les 
tramitacions administratives i de selecció fan imposible dotar de personal abans aquesta 
plaça.  

La prestació d’assistència tècnica objecte d’aquest plaça s’està duent a terme actualment, 
segons les dades aportades per l’Àrea de Medi Ambient i Territori, als municipis de Sant 
Fost de Campsentelles, Vallromanes i Consell Comarcal. 

És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon 
estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació 
pressupostaria i que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys 
els tres anys anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 
2020 fins el 31 de desembre de 2017 com a mínim. 

Així, correspon estabilitzar la plaça d’enginyer/a tècnic/a, de l’escala d’Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i 
provisió per concurs-oposició.  

 La plaça amb el codi d’identificació MAT003 de la Relació de llocs de treball i denominació 
enginyer/a tècnic/a, amb el Règim jurídic personal funcionar interí i adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori està ocupada actualment pel senyor Roberto Trujillo Rodríguez.   

Aquesta plaça ha estat ocupada d’inici per el senyor JCM segons consta en el Decret de 
Gerència 128/2016 de 7 d'octubre, nomenat funcionari interi el 7 d’octubre de 2016, i en 
l’actualitat està ocupada pel senyor Roberto Trujillo Rodríguez des del 22 de novembre de 
2021 tal com preveu el Decret de Presidència 2021PRES000635 de 18 de novembre. 



 
 
 
 

 
 

S’inclou en la taxa d’estabilitazació ja que es considera que les tramitacions administratives i 
de selecció fan imposible dotar de personal abans aquesta plaça. 

La prestació d’assistència tècnica objecte d’aquest plaça s’està duent a terme actualment, 
segons les dades aportades per l’Àrea de Medi Ambient i Territori, als municipis de Caldes 
de Montbui i Consell Comarcal. 

És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon 
estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació 
pressupostaria i que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys 
els tres anys anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 
2020 fins el 31 de desembre de 2017 com a mínim. 

Així, correspon estabilitzar la plaça d’enginyer/a tècnic/a, de l’escala d’Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i 
provisió per concurs-oposició. 

 La plaça amb el codi d’identificació PSI018 de la Relació de llocs de treball i denominació 
educador/a social de SSBB, amb el Règim jurídic personal laboral temporal i adscrita a 
l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Marina Altés 
Colomé.   

Aquesta plaça va estar ocupada inicialment per la senyora MCM des del 13 de juny de 
2016, segons consta al Decret de Gerència 1028/2016 de 29 de juliol. La relació laboral 
s’extingeix el 28 de febrer de 2019 segons consta al Decret de Gerència 2019GER00371. 
La senyora Marina Altés Colomé ocupa la plaça des del 18 de març segons consta al Decret 
de Gerència 2019GER000365. Tot i haver-hi una interrupció, s’inclou en la taxa 
d’estabilitazació ja que es considera que les tramitacions administratives i de selecció fan 
imposible dotar de personal abans aquesta plaça. 

És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon 
estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació 
pressupostaria i que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys 
els tres anys anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 
2020 fins el 31 de desembre de 2017 com a mínim. 

Així, correspon estabilitzar la plaça  d’educador/a social de SSBB, de l’escala 
d’Administració General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a 
l’Àrea de Serveis Socials Bàsics del municipi de Cànoves i Samalús (50% de la jornada) i 
Tècnic/a de Gestió (50% de la jornada) de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat amb el 
règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs-
oposició. 

 La plaça amb el codi d’identificació PSI011 de la Relació de llocs de treball i denominació 
gestor/a PIA, amb el Règim jurídic personal laboral temporal i adscrita a l’Àrea de Polítiques 
Socials i d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Thais Paradell Puig.   

Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Thais Paradell Puig des de l’1 de desembre 
de 2016, personal laboral temporal, tal com preveu el Decret de Gerència 1540/2016 d’1 de 
desembre mitjançant el qual es va contractar la senyora TPP pe l lloc de treball de Gestora 
PIA. 

És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon 
estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació 
pressupostaria i que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys 
els tres anys anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 
2020 fins el 31 de desembre de 2017 com a mínim. 



 
 
 
 

 
 

Així, correspon estabilitzar la plaça de gestor/a PIA, de l’escala d’Administració General, 
subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Gestor/a PIA a 
l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el 
procés de selecció i provisió per concurs-oposició. 

 La plaça amb el codi d’identificació PSI005 de la Relació de llocs de treball i denominació 
pedadog/a SEAIA, amb el Règim jurídic personal laboral temporal i adscrita a l’Àrea de 
Polítiques Socials i d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Patricia Rodríguez 
Manzano.   

Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Patricia Rodríguez Manzano des del 3 d'abril 
de 2017, personal laboral temporal, tal com preveu el Decret de Gerència 460/2017 de 3 
d'abril mitjançant el qual es va contractar la senyora PRM per ocupar la plaça de Pedagog/a 
SEAIA     

És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon 
estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació 
pressupostaria i que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys 
els tres anys anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 
2020 fins el 31 de desembre de 2017 com a mínim. 

Així, correspon estabilitzar la plaça de pedadog/a SEAIA, de l’escala d’Administració 
General, subescala tècnic/a superior, grup de classificació A1 i adscrita al SEAIA de l'Àrea 
de Polítiques Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el 
procés de selecció i provisió per concurs-oposició. 

 La plaça amb el codi d’identificació PSI007 de la Relació de llocs de treball i denominació 
treballador/a social de SEAIA, amb el Règim jurídic personal laboral temporal i adscrita a 
l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Rebeca 
Molina García.   

Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Rebeca Molina García des del 3 d'abril de 
2017, personal laboral temporal, tal com preveu el Decrert de Gerència 459/2017 de 9 
d'abril mitjançant el qual amb efectes 4 d'abril es va contractar la senyora RMG que ocupa la 
plaça en l'actualitat.     

És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon 
estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació 
pressupostaria i que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys 
els tres anys anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 
2020 fins el 31 de desembre de 2017 com a mínim. 

Així, correspon estabilitzar la plaça de treballador/a social de SEAIA, de l’escala 
d’Administració General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita al 
SEAIA de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure 
mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs-oposició .  

 La plaça amb el codi d’identificació SSPP009 de la Relació de llocs de treball i denominació 
administratiu/va, amb el Règim jurídic personal laboral temporal i adscrita a l’Àrea de 
Serveis Personals està ocupada actualment per la senyora Raquel Costa Catalan.   

El 14 de març de 2016 es va nomenar com a funcionaria interina a la senyora Raquel Costa 
Catalan que va ocupar la plaça fins el 12 d'agost. El 13 d’agost pren possessió novament 
com a funcionaria interina tal com preveu el Decret de Gerència 1021/2016. 

És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon 
estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació 
pressupostaria i que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys 



 
 
 
 

 
 

els tres anys anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 
2020 fins el 31 de desembre de 2017 com a mínim. 

Així, correspon estabilitzar la plaça de administratiu/va, de l’escala d’Administració General, 
subescala administratiu/va, grup de classificació C1 i adscrita a l’Àrea de l’Oficina Comarcal 
d'Habitatge de l'Àrea de Serveis Personals amb el règim de distribució de torn lliure 
mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs-oposició. 

