
ANUNCI de l’oferta pública 2022 ordinària i extraordinària de Foment de Terrassa,
SA que inclou el procés d’estabilització d’ocupació temporal de la Llei 20/2021, de
28 de desembre 

Aprovada pel Consell d’Administració, el 25 de maig de 2022, l'Oferta Pública d'Ocupació
ordinària i extraordinària (Pla d'estabilització) de Foment de Terrassa, SA per l'any 2022,
d'acord  amb  el  que  estableix  el  Reial  Decret  Legislatiu  5/2015,  de  30 d'octubre,  que
aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, així com les determinacions de la Disposició
addicional setena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per l’any 2022, que regula la contractació de personal de les societats mercantils
públiques i  en compliment  del  que estableix  la  Llei  20/2021,  de 28  de desembre,  de
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'Ocupació Pública, s'exposa al
públic el present anunci. 

A.- Taxa de reposició ordinària 

Foment de Terrassa incorpora a l’oferta pública d’ocupació pel 2022 3 llocs de treball de
personal laboral fix: 

NÚM.
LLOCS GRUP LLOC DE TREBALL PROCÉS SELECTIU

1 C1 Tècnic/a auxiliar dinamitzador/a Concurs oposició
1 C1 Tècnic/a auxiliar en disseny gràfic Concurs oposició
1 C1 Tècnic/a auxiliar informàtic/a Concurs oposició

B.- Taxa de reposició addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal

- Article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre: 16 llocs de treball de personal laboral
fix.

NÚM.
LLOCS GRUP LLOC DE TREBALL PROCÉS SELECTIU

1 APG Conserge/recepcionista Concurs oposició
2 C1 Administratiu/va Concurs oposició
3 C2 Administratiu/va Concurs oposició
9 A2 Tècnic/a d'ocupació Concurs oposició
1 A1 Tècnic/a superior en dret Concurs oposició
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- Disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre: 4 llocs de treball de
personal laboral fix.

NÚM.
LLOCS GRUP LLOC DE TREBALL PROCÉS SELECTIU

1 APG Conserge/recepcionista Concurs
1 C2 Administratiu/va Concurs
2 C1 Administratiu/va Concurs

Terrassa, a data de la signatura electrònica

La Gerent de Foment de Terrassa, SA                     
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