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IDENTIFICACIÓ
Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'OAMC per l'any 2020
ANTECEDENTS
En sessió ordinària del Ple de 29 de gener de 2020 s’aprovà inicialment el Pressupost general
d’aquest Ajuntament i de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació, juntament amb els
seus annexos, per a l’exercici 2020. També s’aprovà la Plantilla de personal d’aquest
Ajuntament i de l’OAMC per a l’any 2020, que compren totes les places de funcionaris i
personal laboral, es va fer públic mitjançant Edicte al BOPB de data 5 de febrer de 2020 amb
número de registre CVE.2020003352 i al tauler electrònic d'anuncis i edictes de la corporació
(e-tauler), aprovant-se definitivament en data 26 de febrer de 2020 i publicant-se al DOGC núm.
8097 de 27/03/2020.
A la Plantilla de l’OAMC de l’any 2020 es van crear tres places:
-1 plaça de Director/a de la Ràdio, grup A2
-2 places de Redactor/a de Mitjans de Comunicació (una d’elles no s’ha previst per a l’exercici
2021).
A continuació es detalla totes les places que estan vacants, només dues cobertes interinament de
llarga durada, i que d’acord amb la legislació vigent cal determinar quines es poden treure a
Oferta Pública d’Ocupació:
Personal Grup Nivell Titulació

L

A2

L

A2

L

C1

Grau
Universitari o
Diplomatura o
equivalent
Grau
Universitari o
Diplomatura o
equivalent
Batxillerat,
FPII, CFGS

Denominació
plaça

Nombre Sistema
Procés Dedicació
vacants selecció

Ocupant
actual
vacant

Director/a de la
Ràdio

1

CO

L

1

Redactor/a de
Mitjans de
Comunicació

3

CO

L

1

Tècnic/a
auxiliar de so

1

CO

L

1

1 plaça
coberta des
de
8/01/2007
1 plaça
coberta des
de
3/02/2014

La Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2018 estableix que les ofertes d’ocupació que
articulen els processos d’estabilització, s’hauran d’aprovar i publicar en els respectius Diaris
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Oficials en els exercicis 2018 a 2020. La taxa de cobertura temporal de las places incurses en els
processos d’estabilització, s’haurà de situar al final del període, en cada àmbit, per sota del 8 por
cent. Mitjançant l’article 11 del Real Decret-Llei 23/2020, de 23 de juny, pel que s’aproven
mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, es prorroga fins
a 31/12/2021 el termini per aprovar i publicar en els respectius Diaris Oficials les Ofertes
d’Ocupació que articulin els processos d’estabilització de l’ocupació temporal.
Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans.
Vist l’informe del secretari de la Corporació.
Vist que s’ha negociat amb la part dels representants dels treballadors els criteris d’aprovació de
l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2020, d’acord amb el que consta a l’Acta de la Mesa de
Negociació celebrada el 18/12/2020.
FONAMENTS JURÍDICS
Atès el que disposa l’article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2018.
Atès el que disposen els articles 37 i 70 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel
que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Atès el que disposen els articles del 25 al 27 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública, en relació amb els articles 56 i següents del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les Entitats
Locals.
Atès que el Ministeri de Política Territorial i funció pública ha aprovat el Real Decret 936/2020,
de 27 d’octubre, pel que s’aprova l’Oferta d’Ocupació Pública per l’any 2020, que s’ha publicat
al BOE núm. 286 de 29/10/2020, i que en la disposició addicional primera estableix que les
Corporacions Locals que aprovin l’Oferta Pública d’Ocupació hauran de remetre els acords
aprovatoris a l’AGE, a través de les Delegacions i Subdelegacions del Govern, als efectes de
compliment de l’article 56.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, respectant els criteris de caràcter bàsic, d’acord amb el que estableix l’article 19 de la
Llei 6/2018, de 3 de juliol.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1. de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 53 del DL
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i en ús
de les facultats que em són conferides per l’ordenament jurídic vigent,
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Primer. Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació per l’any 2020, per a l’estabilització de
l’ocupació temporal, constituïda per les places següents:
Personal Grup

L

A2

L

C1

Nivell
Denominació Nombre Sistema
Procés Dedicació
Titulació
plaça
vacants selecció
Grau
Universitari Redactor/a de
o
Mitjans de
1
CO
L
1
Diplomatura Comunicació
o equivalent
Batxillerat,
Tècnic/a
FPII, CFGS auxiliar de so

1

CO

L

1

Segon. Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació per l’any 2020, de les 3 places creades “ex novo”
durant l’exercici 2020, constituïda per les places següents:
Personal Grup

L

A2

L

A2

Nivell
Titulació
Grau
Universitari
o
Diplomatura
o equivalent
Grau
Universitari
o
Diplomatura
o equivalent

Denominació Nombre Sistema
Procés Dedicació
plaça
vacants selecció
Director/a de
la Ràdio

1

CO

L

1

Redactor/a de
Mitjans de
Comunicació

2

CO

L

1

Tercer. Donar publicitat d’aquest acord mitjançant publicació del corresponent edicte al BOPB
i al DOGC i a la seu electrònica.
Quart. Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya i a la Delegació del Govern de l’Estat a Barcelona i comunicar al Comitè Unitari de
Personal.
Cinquè. Traslladar aquest acord a la unitat de Recursos Humans i al President del Comitè
Unitari de Personal per al seu coneixement.
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Ho mana i signa la Sra. Presidenta,

En dona fe,

F_FIRMA_122

F_FIRMA_142

Signat digitalment per:
Presidenta de l'Organisme Autònom de
Mitjans de Comunicació
Dolors Castellà Puig
19-12-2020 14:11:00

Signat digitalment per:
El Secretari, PDS del Secretari
(Resolució Alcaldia de 29 de setembre
de 2018). El vicesecretari
Joaquím Rosell López
19-12-2020 14:41:00
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