
Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació 2022 per l'estabilització de l'ocupació temporal, 
de conformitat amb les disposicions establertes en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l'ocupació pública. 

Atès el que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat en l’ocupació pública, en especial l’article 2 i Disposicions Addicionals 
Primera, Sisena, Setena i Vuitena de la Llei 20/2021. 

Atesa la necessitat d'estabilitzar la plantilla de l'empresa municipal, i reduir al màxim la 
interinitat en les places estructurals i la temporalitat del personal que presta serveis a la 
societat, amb l'objectiu de què la taxa de cobertura temporal se situï per sota del vuit per 
cent de les places estructurals. 

Vist l'informe realitzat, amb l'assessorament tècnic del departament de RRHH de 
l'Ajuntament de Piera, de totes les places vacants a la plantilla de l'empresa municipal 
Industrial Piera S.A., emès i tramès en data 27 de maig de 2022, en el que s'examina la 
plantilla de personal i l'ocupació temporal ininterrompuda susceptible d'incluore's en 
l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació de l'empresa municipal 
Industrial Piera S.A.  

De conformitat amb la legislació aplicable, i en especial l'article 2 i Disposicions Addicionals 
Primera, Sisena, Setena i Vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures urgents 
per a la reducció de la temporalitat; l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les bases de règim local; l'article 37.1 i 70 del 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; els articles 56 i 
següents del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s'aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals de Catalunya, i en ús de les atribucions que confereixen els 
Estatuts de l'empresa municipal Industrial Piera S.A. en el seu Capítol 2, referit al Consell 
d'Administració, article 12 apartat 12.2.3, conforme que correspon al Consell 
d'Administració tot el que es refereix a les decisions referides al personal i, per tant, 
l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovades 
per la Junta General de l'empresa municipal. 

S'HA RESOLT 

Primer. Aprovar la inclusió en l'Oferta Pública d'Ocupació 2022 per l'estabilització de 
l'ocupació temporal, de conformitat amb les disposicions establertes en la Llei 20/2021, de 



28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública, de les següents places: 

A. Oferta Pública d'Estabilització de l'ocupació temporal mitjançant sistema selectiu de 
concurs, d'acord amb el que s'estableix a la Disposició Addicional 6a, 7a i 8a de la 
Llei 20/2021, de 28 de desembre. Les places incloses en aquest apartat són les 
següents: 

Places reservades a personal laboral 

Codi plaça règim Plaça/Categoria G/SG Nº Via sistema selecció 

1 L Tècnic superior Arquitecte/a A1 1 Torn lliure concurs 

2 L Comptable i p. adm. Administrativa C1 1 Torn lliure concurs 

3 L Personal qualificat Delineant C1  1 Torn lliure concurs 

4 L Personal qualificat Oficial 1a AP 1 Torn lliure concurs 

Segon. Publicar la present resolució  al web de l'empresa municipal i al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

Tercer. Notificar aquesta resolució als treballadors de l'empresa municipal que ocupen les 
places interinament. 

Quart. Comunicar als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui i trametre còpia 
a la Direcció General de l'Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 

Cinquè.  Peu de recurs: 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar 
els següents recursos: 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva 
notificació. 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la 
Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el 



termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què rebí la seva 
notificació, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats 
a partir del dia següent a la què es produís la desestimació presumpta del recurs. 

Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

Piera, 30 de maig de 2022 

Josep LLopart i Gardela      Jordi Pau i Cardús 
President IPSA       Conseller Delegat IPSA 
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