 La plaça amb el codi d’identificació SSPP014 de la Relació de llocs de treball i denominació 
administratiu/va, amb el Règim jurídic personal laboral temporal i adscrita a l’Àrea de 
Serveis Personals està ocupada actualment per la senyora Berta Ximenes Bajes.  

Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Berta Ximenes Bajes des del 19 d'abril de 
2017, personal laboral temporal, tal com preveu el Decret de Gerència 529/2017 de 19 
d'abril mitjançant el qual es va contractar la senyora BXB que actualment ocupa la plaça. 

És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon 
estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació 
pressupostaria i que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys 
els tres anys anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 
2020 fins el 31 de desembre de 2017 com a mínim. 

Així, correspon estabilitzar la plaça de administratiu/va, de l’escala d’Administració General, 
subescala administratiu/va, grup de classificació C1 i adscrita a l’Àrea de Ensenyament a 
l'Àrea de Serveis Personals amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de 
selecció i provisió per concurs-oposició. 

 La plaça amb el codi d’identificació SSPP017 de la Relació de llocs de treball i denominació 
tècnic/a de Serveis Personals (Joventut), amb el Règim jurídic personal laboral temporal i 
adscrita a l’Àrea de Serveis Personals està ocupada actualment per la senyora Irene Mur i 
Vila.   

Aquesta plaça va estar ocupada inicialment pel senyor HBC des del 24 de novembre del 
2017 segons consta Decret de Gerència 1656/2017 i va cesar el 29 de juny de 2018.  

La senyora Irene Mur i Vila forma part de la plantilla de personal laboral temporal des del 
juliol del 2018 i assumeix les funcions d’assistència tècnica d’una part dels municipis on 
prestava serveis el Senyor HBC, des del moment en que es produeix el cessament del 
senyor HBC el 29 de juny de 2018. A partir de l’exercici 2020 comparteix tasques i funcions 
d’assitencia tècnica i com tècnica de gestió de l’Àrea de Serveis Personals. 

És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon 
estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació 
pressupostaria i que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys 
els tres anys anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 
2020 fins el 31 de desembre de 2017 com a mínim. 

Així, correspon estabilitzar la plaça de tècnic/a de Seveis Personals (Joventut), de l’escala 
d’Administració General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a 
l’Àrea de Joventut a l'Àrea de Serveis Personals amb el règim de distribució de torn lliure 
mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs-oposició. 

 La plaça amb el codi d’identificació MAT006 de la Relació de llocs de treball i denominació 
administratiu/va, amb el Règim jurídic personal laboral temporal i adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori està ocupada actualment per la senyora Maria Vizcaino López.   

Aquesta plaça va estar ocupada inicialment, des del 31 de març de 2016, per la senyora 
EFR segons consta al Decret de Gerència 404/2016 de 14 d'abril, fins el 31 de gener de 
2018. La senyora MRV s’adscriu al lloc de treball d’administratiu de l’Àrea de Medi Ambient i 
Terrirori l’1 de febrer de 2018 segons consta al Decret 2018GER000067 de 31 de gener, 
conseqüència de l’incorporació de la senyora EFR al lloc de treball d’agent d’acollida. L’1 de 



 
 
 
 

 
 

gener de 2019 la senyora MRV pren possesió com a funcionari interina de l’escala 
d’administracio general subescala tècnica superior per desenvolupar funcions d’arquitecta 
segons consta al Decret 2019GER000015 d’11 de gener. En l’actualitat i des del 7 de gener 
de 2019 aquesta plaça està ocupada per la senyora Maria Vizcaino López tal com preveu el 
Decret 2019GER000262 de 22 de febrer. 

És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon 
estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació 
pressupostaria i que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys 
els tres anys anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 
2020 fins el 31 de desembre de 2017 com a mínim. 

Així, correspon estabilitzar la plaça d’administratiu/va, de l’escala d’Administració General, 
subescala administratiu/va, grup de classificació C1 i adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió 
per concurs-oposició .  

 La plaça amb el codi d’identificació SSPP022 de la Relació de llocs de treball i denominació 
tècnic/a de Seveis Personals (Joventut), amb el Règim jurídic personal laboral temporal i 
adscrita a l’Àrea de Serveis Personals està ocupada actualment per la senyora Marta 
Cascales Tortajada.   

Aquesta plaça va estar ocupada inicialment pel senyor HBC des del 24 de novembre del 
2017 segons consta Decret de Gerència 1656/2017. La senyora IMV assumeix les funcions 
d’aquest lloc de treball en el moment en que es produeix el cesse del Senyor HBC el 29 de 
juny de 2018, i els municipis on prestaba assistència tècnica són assumits pel segon/a 
tècnic/a de Joventut, lloc de treball ocupat per la senyora MRJ entre el 16 de novembre de 
2020 i el 30 setembre de 2021 segons consta en el Decret 2021GER001284, de 21 de 
setembre.  

La senyora Marta Cascales Tortajada, personal laboral temporal, ocupa aquesta plaça des 
del 29 d’octubre de 2021 segons preveu el Decret de Gerència 2021GER001546. S’inclou 
en la taxa d’estabilitazació ja que es considera que les tramitacions administratives i de 
selecció fan imposible dotar de personal abans aquesta plaça.  

És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon 
estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació 
pressupostaria i que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys 
els tres anys anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 
2020 fins el 31 de desembre de 2017 com a mínim. 

Així, correspon estabilitzar la plaça de tècnic/a de Seveis Personals (Joventut), de l’escala 
d’Administració General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a 
l’Àrea de Joventut a l'Àrea de Serveis Personals amb el règim de distribució de torn lliure 
mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs-oposició. 

 La plaça amb el codi d’identificació SSPP009 de la Relació de llocs de treball i denominació 
administratiu/va, amb el Règim jurídic personal laboral temporal i adscrita a l’Àrea de 
Serveis Personals està ocupada actualment per la senyora Raquel Paredes Basagaña.  

  

Aquesta plaça va estar ocupada inicialment per la senyora NOE contractada mitjançant Decret 
de Gerència 1657/2017 de 27 de novembre, que va ocupar la plaça fins el 31 de gener del 
2022. El 27 de gener de 2022 mitjançant Decret de Gerència 2022GER00136 es va 
contractar amb efectes 1 de febrer a la senyora Raquel Paredes Basagaña.  

    

És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon 



 
 
 
 

 
 

estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació 
pressupostaria i que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys 
els tres anys anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 
2020 fins el 31 de desembre de 2017 com a mínim. 

 

Així, correspon estabilitzar la plaça de administratiu/va, de l’escala d’Administració General, 
subescala administratiu/va, grup de classificació C1 i adscrita a l’Àrea de Oficina Comarcal 
d'Habitatge a l'Àrea de Serveis Personals amb el règim de distribució de torn lliure 
mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs-oposició . 

 

 La plaça amb el codi d’identificació DL019 de la Relació de llocs de treball i denominació 
tècnic/a gestió, amb el Règim jurídic personal funcionar interí i adscrita a l’Àrea de 
Desenvolupament Local està ocupada actualment per la senyora Julia J. Medina Chamó. 
  

