
ALTRES SUBJECTES EMISSORS

CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA

ANUNCI relatiu a la convocatòria, mitjançant concurs oposició, per a la provisió de llocs de treball en
règim de contracte laboral indefinit corresponent al procés extraordinari d'estabilització i consolidació
derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, del Consorci del Barri de la Mina (núm. registre 2022-2).

L'article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en
l'ocupació pública, determina que les administracions públiques convocaran, pel sistema de concurs oposició,
aquelles places que, estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i
ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020.

La Disposició addicional setena estén l'àmbit d'aplicació de la llei 20/2021 a les entitats del sector públic.

Mitjançant acord del Consell de Govern de 31 de maig de 2022 es va aprovar una convocatòria de places per a
l'estabilització d'ocupació temporal, que compleix les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

En ús de les meves competències

Acordo

—1 Convocar els processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació als
llocs de treball de personal laboral al servei del Consorci del barri de la Mina.

—2 Aquests processos d'estabilització es regeixen per la normativa referenciada en la part expositiva i per les
bases comunes i especifiques que es podran consultar, juntament amb tota la documentació relativa a la
convocatòria, a la pàgina web del Consorci del barri de la Mina (www.barrimina.cat) a partir de les 09 hores del
dia 1 d'octubre de 2023 .

—3 Els llocs de treball objecte de convocatòria són els que s'estableixen en l'Annex d'aquesta convocatòria.

---4 Període de presentació de candidatures i documentació: 15 dies naturals a comptats a partir del dia
següent a la publicació de les bases a la pàgina web indicada.

Contra aquesta Resolució les persones interessades poden interposar una demanda davant la jurisdicció social,
en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb el que preveu l'article 69
de la Llei 36/2011, reguladora de la jurisdicció social. Igualment les persones interessades podran interposar
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Sant Adrià de Besòs, 20 de desembre de 2022

Juan Luis Rosique Pérez

Gerent
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ANNEX

1.- Lloc de treball: Tècnic/a Xarxa d'Inserció Sociolaboral de l'Àrea Social

2.- Grup: 2 codi: 2022-2-001

3.-Jornada: Matí i tarda 37,5 hores a la setmana

4.-Requeriments específics

a) Titulació exigida: Grau de Treballadora Social

b) Nivell de llengua catalana: C1

1.- Lloc de treball: Administratiu

2.- Grup: 4 codi: 2022-2-002

3.-Jornada: Matí i tarda 37,5 hores a la setmana

4.- Requeriments específics

c) Titulació exigida: Cicle Formatiu de Grau Superior de l'àmbit d'administració

d) Nivell de llengua catalana: C1

(22.354.128)
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