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DECRET DE PRESIDÈNCIA
X2019004786 Acord relatiu a l’aprovació de 2a oferta d’ocupació pública parcial
per a l’estabilització de l’ocupació temporal del personal al servei del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany per al 2020.

Atès que l’article 19.U.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals
de l’Estat per a 2018, autoritza l’aprovació d’una taxa addicional per a l’estabilització
de l’ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural que, a més
d’estar dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de manera temporalment i
ininterrompuda al menys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017, en el
sectors i col·lectius de personal, entre d’altres, dels serveis d’administració i serveis
generals, així com a altres serveis públics. De manera que, la via d’estabilització
d’ocupació, s’inclouen totes les places estructurals dotades pressupostàriament que
hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompuda almenys els tres anys
anteriors a 31/12/2017, i sempre i quan no es produeixi un increment de la despesa i
efectius de personal.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Atès que de conformitat amb l’article 286.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els
anuncis de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local han de publicarse en el BOP i en el DOGC.
Vist l’informe de la Tècnica d’Administració General de Recursos Humans, que en data
14 d’octubre de 2020 pel qual s’exposa que és necessari aprovar l'oferta d'ocupació
pública parcial de 13 places per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal
del personal al servei del Consell Comarcal del Pla de l’Estany per al 2020,
distribuïdes en els cossos i escales de funcionaris i grups i categories de personal
laboral consignades en l’annex 1 de la proposta i que és convenient modular la
publicació per tal d’anar desenvolupant els processos d’execució ens uns terminis
raonables, motiu pel qual es preveu aquesta segona oferta parcial de 13 places que
amplia la primera oferta parcial de 10 places.
D’acord amb els antecedents assenyalats i de conformitat amb les facultats atribuïdes
a la Presidència, establertes en l’article 13 el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya.
DECRETO:
Primer. Aprovar l'oferta d'ocupació pública parcial de 13 places per a l'estabilització i
consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei del Consell Comarcal del Pla
de l’Estany per al 2020, tal com segueix:
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Distribució de les places de la taxa addicional 2a parcial d'estabilitat temporal 2020
Nombre de places

Denominació de la
plaça

Grup de classificació

Règim

2
1
2

Auxiliar Adm.
Arquitecte Tècnic/a
Operari/a de Medi
Ambient
Encarregat/da Serveis
de Medi Ambient
Conductor/a de 1a
Oficial de 1a de
Brigades Externes
Treballador/a Social
Monitor/a del Servei de
teràpia Ocupacional
(SOI)

C2
A2
AP

funcionari
laboral
laboral

C1

laboral

C2
C2

laboral
laboral

A2
C1

laboral
laboral

1
1
4
1
1

Segon. Publicar l’acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Remetre un certificat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, a través de la
Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, sobre el nombre de places ocupades
de forma temporal existents en cada un dels àmbits afectats.

El president
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