Aquesta plaça ha estat ocupada des de l’any 2015, tal com consta en els expedients de 
personal, per diferents tècnics vinculats als programes de foment de l’ocupació impulsats pel 
Servei Català d’Ocupació.  

Des del 2 de maig del 2018 ha estat ocupada per la senyora Julia J. Medina Chamó tal com 
consta al Decret de Gerència 2018GER000477 de 27 d'abril. El 18 de març de 2019 
mitjançant Decret de Gerència 2019GER000369 es va rescindir contracte d’interinitat de 
JMC i es va contractar de nou amb efectes 2 de maig de 2019 i aquest contracte es va 
prorrogar fins al 30 de gener de l'any 2022, per últim el 21 de febrer de 2022 pren possessió 
com a funcionaria interina per programes temporals. Tot i haver-hi periodes d’interrupció, 
s’inclou en la taxa d’estabilitazació ja que es considera que les tramitacions administratives 
de les subvencions així com les relacionades amb el procès de selecció fan imposible dotar 
de personal abans aquesta plaça.  

És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon 
estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació 
pressupostaria i que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys 
els tres anys anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 
2020 fins el 31 de desembre de 2017 com a mínim. 

 

Així, correspon estabilitzar la plaça de tècnic/a gestió, de l’escala d’Administració General, 
subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de 
Desenvolupament Local amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de 
selecció i provisió per concurs de valoració de mèrits .  

 

 La plaça amb el codi d’identificació SJ010 de la Relació de llocs de treball i denominació 
tècnic/a superior jurista, amb el Règim jurídic personal funcionari interi i adscrita a l’Àrea de 
Serveis Jurídics està ocupada actualment per la senyora Silvia Capdevila Espona.   

 

Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Silvia Capdevila Espona des del 16 de 
febrer de 2016, tal com preveu el Decret de Gerència 187/2016 de 3 de març mitjançant el 
qual es va nomenar la senyora SCE que va causar baixa voluntaria el 15 de gener de 2022. 
El Ple de 23 de març de 2022 va aprovar les bases del procés de selecció d'un tècnic/a 
jurista. S’inclou en la taxa d’estabilitazació ja que es considera que les tramitacions 
administratives i de selecció fan imposible dotar de personal abans aquesta plaça. 
   

 



 
 
 
 

 
 

És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon 
estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació 
pressupostaria i que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys 
els tres anys anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 
2020 fins el 31 de desembre de 2017 com a mínim. 

 

Així, correspon estabilitzar la plaça de tècnic/a superior jurista, de l’escala d’Administració 
General, subescala tècnic/a superior, grup de classificació A1 i adscrita a l’Àrea de Serveis 
Jurídics amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió 
per concurs-oposició .  

 

 La plaça amb el codi d’identificació PIV008 de la Relació de llocs de treball i denominació 
tècnic/a gestió, amb el Règim jurídic personal laboral temporal i adscrita a l’Àrea de 
Persones i Valors està ocupada actualment per la senyora Andrea Rodríguez González.   

Aquesta plaça va estar ocupada inicialment per la senyora CBV tal com consta al Decret de 
Gerència 1783/2016 de 18 de gener, que va ocupar el lloc fins el 14 de maig de l’any 2018.  

El 15 de maig de 2018 mitjançant Decret de Gerència 2019GER0004944 de 14 de maig es 
va contractar la senyora JLF, que va ocupar el lloc fins al 22 de desembre de 2018.  

El 16 de gener de 2019 mitjançant Decret de Gerència 2019GER000032 i efectes 17 de 
gener de 2019 es va contractar LPV que va ocupar el lloc fins al 16 de gener de 2021.  

El 22 de desembre de 2020 mitjançant Decret de Gerència 2020GER001987 amb efectes 
18 de desembre es va contractar la senyora Andrea Rodríguez González.  

Totes aquestes contractacions han estat en el marc del Programa Treball i Formació. 
S’inclou en la taxa d’estabilitazació ja que es considera que les tramitacions administratives i 
de selecció fan imposible dotar de personal abans aquesta plaça.   

És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon 
estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació 
pressupostaria i que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys 
els tres anys anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 
2020 fins el 31 de desembre de 2017 com a mínim. 

 

Així, correspon estabilitzar la plaça de tècnic/a gestió, de l’escala d’Administració General, 
subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Persones i Valors 
amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per 
concurs-oposició. 

 

 La plaça amb el codi d’identificació SSPP de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal funcionar interí i denominació arquitecte/a tècnic/a adscrita a l’Àrea de 
l’Oficina Comarcal d'Habitatge de l'Àrea de Serveis Personals està ocupada actualment pel 
senyor Albert Pla Roma. 

Aquesta plaça va estar ocupada inicialment pel senyor JPV funcionari interi amb efectes 14 
de març de 2016. El senyor JPV va causar baixa voluntaria el 3 d'octubre de l'any 2021. El 
senyor Albert Pla Roma ocupa aquesta plaça des del 16 d'octubre de 2021, tal com preveu 
el Decret de Presidència de 27 d'octubre de 2021.  

És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 



 
 
 
 

 
 

correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 
2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça de arquitecte/a tècnic/a, de l’escala d’ Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de l’Oficina 
Comarcal d'Habitatge de l'Àrea de Serveis Personals amb el règim de distribució de torn 
lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs de valoració de mèrits.  

 
9. La plantilla del Consell Comarcal identifica les places que correspon incloure en l’oferta 

pública d’ocupació aplicant el criteri establert a la disposició addicional sexta, convocatòria 
excepcional per l’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració, de la Llei 20/2021, de 
28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació 
pública.  

 
En relació amb això, el conjunt total de les places afectades pels processos d’estabilització 
esmentats anteriorment són les següents:  

 

 La plaça amb el codi d’identificació PSI016 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació treballador/a social de SSBB adscrita als 
Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del Vallès de l’Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Irene Baburés Morente. 

 

Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Irene Baburés Morente des de l’1 de gener de 
2019, personal laboral temporal, tal com preveu l’acord de successió d’empresa entre el 
Consell Comarcal i l'Ajuntament de La Roca del Vallès, on és reconeix l’antiguitat d’aquesta 
treballadora del novembre de 2017. En relació amb aquesta plaça l’Ajuntament de la Roca 
del Vallés informa que la primera persona en ocupar-la és la senyora Àngels Blasco l'any 
2009.  

És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 
2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça de treballador/a social de SSBB, de l’escala d’ 
Administració General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a 
l’Àrea de Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del Vallès de l'Àrea de Polítiques 
Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i 
provisió per concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI016 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació treballador/a social de SSBB adscrita a 
l’Àrea de Serveis Socials Bàsics del municipi de Vallromanes de l'Àrea de Polítiques Socials 
i d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Laura Caparròs García. 

Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Laura Caparròs García des del 16 de 
novembre del 2020, personal laboral temporal, tal com preveu el Decret 2020GER001807 
de 16 de novembre. Amb anterioritat a la senyora LCG ocupava aquesta plaça la senyora 
IJB. El Consell Comarcal gestiona els SSBB de l'Ajuntament de Vallromanes des de l'any 
2008. La primera treballadora social contractada en aquesta plaça es la senyora SCC. 
S’inclou en la taxa d’estabilitazació ja que es considera que les tramitacions administratives i 
de selecció fan imposible dotar de personal abans aquesta plaça. 

