
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA

RESOLUCIÓ EMT/4096/2022, de 23 de desembre, per la qual es fa pública l'aprovació de l'oferta pública
ordinària de contractació laboral fixa al servei de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa del 2022.

Atesa la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, que
disposa que les ofertes d'ocupació pública i els instruments de gestió similars s'han d'aprovar en funció de les
disponibilitats pressupostàries i de conformitat amb les previsions de caràcter bàsic que s'estableixin

Atès que en data 22 de juliol de 2022, el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública va autoritzar la taxa específica de
reposició que l'Administració de la Generalitat de Catalunya va sol·licitar en base a la disposició addicional 4a
del Reial Decret Llei 32/2021, de 28 de desembre.

Atès que la llei 22/2021 de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2022 permet la
contractació laboral fixa d'aquelles places incloses en la taxa de reposició que s'han cobert de forma temporal
durant el 2021 (5 places).

Atès l'Acord GOV/241/2022, de 22 de novembre, pel qual s'autoritza l'increment de la plantilla pressupostària
de diverses entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat en aplicació de la reforma laboral i per
a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, en el que s'autoritza a l'Agència per a la Competitivitat de
l'Empresa (ACCIÓ) a l'estructuració de 15 llocs de treball conjunturals.

Per tot l'exposat i a fi de possibilitar aquesta d'ocupació, el Consell d'Administració de l'Agència per a la
Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, va aprovar en data 20 de desembre de 2022, tramitar un Procés Ordinari
de Contractació per a la selecció, mitjançant una convocatòria pública de contractació laboral fixa, de les places
de personal laboral incloses a la taxa de reposició ocupades de forma temporal durant el 2021, incloent les
places conjunturals que a través de l'Acord de Govern 241/2022 de 22 de novembre s'ha autoritzat que es
converteixin en estructurals.

Per tot això i en ús de les atribucions que em són delegades com a Director Executiu mitjançant acord del
Consell d'Administració de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, per a l'execució de l'esmentat acord,

RESOLC:

1. Fer pública l'aprovació de l'oferta pública de contractació laboral fixa per a l'ocupació del personal laboral al
servei de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ.

   

2. Informar que les bases de les convocatòries, les fases i altres aspectes del procés de selecció d'estabilització
i consolidació per fer efectiva aquesta oferta pública es podran consultar a la pàgina web d'ACCIÓ:
www.accio.gencat.cat,

Contra aquesta Resolució, les persones interessades poden interposar una demanda davant la jurisdicció social,
en el termini de dos mesos, d'acord amb el que preveu l'article 69 de la Llei 36/2011, reguladora de la
jurisdicció social.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Barcelona, 23 de desembre de 2022

Joan Romero i Circuns

Director executiu

ANNEX 1

Places incloses en el Procés Ordinari d'Ocupació Pública del personal laboral al servei d'ACCIÓ:

- 20 places del grup A

(22.361.069)
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