
 
 
 
 

 
 

OD-18 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple, de 20 de juliol de 2022 
CI, de 13 de juliol de 2022 
 
Modificar l’acord del Ple de 25 de maig de 2022 en relació amb la modificació de l’oferta 
pública d’ocupació de l’any 2022. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 de juny de 2022, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, ha 

emès l’informe següent: 
 
 “ 
1. El 25 de maig de 2022 el Ple del Consell Comarcal, va 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, que és la que segueix:  

 
“ 
1. .../... 
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. 
 
.../... 
 
PERSONAL LABORAL INDEFINIT 
 
…/… 
 
Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
 
RÈGIM JURÍDIC: 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.“ 

 
2. El lloc de treball de 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 MAC.  Segons 
consta a l’informe-proposta que va motivar l’acord del Ple del 25 de maig de 2022, 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.  
 
No obstant, revisada la documentació es constata que el 24 de març de 2010, segons consta a l’Acta 
de conciliació del procediment 29/2010 davant el Jutjat social de Granollers, s’ofereix al senyor AFR 
la plaça d’educador social als Serveis socials bàsics de Cànoves i Samalús. El senyor AFR es va 
incorporar resultat de la conciliació del procediment 29/2010 com a personal laboral temporal.  
 
Tenint en compte la documentació que sustenta l’existència de la plaça des de l’any 2010 i que va 
estar ocupada per una persona amb una relació laboral temporal, 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.  
 
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 de mèrits.  

 
Es per això que correspon la modificació de l’acord del Ple 25 de maig de 2022 en lo referent a la 
plaça de tècnic/a de gestió, 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 en el sentit següent:  
 
On diu:  
 
“RÈGIM JURÍDIC: 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.” 
 



 
 
 
 

 
 

Ha de dir:  
 
“RÈGIM JURÍDIC: 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 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: Disposició addicional sexta, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures 
urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.” 

 
3. El Ple de 25 de maig de 2022 va incloure a l’oferta pública d’ocupació la plaça següent: 

 
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, Llei 20/2021 de 28 
de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
Es detecta que aquesta plaça està inclosa en l’apartat dels funcionaris de carrera per error, és per 
això que correspon modificar l’acord del Ple del 25 de maig de 2022 per incloure aquesta plaça a 
l’apartat de personal laboral indefinit. 
 

 
Per això,  
 
PROPOSO:  
 
1. Modificar l’acord del Ple 25 de maig de 2022 en relació amb la modificació de l’oferta pública 

d’ocupació de l’any 2022 en el sentit següent: 
 
a) En relació amb la plaça de tècnic/a de gestió, 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 en el sentit següent:  
 
On diu:  
 

“RÈGIM JURÍDIC: 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.” 

 
Ha de dir:  
 

“RÈGIM JURÍDIC: 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 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: Disposició addicional sexta, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures 
urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.” 

 
b) En relació amb la plaça de tècnic/a de gestió adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Local Servei 
d’Ocupació incloure-la a l’apartat corresponent a les places de l’oferta pública d’ocupació del personal 
laboral indefinit. “ 

 
2. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 109.2  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, Revocació d'actes i rectificació d'errors, estableix que 
les Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'oficio a instàncies dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmèticsexistents en els seus actes. 
 
2. 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. Modificar l’acord del Ple 25 de maig de 2022 en relació amb la modificació de l’oferta pública 
d’ocupació de l’any 2022 en el sentit següent: 

 
a) En relació amb la plaça de tècnic/a de gestió, 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 en el sentit següent:  
 



 
 
 
 

 
 

On diu:  
 

“RÈGIM JURÍDIC: 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.” 

 
Ha de dir:  
 

“RÈGIM JURÍDIC: 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 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: Disposició addicional sexta, Llei 20/2021 de 28 de desembre, 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.” 

 
b) En relació amb la plaça de tècnic/a de gestió adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Local 
Servei d’Ocupació incloure-la a l’apartat corresponent a les places de l’oferta pública d’ocupació 
del personal laboral indefinit. 
 
 
2. 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, 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. 
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