És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 



 
 
 
 

 
 

2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça de treballador/a social de SSBB, de l’escala d’ 
Administració General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a 
l’Àrea de Serveis Socials Bàsics del municipi de Vallromanes de l'Àrea de Polítiques Socials 
i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i 
provisió per concurs de valoració de mèrits.  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI018 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació educador/a social de SSBB adscrita als 
Serveis Socials Bàsics del municipi de Vilanova del Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Neus Moral Serrat. 

Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Neus Moral Serrat des del 15 de juliol de 
2015, personal laboral temporal, tal com preveu el Decret de Gerència 692/2015 de 14 de 
juliol mitjançant el qual es va contractar la senyora NMS amb efectes 15 de de juliol de 
2015, que ocupa la plaça en l'actualitat. 

És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 
2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça d’educador/a social de SSBB, de l’escala d’ 
Administració General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita als 
Serveis Socials Bàsics dels municipi de Vilanova del Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió 
per concurs de valoració de mèrits.  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI016 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació treballador/a social de SSBB adscrita als 
Serveis Socials Bàsics del municipi de l'Ametlla del Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Claudia Villarrubia Antich. 

Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Claudia Villarrubia Antich des del 17 de maig 
de 2015, personal laboral temporal, tal com preveu el Decret de Gerència 697/2015 de 16 
de juliol mitjançant el qual es va contractar la senyora CVA amb efectes 17 de de juliol de 
2015, que ocupa la plaça en l'actualitat. Tot i haver-hi una interrupció, s’inclou en la taxa 
d’estabilitazació ja que es considera que les tramitacions administratives i de selecció fan 
imposible dotar de personal abans aquesta plaça.   

És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 
2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça de treballador/a social de SSBB, de l’escala d’ 
Administració General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita als 
Serveis Socials Bàsics del municipi de l'Ametlla del Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió 
per concurs de valoració de mèrits.  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI018 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació educador/a social de SSBB adscrita als 
Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Ines Martí Cerdà. 

Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Ines Martí Cerdà des de l’1 de gener de 
2019, personal laboral temporal, tal com preveu l’acord de successió entre el Consell 



 
 
 
 

 
 

Comarcal i l'Ajuntament de La Roca del Vallès, on és reconeix antiguitat a aquesta 
treballadora des del 25 de maig de 2009.  

És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 
2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça  d’educador/a social de SSBB, de l’escala 
d’Administració General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita als 
Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió 
per concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI016 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació treballador/a social de SSBB adscrita als 
Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del Vallès de l’Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Ivana Aceña Sánchez. 

Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Ivana Aceña Sánchez des de l’1 de gener de 
2019, personal laboral temporal, tal com preveu l’acord de successió entre el Consell 
Comarcal i l'Ajuntament de La Roca del Vallès, on és reconeix antiguitat a aquesta 
treballadora des del 9 de març del 2015.  

És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 
2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça de treballador/a social de SSBB, de l’escala d’ 
Administració General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita als 
Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió 
per concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI018 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació educador/a social de SSBB adscrita als 
Serveis Socials Bàsics del municipi de Vallgorguina de l'Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Olivia Junqueras Cardenas. 

Aquesta plaça ha estat ocupada senyora Olivia Junqueras Cardenas des de l’1 de gener de 
2019, personal laboral temporal, tal com preveu la comunicació de succesió d'empresa amb 
reconeixement d'antiguitat del 14 de gener de 2009. 

És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 
2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça  d’educador/a social de SSBB, de l’escala 
d’Administració General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita als 
Serveis Socials Bàsics del municipi de Vallgorguina de l'Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió 
per concurs de valoració de mèrits.  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI016 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació treballador/a social de SSBB adscrita als 
Serveis Socials Bàsics del municipi de Sant Esteve de Palautordera de l'Àrea de Polítiques 



 
 
 
 

 
 

Socials i d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Maria Betlem Gonzalez 
Gonzalez. 

Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Maria Betlem Gonzalez Gonzalez des de l’1 
de gener de 2019, personal laboral temporal, tal com preveu la comunicació de succesió 
d'empresa amb reconeixement d'antiguitat des del 6 de febrer de 2002. 

És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 
2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça de treballador/a social de SSBB, de l’escala d’ 
Administració General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita als 
Serveis Socials Bàsics del municipi de Sant Esteve de Palautordera de l'Àrea de Polítiques 
Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i 
provisió per concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI016 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació treballador/a social de SSBB adscrita als 
Serveis Socials Bàsics del municipis del Baix Montseny (Gualba, Montseny, Fogars, Sant 
Esteve de Palautordera, Vallgorguina i Campins) està ocupada actualment per la senyora 
Miriam Alcañiz Velasco. 

Aquesta plaça ha estat ocupada des de l’1 febrer 2019 per la senyora LPA segons consta 
en el Decret de Gerència 2020GER000153, en relació amb la subrogació del personal dels 
Serveis Socials Bàsics del Baix Montseny, que va causar baixa voluntària el 2 de novembre 
de 2021. Ocupa la plaça en l’actualitat la senyora Miriam Alcañiz Velasco des del 18 de 
novembre de 2021, personal laboral temporal, tal com preveu el Decret de Gerència 
2021GER001616 de 18 de novembre. 

És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 
2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça de treballador/a social de SSBB, de l’escala d’ 
Administració General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita als 
Serveis Socials Bàsics dels municipis del Baix Montseny (Gualba, Montseny, Fogars, Sant 
Esteve de Palautordera, Vallgorguina i Campins) amb el règim de distribució de torn lliure 
mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació MAT011 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal funcionar interí i denominació enginyer/a tècnic/a adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori està ocupada actualment pel senyor Jaume Madorell Bonora. 

Aquesta plaça ha estat ocupada pel senyor Jaume Madorell Bonora des del 16 de maig de 
2011, personal funcionar interí, segons consta al Decret de Gerència 298/2011 de 30 de 
maig. 

És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 
2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça de enginyer/a tècnic/a, de l’escala d’Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i 
provisió per concurs de valoració de mèrits .  



 
 
 
 

 
 

 La plaça amb el codi d’identificació MAT010 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal funcionar interí i denominació arquitecte/a tècnic/a adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori està ocupada actualment per la senyora Georgina Miralpeix Vilardell. 

Aquesta plaça ha estat ocupada inicialment pel senyor FGP des de el 18 de maig de 2009 
segons consta al Decret de Gerència 88/2009. A partir del 23 de desembre del 2013 l’ocupa 
FV segons consta al Decret de Gerència 1048/2013. La senyora Georgina Miralpeix Vilardell 
ocupa aquesta plaça des de l’1 de març de 2016, personal funcionari interí, tal com preveu 
el Decret de Gerència 207/2016 de 24 de febrer.  

