
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA

RESOLUCIÓ EMC/3368/2020, de 18 de desembre, per la qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a
l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal laboral al servei de l'Agència per a la
Competitivitat de l'Empresa.

La Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, 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.

Al seu torn, la Llei 3/2017, del 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per al 2017, fixa les regles
bàsiques de càlcul i distribució per sectors i àmbits de la taxa de reposició d'efectius, i estableix per a
determinats sectors la possibilitat de disposar d'una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal
que inclou fins al 90 per cent de les places que, estant dotades pressupostàriament, han estat ocupades de
manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2016.

Posteriorment es va aprovar la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018,
que en el seu article 19.Uno.9 preveu que, a més del que estableix en la Llei 3/2017, de 27 de juny, s'autoritza
una taxa addicional per a l'estabilització d’ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural
que, estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament al
menys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017 per, entre altres sectors, el personal dels serveis
d'administració i serveis generals.

A fi de possibilitar aquesta estabilització d’ocupació temporal, el Consell d’Administració d’ACCIÓ, en la sessió
celebrada el 29 d’octubre del 2020, va aprovar iniciar un Procés Extraordinari d’Estabilització i Consolidació
vehiculat amb un procés per a la selecció mitjançant concurs oposició lliure de les places de personal laboral.

La formalització, obtenció i presentació de sol·licituds s'haurà de fer telemàticament a través de la pàgina web
https://www.accio.gencat.cat/ca/inici. També es podran presentar per qualsevol dels mitjans que estableix
l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

Per presentar la sol·licitud, les persones aspirants hauran de seguir en temps i forma les indicacions que es
publicaran a la web d’ACCIÓ per a cada una de les places convocades a la que vulguin optar.

Es reservaran un 7% del total de llocs de treball objecte de la convocatòria, per a persones que tinguin una
certificació de discapacitat igual o superior al 33% d’acord amb el procediment i mecanismes que s’indicaran
en les bases. En el cas que algun dels llocs de treball reservats a persones amb discapacitat, restin sense
cobrir, s'assignaran en el règim general.

Les bases, fases i altres aspectes de la convocatòria es podran consultar a la web d’ACCIÓ.

Per tot això i en ús de les atribucions que em són conferides,

RESOLC:

Article únic:

Aprovar l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal
laboral al servei de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, que consta a l’annex 1 d’aquesta
resolució.

Contra aquesta Resolució, d'acord amb el que estableix la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
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procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les persones interessades podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant del conseller/a delegat/da d’ACCIÓ en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del
Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació de la Resolució al
DOGC. Igualment les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 18 de desembre de 2020

Joan Romero i Circuns

Conseller delegat

ANNEX 1

Places incloses en el Procés Extraordinari d’Estabilització i Consolidació d’ACCIÓ

   - 36 places del grup A:

      - 3 places a les Delegacions Territorials.

      - 1 plaça a la Unitat d’Anàlisi Estratègica.

      - 3 places a l’Àrea de Gestió d’Oficines Exteriors i Mercats.

      - 6 places a la Unitat d’Innovació Empresarial.

      - 1 plaça a la Unitat d’Internacionalització.

      - 2 places a la Unitat d’Inversió i Empreses Estrangeres.

      - 13 places a la Secretaria Executiva.

      - 7 places a la Unitat de Gestió Interna i Recursos.

   - 3 places del grup B

Reservades a persones que tinguin una certificació de discapacitat igual o superior al 33% d’acord amb el
procediment i mecanismes que s’indicaran en les bases.

      - 1 plaça a la Unitat d’Inversió i Empreses Estrangeres.

      - 2 places a la Unitat de Gestió Interna i Recursos.

(20.356.060)
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