
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

RESOLUCIÓ EMT/4099/2022, de 22 de desembre, de convocatòria, mitjançant el sistema selectiu de
concurs oposició, per a la provisió de llocs de treball en règim de contracte laboral indefinit fix
corresponent al procés extraordinari d'estabilització i consolidació derivat de la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de l'Agència Catalana de Turisme.

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 al 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 un acord del Consell de Direcció de l'Agència Catalana de Turisme de 7 d'abril 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.

Atès el que disposa l'article 55 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, aplicable a l'Agència Catalana de Turisme; la Llei 20/2021,
de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública; el 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; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, i la normativa aplicable.

En ús de les competències que m'atribueixen l'article 10 de la Llei 15/2007, de 5 de desembre, de l'Agència
Catalana de Turisme, i l'article 13 del Decret 192/2009, de 9 de desembre, d'aprovació dels estatuts de
l'Agència Catalana de Turisme,

Resolc:

—1 Convocar els processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb
els llocs de treball de personal laboral al servei de l'Agència Catalana de Turisme (ACT) detallats en l'annex 1,
la missió i les tasques dels quals consten a les bases comunes i especifiques que es publicaran a la pàgina web
de l'Agència Catalana de Turisme (http://act.gencat.cat) a partir de les 09:00 hores del dia 27 de gener de
2023.

—2 Aquests processos d'estabilització es regeixen per la normativa referenciada en la part expositiva i per les
bases reguladores comunes i específiques per a cada lloc de treball convocat, que es publicaran a la pàgina
web de l'ACT en la data indicada.

—3 El període de presentació de candidatures i documentació és de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà del
dia de la publicació de les bases en la web indicada.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant de
la persona titular de la conselleria competent en matèria de turisme, d'acord amb el que estableixen els
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articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la
notificació, sense perjudici que es pugui interposar algun altre recurs que es consideri convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 22 de desembre de 2022

Narcís Ferrer i Ferrer

Director

Annex 1:

   - Tècnic/a d'Aliances i Relacions Comercials 15/2022. Grup i nivell: B, nivell 2.

   - Tècnic/a de Màrqueting d'Experiències 16/2022. Grup i nivell: B, nivell 1.

   - Tècnic/a de Màrqueting Relacional 17/2022. Grup i nivell: B, nivell 1.

(22.361.072)
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