És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 
2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça de arquitecte/a tècnic/a, de l’escala d’Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i 
provisió per concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació MAT007 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal funcionar interí i denominació tècnic/a superior de gestió energètica adscrita 
a l’Àrea de Medi Ambient i Territori està ocupada actualment per la senyora Karla Subirana 
Solè. 

Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Karla Subirana Solè des del 20 d'abril de 
2015, personal funcionar interí, tal com preveu el Decret de Gerència 348/2015 de 16 d'abril. 

És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 
2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça de tècnic/a superior de gestió energètica, de l’escala d’ 
Administració General, subescala tècnic/a superior, grup de classificació A1 i adscrita a 
l’Àrea de Medi Ambient i Territori amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el 
procés de selecció i provisió per concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI029 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació administratiu/va adscrita a l’Àrea de 
Autonomia a l'Àrea de polítiques Socials i d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora 
Eva Giménez Jurado. 

Aquesta plaça ha estat ocupada inicialment per la senyora MFV tal com preveu el Decret de 
Gerència 799/2015 de 30 de juliol. La senyora Eva Giménez Jurado ocupa la plaça des del 
10 de juliol de 2017 segons consta al Decret de Gerencia 913/2017 de 5 de juliol.  

És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 
2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça de administratiu/va, de l’escala d’Administració General, 
subescala administratiu/va, grup de classificació C1 i adscrita a l’Àrea de Autonomia a l'Àrea 
de polítiques Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el 
procés de selecció i provisió per concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI010 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació educador/a social SEAIA adscrita al SEAIA 



 
 
 
 

 
 

de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Silvia 
Cantallops Jiménez. 

Aquesta plaça ha estat ocupada inicialment pel senyor MR tal com preveu el Decret de 
Gerència 421/2010 de 21 d'octubre. La senyora Silvia Cantallops Jiménez ha ocupat 
aquesta plaça desde el 17 de juliol de 2017 segons el que preveu el Decret de Gerència 
971/2017 de 13 de juliol. 

És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 
2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça d’ educador/a social SEAIA, de l’escala d’Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita al SEAIA de l'Àrea 
de Polítiques Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el 
procés de selecció i provisió per concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI018 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació educador/a social de SSBB adscrita als 
Serveis Socials Bàsics dels municipis d'Aiguafreda, Figaró-Montmay i Tagamanent de l'Àrea 
de Polítiques Socials i d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Maria Bretcha 
Torres. 

Aquesta plaça va estar ocupada per la senyora NMS segons consta al Decret de Gerència 
692/2015, de 14 de juliol, des del 15 de juliol de 2015 fins 31 de maig de 2020. La senyora 
Maria Bretcha Torres ocupa aquesta plaça des de’l1 de juny de 2020 tal com preveu el 
Decret de Gerència 2018GER001102 de 6 d'agost. 

És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 
2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça  d’educador/a social de SSBB, de l’escala d’ 
Administració General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita als 
Serveis Socials Bàsics dels municipis d'Aiguafreda, Figaró-Montmay i Tagamanent de l'Àrea 
de Polítiques Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el 
procés de selecció i provisió per concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI005 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació pedadog/a SEAIA adscrita als SEAIA de 
l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat està ocupada temporalment,  mitjançant una comissió 
de serveis, per la senyora Eva Casas Ibañez. 

Anteriorment aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Mayte Anguita González des 
del 3 de setembre de 2018, personal laboral temporal, tal com preveia el Ple de 19 de juliol 
de 2017 que aprovà les bases que regien la convocatória de les proves per la selecció de 
determinats llocs de treball, entre els quals, un era per la substitució de la senyora MLP que 
tenia una antiguitat de l'any 2008. 

És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 
2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça de pedadog/a SEAIA, de l’escala d’Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A1 i adscrita als SEAIA de l'Àrea 



 
 
 
 

 
 

de Polítiques Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el 
procés de selecció i provisió per concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI011 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació gestor/a PIA adscrita a l’Àrea de Gestor/a 
PIA a l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora 
Raquel Raurell Guxens. 

Des del 18 de febrer del 2015 va ocupar la plaça NSM tal com consta al Decret de Gerència 
851/2015, de 18 de febrer, fins el La senyora Raquel Raurell Guxens ocupa aquesta plaça 
des de 11 de desembre de 2018 segons consta al  Decret de Gerència 2018GER001756. 
S’inclou en la taxa d’estabilitazació ja que es considera que les tramitacions administratives i 
de selecció fan imposible dotar de personal abans aquesta plaça. 

És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 
2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça de gestor/a PIA, de l’escala d’ Administració General, 
subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Gestor/a PIA a 
l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el 
procés de selecció i provisió per concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI018 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació educador/a social de SSBB adscrita a l’Àrea 
de Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del Vallès a l'Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Inmaculada Cuadradas Jiménez. 

Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Inmaculada Cuadradas Jiménez des de l’1 
de gener de 2019, personal laboral temporal, tal com preveu l’acord de successió entre el 
Consell Comarcal i l'Ajuntament de La Roca del Vallès, on és reconeix antiguitat a aquesta 
treballadora des de l’1 abril de 2008 

És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 
2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça  d’educador/a social de SSBB, de l’escala 
d’Administració General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a 
l’Àrea de Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del Vallès a l'Àrea de Polítiques 
Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i 
provisió per concurs de valoració de mèrits.  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI016 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació treballador/a social de SSBB adscrita als 
Serveis Socials Bàsics dels municipis de Cànoves i Samalus i Sant Fost de Campsentelles 
de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Maria de 
Mar Mora Marín. 

Aquesta plaça va estar ocupada inicialment per la senyora CVA tal com consta al Decret de 
Gerència 797/2015 de 30 de juliol. Des de el 21 de febrer de 2019 aquesta plaça ha estat 
ocupada per la senyora Maria de Mar Mora Marín, personal laboral temporal, tal com preveu 
el Decret de Gerència 2019GER000267 de 22 de febrer. S’inclou en la taxa d’estabilitazació 
ja que es considera que les tramitacions administratives i de selecció fan imposible dotar de 
personal abans aquesta plaça.  

És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 



 
 
 
 

 
 

correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 
2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça de treballador/a social de SSBB, de l’escala d’ 
Administració General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a 
l’Àrea de Serveis Socials Bàsics dels municipis de Cànoves i Samalus i Sant Fost de 
Campsentelles a l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn 
lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs de valoració de mèrits. 

 La plaça amb el codi d’identificació PSI018 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació educador/a social de SSBB adscrita als 
Serveis Socials Bàsics del municipi de Vallromanes de l'Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Marta Cabrera Hurtado. 

Aquesta plaça va estar ocupada inicialment per la senyora NMS segons consta al Decret de 
Gerència 692/2015 de 14 de juliol. Des des del 24 d’abril del 2019 aquesta plaça ha estat 
ocupada per la senyora Marta Cabrera Hurtado, personal laboral temporal, tal com preveu el 
Decret de Gerència 2019GER000709 de 16 de maig. 

És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 
2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça  d’educador/a social de SSBB, de l’escala d’ 
Administració General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita als 
Serveis Socials Bàsics del municipi de Vallromanes de l'Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió 
per concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI023 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació tècnic/a Igualtat de Gènere i Inmigració de 
l'Àrea de PSI adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat està ocupada actualment per 
la senyora Maria Amparo Pérez Ferrer. 

