
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE TERRITORI

PORTS DE LA GENERALITAT

ANUNCI sobre l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació derivada de la taxa de reposició de Ports de la
Generalitat.

L'article 20.2 en relació a la Disposició Addicional dissetena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022 (en endavant LPGE), pel qual s'estableix que les entitats
públiques empresarials tindran una taxa de reposició d'efectius ordinària del 110% per a l'any 2022.

L'article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut Bàsic
de l'Empleat Públic, que disposa que les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que
hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l'Oferta Pública
d'Ocupació.

La disposició addicional quarta del Reial decret legislatiu 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per
a la reforma laboral, garantia de l'estabilitat en la ocupació i la transformació del mercat de treball, estableix
que igualment es podran subscriure contractes de substitució per a cobrir temporalment un lloc de treball fins
que finalitzi el procés de selecció per a la seva cobertura definitiva, d'acord amb els principis constitucionals
d'igualtat, mèrit i capacitat i en els termes establert a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents
per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació.

El Comitè Executiu de Ports de la Generalitat ha estat informat, en sessió ordinària del dia 29 de novembre de
2022, sobre la taxa de reposició ordinària, a proposta del director general, qui exerceix les competències
atribuïdes per l'article 22 de la Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de transports en aigües marítimes i
continentals.

El màxim òrgan de govern de l'entitat és la presidència, en virtut del que disposa l'article 19.1 en connexió amb
l'article 20.3.h), 22.3.b) i 28.3 de la Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de transports en aigües
marítimes i continentals.

Atès tot l'exposat, es fa públic que en data 21 de desembre de 2022 el president de Ports de la Generalitat ha
aprovat l'oferta pública d'ocupació derivada de la taxa de reposició de Ports de la Generalitat per a l'any 2022,
amb el contingut següent:

LLOC DE TREBALL GRUP SUBGRUP TOTAL PLACES

Director/a Zona Portuària A 1 1

Responsable de comptabilitat i Facturació 2 1

Responsable d'Obres i Manteniment 1

Responsable d'Acció Climàtica i Supervisió de la Gestió Indirecta 1

Tècnic/a especialista de contractació 1

Tècnic/a gestió econòmica 3 3

Tècnic/a gestió jurídica 2

Responsable de gestió operativa i atenció al client B 1 1

Tècnic/a de Manteniment 2
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Tècnic/a de RR.HH 2 1

Tècnic/a de suport operatiu i atenció al client C 1 1

Tècnic/a de suport gràfic (Delineant Obra Civil) 2

Administratiu/va 2 4

Tècnic/a de Comunicació 1

Guardamolls D 1 6

Ajudant/a de guardamolls E  5

Total de places a convocar 33

Barcelona, 21 de desembre de 2022

Pere Vila i Fulcarà

Director general de Ports de la Generalitat

(22.355.227)
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