El 17 de novembre de 2015 mitjançant Decret de 1084/2015 es va contractar la senyora 
NRC amb efectes 18 de novembre.  

El 26 de juliol de 2017 mitjançant Decret de Gerència 1183/2017 es va contractar la senyora 
AGP que va sol·licitar excedència des del 15 de març de 2021.  

El 22 d'abril de 2021 mitjançant Decret de Gerència 2021GER000546 es va activar la borsa 
de Treball per proveir aquesta plaça.  

El 9 de juny de 2021 mitjançant Decret de Gerència 2021GER000684 amb efectes 9 de juny 
de 2021 es contracta la senyora Maria Amparo Pérez Ferrer que actualment ocupa la plaça. 

És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 
2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça de tècnic/a Igualtat de Gènere i Inmigració de l'Àrea de 
PSI, de l’escala d’ Administració General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació 
A2 i adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn 
lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació SSPP011 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació tècnic/a de Serveis Personals (Joventut) 



 
 
 
 

 
 

adscrita a l’Àrea de Joventut de l'Àrea de Serveis Personals està ocupada actualment per la 
senyora Mònica Álvarez Pérez. 

Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Mònica Álvarez Pérez des del 27 de maig de 
2015, personal laboral temporal, tal com preveu el Decret de Gerència 523/2015 de 1 de 
juliol. Va ocupar la plaça fins el 28 de maig del 2018. 

El 30 de novembre de 2018 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va dictar 
l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, es van aprovar les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent 
d’ocupació juvenil per a l’any 2019.  

El 28 de desembre del 2018 es contracta novament la senyora MAP segons consta en el 
Decret 2019GER000281 de 25 de febrer de 2019 amb efectes 26 de desembre de 2018. 
S’inclou en la taxa d’estabilitazació ja que es considera que les tramitacions administratives i 
de selecció fan imposible dotar de personal abans aquesta plaça. 

És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 
2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça de tècnic/a de Seveis Personals (Joventut), de l’escala d’ 
Administració General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a 
l’Àrea de Joventut de l'Àrea de Serveis Personals amb el règim de distribució de torn lliure 
mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació MAT002 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal funcionar interí i denominació enginyer/a tècnic/a adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori està ocupada actualment pel senyor Armand Coloma i Galceran. 

Aquesta plaça ha estat ocupada pel senyor Armand Coloma i Galceran des del 11 de maig 
de 2015, personal funcionar interí, tal com preveu el Decret de Gerència 434/2015 de 8 de 
maig mitjançant el qual es va nomenar el senyor ACG amb efectes 11 de maig, que va 
finalitzar la seva relació amb el Consell Comarcal el 30 d'abril de 2022. El Ple de maig de 
2022 preveu incloure en l’ordre del día les bases reguladores del procès de selecció per 
cobrir aquesta plaça. 

És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 
2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça de enginyer/a tècnic/a, de l’escala d’ Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i 
provisió per concurs de valoració de mèrits . 

10. La plantilla del Consell Comarcal identifica una plaça que correspon incloure en l’oferta 
pública d’ocupació aplicant el criteri establert per la disposició addicional vuitena, 
convocatòria excepcional per l’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració, de la Llei 
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l’ocupació pública i que és la següent 

 

 La plaça amb el codi d’identificació PSI029 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal, denominació administratiu/va adscrita als Serveis Socials 
Bàsics de Sant Pere de Vilamajor de l’Àrea de polítiques Socials i d’Igualtat està ocupada 
actualment per la senyora Elisabeth Monge Moreno. 



 
 
 
 

 
 

La primera relació laboral de la senyora Elisabeth Monge Moreno amb el Consell Comarcal 
s’inicià el 2 de novembre del 2015, com a administratiu/va del programa Treball i Formació, 
plaça que va ocupar fins l’ 1 de maig del 2016.  
 
El 2 de maig del 2016 s’incorpora com a auxiliar administrativa del programa Treball i 
Formació fins el 30 de juny del 2016. Més tard va prestar serveis com a auxiliar 
administrativa a Sant Pere de Vilamajor entre el 20 de juliol de 2016 i el 12 d’abril de 2018. 
A partir del 13 d’abril de 2018 mitjançant Decret de Gerència 208GER000384 es va 
contractar la senyora EMM com administrativa i ocupa la plaça en l'actualitat.  
 
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional vuitena de la Llei 20/2021 de 
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 
2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i 
ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  

Així, correspon estabilitzar la plaça d’administratiu/va, de l’escala d’Administració General, 
subescala administratiu/va, grup de classificació C1 i adscrita als Serveis Socials Bàsics de 
Sant Pere de Vilamajor de l’Àrea de polítiques Socials i d’Igualtat amb el règim de distribució 
de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs de valoració de mèrits.  

 
11. La variació del règim jurídic i naturalesa de les places afectades per l’aplicació de la Llei 

20/201 té impacte en la plantilla de llocs de treball, per això es preveu incloure a l’ordre del 
dia de la següent sessió del Ple la modificació de la plantilla de llocs de treball.  

 
Així mateix, cal modificar la relació de llocs de treball per preveu els nous llocs de treball de 

funcionaris de carrera i de personal laboral indefinit, quan no estigui creats i modificar la 
dotació d’altres. Per això, es preveu incloure a l’ordre del dia de la pròxima sessió del Ple la 
modificació de la relació de llocs de treball i el seu text refós 
 
Per això INFORMO, 
 

1. Que segons les dades que obren en els expedients i seguint els requisits de la Llei 20/2021, 
de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació 
pública és pot autoritzar l’estabilització de les places esmentades a la relació de fets de 
l’informe que motiva aquesta proposta. 
 

2. Modificar l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022 incloent les places objecte d’estabilització 
següents:  
 
FUNCIONARIS DE CARRERA 
 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àrea de Desenvolupament Local Servei d’Ocupació 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, 
Llei20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a 
l'ocupació pública. 
 
Àrea de Medi Ambient i Territori 
 



 
 
 
 

 
 

RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestióGRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a municipal a les Franqueses del Vallès, Martorelles i Santa 
Maria de Martorelles i la  Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental del Vallès Oriental de 
l’Àrea de Medi Ambient i Territori. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a superior 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Gestió energètica de l’Àrea Medi Ambient i Territori  
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Arquitect/a tècnic/a de l’Àrea de Medi Ambient i Territori al CCVR 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a de l’Àrea de Medi Ambient i Territori al CCVR. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 



 
 
 
 

 
 

GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a municipal a Caldes de Montbui de l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori  i CCVR. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a municipal a Sant Fost de Campsentelles, Vallromanes i 
CCVR de l’Àrea de Medi Ambient i Territori. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a municipal a Montornés del Vallès, Tagamanent, i Santa 
Maria de Martorelles i CCVR de l’Àrea de Medi Ambient i Territori. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a municipal de mobilitat a Caldes de Montbui de l’Àrea de 
Medi Ambient i Territori i CCVR 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 



 
 
 
 

 
 

ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a municipal als municipis de Cardedeu, La Roca del Vallès, 
Figaró-Montmany, Montseny, Fogars del Montcús i CCVR de l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori.. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
Àrea de Serveis Jurídics 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a superior 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Serveis Jurídics (Gestió econòmica) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
Àrea de Serveis Personals 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Arquitecte/a tècnic/a de l’Àrea de Serveis Personals (Oficina Comarcal 
d’Habitatge) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública 
 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera  
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Assistència tècnica de l’àmbit de Joventut de l’Àrea de Serveis Personals. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
PERSONAL LABORAL INDEFINIT 
 
Àrea de Medi Ambient i Territori 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 



 
 
 
 

 
 

MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: administratiu/va 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administratiu/va 
ADSCRIT A: Medi Ambient i Territori 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
Àrea de Persones i Valors 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Persones i Valors 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 

 
 
Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social (I) als Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del 
Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social (II) als Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del 
Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 

 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 



 
 
 
 

 
 

RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de Cànoves i 
Samalús (50% de la jornada) i Tècnic/a de Gestió (50% de la jornada) de l 'Àrea de 
Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 

 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat àmbit Autonomia- Gestor/a PIA (I) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 

 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat àmbit Autonomia- Gestor/a PIA (II) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Polítiques Socials i d'Igualtat àmbit Autonomia- Gestor/a PIA (III) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a superior 
GRUP: A1 



 
 
 
 

 
 

CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Pedagog/a de seguiments (I) de l’ Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
(SEAIA) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 

 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Pedagog/a de seguiments (II) de l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
(SEAIA) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: Tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social de l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat (SEAIA). 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 

 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social (I) als Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del 
Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 

 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social (II) Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del 
Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 



 
 
 
 

 
 

TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social  Serveis Socials Bàsics del municipi de Vallromanes de 
l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 

 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de l'Ametlla del 
Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 

 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: administratiu/va 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administratiu/va 
ADSCRIT A: Serveis socials bàsics del municipi de Sant Pere de Vilamajor de l’Àrea de 
Polítiques Socials i d’Igualtat. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició addicional octava Llei 20/2021 de 28 de desembre, 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àmbit Igualtat de l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat  
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 

 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 



 
 
 
 

 
 

NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de Vallromanes de 
l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 

 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social als Serveis Socials Bàsics dels municipis de Cànoves i 
Samalús i Sant Fost de Campsentelles a l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics dels municipi de Vilanova del 
Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 

 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de Vallgorguina a 
l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 



 
 
 
 

 
 

MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics dels municipis d'Aiguafreda, 
Figaró-Montmay i Tagamanent a l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 

 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat (SEAIA) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 

 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: administratiu/va 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administratiu/va 
ADSCRIT A: Àrea de polítiques Socials i d'Igualtat àmbit Autonomia 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 

 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social als Serveis Socials Bàsics dels municipis del Baix 
Montseny (Gualba, Montseny, Fogars, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i Campins 
de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 

 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 



 
 
 
 

 
 

CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social dels Serveis Socials Bàsics dels municipis del Baix 
Montseny (Gualba, Montseny, Fogars, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i 
Campins) de l’Àrea de  Polítiques Socials i d’Igualtat. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública 
 
Àrea de Serveis Jurídics 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a superior 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Serveis Jurídics 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 

 
Àrea de Serveis Personals 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àrea de Serveis Personals àmbit Joventut 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 

 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: administratiu/va 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administratiu/va 
ADSCRIT A: Àrea de Serveis Personals (Ensenyament) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: administratiu/va 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administratiu/va (I) 



 
 
 
 

 
 

ADSCRIT A: Àrea de Serveis Personals (Oficina Comarcal d'Habitatge) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 

 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: administratiu/va (II) 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administratiu/va 
ADSCRIT A: Àrea de Serveis Personals (Oficina Comarcal d'Habitatge) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública.  
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àmbit ocupació juvenil de l’Àrea de Serveis Personals  
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 

 

3. Publicar segons l’article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals l'oferta pública d'ocupació, un cop 
aprovada, s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de la 
comunicació als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui, a l'efecte de 
publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques d'ocupació de la resta de les 
administracions públiques, i se n'ha de trametre còpia a la Direcció General d'Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya.” 

 
 

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 ambmb 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 20 Un 1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos generals 

de l’Estat per l’any 2022, estableix en relació ambmb l’Oferta d’ocupació pública, 
contractes i nomenaments temporals del personal del sector públic, que “la 
incorporació de personal de nou ingrés amb una relació indefinida en el sector públic, 
a excepció dels òrgans contemplats en l'apartat Un.e) de l'article anterior, es regularà 
pels criteris assenyalats en aquest article, subjectant-se a les següents taxes de 
reposició d'efectius: 

 
a. En els sectors prioritaris la taxa serà del 120 per cent i en els altres sectors 

del 110 per cent. 
b. Les entitats locals que tinguessin amortitzada el seu deute financer a 31 de 

desembre de l'exercici anterior tindran un 120 per cent de taxa en tots els sectors. 
 

El que s'estableix en els paràgrafs anteriors s'entén sense perjudici dels processos 
d'estabilització derivats del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures 
urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.” 

 
6. L’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la 

reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, estableix pels processos 
d’estabilització d’ocupació temporal el següent:  

1.  Addicionalment al que s'estableix en els articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de 
juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 i 19.U.9 de la Llei 
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, 
s'autoritza una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que 
inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins de les 
relacions de llocs de treball, plantilles o una altra forma d'organització de 
recursos humans que estiguin contemplades en les diferents Administracions 
Públiques i estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de manera 



 
 
 
 

 
 

temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de 
desembre de 2020. 

 
Sense perjudici del que estableix la disposició transitòria primera, les places 

afectades pels processos d'estabilització prevists en els articles 19.U.6 de la Llei 
3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, i 
19.U.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 
l'any 2018, seran incloses dins del procés d'estabilització descrit en el paràgraf 
anterior, sempre que haguessin estat incloses en les corresponents ofertes 
d'ocupació pública d'estabilització i arribada la data d'entrada en vigor de la 
present Llei, no haguessin estat convocades, o havent estat convocades i 
resoltes, hagin quedat sense cobrir. 

 
2. Les ofertes d'ocupació que articulin els processos d'estabilització contemplats en 

l'apartat 1, així com el nou procés d'estabilització, hauran d'aprovar-se i publicar-
se en els respectius diaris oficials abans de l'1 de juny de 2022 i seran coordinats 
per les Administracions Públiques competents. 

 
La publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de 
les places incloses en les ofertes d'ocupació pública haurà de produir-se abans 
del 31 de desembre de 2022. 

 
3. La resolució d'aquests processos selectius haurà de finalitzar abans del 31 de 

desembre de 2024. 
 
La taxa de cobertura temporal haurà de situar-se per sota del vuit per cent de les 

places estructurals. 
 

4. Amb la finalitat de permetre el seguiment de l'oferta, les Administracions Públiques 
hauran de certificar al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, a través de la 
Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, el nombre de places estructurals 
ocupades de manera temporal existent en cadascun dels àmbits afectats. 

 
7. La disposició addicional sexta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures 

urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, estableix una 
convocatòria excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada i que 
és la següent: 
 
“Les Administracions Públiques convocaran, amb caràcter excepcional i d'acord amb 
el que es preveu en l'article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs, aquelles 
places que, reunint els requisits establerts en l'article 2.1, haguessin estat ocupades 
amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 
2016. 
 
Aquests processos, que es realitzaran per una sola vegada, podran ser objecte de 
negociació en cadascun dels àmbits territorials de l'Administració de l'Estat, 
Comunitats Autònomes i Entitats Locals i respectaran, en tot cas, els terminis 
establerts en aquesta norma.” 

 
8. La disposició addicional octava de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures 

urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, estableix una 
identificació de les places a incloure en les convocatòries de concurs i que és la 
següent: 
 



 
 
 
 

 
 

“Addicionalment, els processos d'estabilització continguts en la disposició addicional 
sisena inclouran en les seves convocatòries les places vacants de naturalesa 
estructural ocupades de manera temporal per personal amb una relació, d'aquesta 
naturalesa, anterior a l'1 de gener de 2016.” 

 
9. 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. Autoritzar, segons les dades que obren en els expedients i seguint els requisits de la 

Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública, l’estabilització de les places esmentades a la 
relació de fets de l’informe que motiva aquesta proposta. 

 
2. Modificar l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022 incloent les places objecte 

d’estabilització següents:  
 
FUNCIONARIS DE CARRERA 
 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àrea de Desenvolupament Local Servei d’Ocupació 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, 
Llei20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a 
l'ocupació pública. 
 
Àrea de Medi Ambient i Territori 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestióGRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a municipal a les Franqueses del Vallès, Martorelles i 
Santa Maria de Martorelles i la  Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental del Vallès 
Oriental de l’Àrea de Medi Ambient i Territori. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 



 
 
 
 

 
 

RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a superior 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Gestió energètica de l’Àrea Medi Ambient i Territori  
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Arquitect/a tècnic/a de l’Àrea de Medi Ambient i Territori al CCVR 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a de l’Àrea de Medi Ambient i Territori al CCVR. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a municipal a Caldes de Montbui de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori  i CCVR. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a 
l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 



 
 
 
 

 
 

NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a municipal a Sant Fost de Campsentelles, Vallromanes i 
CCVR de l’Àrea de Medi Ambient i Territori. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a 
l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a municipal a Montornés del Vallès, Tagamanent, i Santa 
Maria de Martorelles i CCVR de l’Àrea de Medi Ambient i Territori. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a 
l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a municipal de mobilitat a Caldes de Montbui de l’Àrea de 
Medi Ambient i Territori i CCVR 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a 
l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a municipal als municipis de Cardedeu, La Roca del 
Vallès, Figaró-Montmany, Montseny, Fogars del Montcús i CCVR de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori.. 



 
 
 
 

 
 

TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a 
l'ocupació pública. 
 
Àrea de Serveis Jurídics 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a superior 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Serveis Jurídics (Gestió econòmica) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a 
l'ocupació pública. 
 
Àrea de Serveis Personals 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Arquitecte/a tècnic/a de l’Àrea de Serveis Personals (Oficina Comarcal 
d’Habitatge) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a 
l'ocupació pública 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera  
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Assistència tècnica de l’àmbit de Joventut de l’Àrea de Serveis Personals. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a 
l'ocupació pública. 
 
PERSONAL LABORAL INDEFINIT 
 
Àrea de Medi Ambient i Territori 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 



 
 
 
 

 
 

RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: administratiu/va 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administratiu/va 
ADSCRIT A: Medi Ambient i Territori 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a 
l'ocupació pública. 
 
Àrea de Persones i Valors 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Persones i Valors 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a 
l'ocupació pública. 
 
 
Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social (I) als Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del 
Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social (II) als Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del 
Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 



 
 
 
 

 
 

TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de Cànoves i 
Samalús (50% de la jornada) i Tècnic/a de Gestió (50% de la jornada) de l 'Àrea de 
Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a 
l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat àmbit Autonomia- Gestor/a PIA (I) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a 
l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat àmbit Autonomia- Gestor/a PIA (II) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a 
l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 



 
 
 
 

 
 

CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Polítiques Socials i d'Igualtat àmbit Autonomia- Gestor/a PIA (III) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a superior 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Pedagog/a de seguiments (I) de l’ Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
(SEAIA) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a 
l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Pedagog/a de seguiments (II) de l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
(SEAIA) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: Tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social de l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat (SEAIA). 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a 
l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 



 
 
 
 

 
 

GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social (I) als Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca 
del Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social (II) Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del 
Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social  Serveis Socials Bàsics del municipi de Vallromanes de 
l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de l'Ametlla del 
Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 



 
 
 
 

 
 

MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: administratiu/va 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administratiu/va 
ADSCRIT A: Serveis socials bàsics del municipi de Sant Pere de Vilamajor de l’Àrea de 
Polítiques Socials i d’Igualtat. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició addicional octava Llei 20/2021 de 28 de desembre, 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àmbit Igualtat de l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat  
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de Vallromanes de 
l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social als Serveis Socials Bàsics dels municipis de Cànoves i 
Samalús i Sant Fost de Campsentelles a l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 



 
 
 
 

 
 

MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics dels municipi de Vilanova del 
Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de Vallgorguina a 
l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics dels municipis d'Aiguafreda, 
Figaró-Montmay i Tagamanent a l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat (SEAIA) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 



 
 
 
 

 
 

RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: administratiu/va 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administratiu/va 
ADSCRIT A: Àrea de polítiques Socials i d'Igualtat àmbit Autonomia 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social als Serveis Socials Bàsics dels municipis del Baix 
Montseny (Gualba, Montseny, Fogars, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i 
Campins de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social dels Serveis Socials Bàsics dels municipis del Baix 
Montseny (Gualba, Montseny, Fogars, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i 
Campins) de l’Àrea de  Polítiques Socials i d’Igualtat. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública 
 
Àrea de Serveis Jurídics 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a superior 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Serveis Jurídics 



 
 
 
 

 
 

TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a 
l'ocupació pública. 
 
Àrea de Serveis Personals 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àrea de Serveis Personals àmbit Joventut 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a 
l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: administratiu/va 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administratiu/va 
ADSCRIT A: Àrea de Serveis Personals (Ensenyament) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a 
l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: administratiu/va 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administratiu/va (I) 
ADSCRIT A: Àrea de Serveis Personals (Oficina Comarcal d'Habitatge) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a 
l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: administratiu/va (II) 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administratiu/va 
ADSCRIT A: Àrea de Serveis Personals (Oficina Comarcal d'Habitatge) 



 
 
 
 

 
 

TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a 
l'ocupació pública.  
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àmbit ocupació juvenil de l’Àrea de Serveis Personals  
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 

3. Publicar segons l’article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 

el Reglament del personal al servei de les entitats locals l'oferta pública d'ocupació, un 
cop aprovada, s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens 
perjudici de la comunicació als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui, 
a l'efecte de publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques d'ocupació 
de la resta de les administracions públiques, i se n'ha de trametre còpia a la Direcció 
General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
 
 
 
Document signat electrònicament. 

 


