NOTA INFORMATIVA REFERENT A L’AMPLIACIÓ DE PLACES A COBRIR
AMB EL PROCÉS SELECTIU DE FOMENT DE TERRASSA SA (SERVEI
D’OCUPACIÓ) (Codi convocatòria: FOMENT 1/18), D’ACORD AMB LES
BASES
Ateses les bases del procés de selectiu per cobrir definitivament cinc places de
Tècnic/a de grau mig per Foment de Terrassa SA (Servei d’Ocupació), i constituir
una borsa de treball per la contractació de personal temporal, amb codi de
convocatòria FOMENT 1/2018, aprovades i signades pel Conseller Delegat, en
data 20 d’abril de 2018, que estableix com objecte de la mateixa “la provisió
definitiva de cinc places de Tècnic/a de grau mig (grup A2) pel Servei
d’Ocupació, una de les quals estarà destinada al torn de reserva per a la
integració social de persones amb discapacitat, més vacants de places
estructurals que es produeixin en la plantilla de personal laboral de Foment
de Terrassa SA”
Atès que el Consell d’Administració de Foment de Terrassa, SA, en data 23 de
juliol de 2018, entre d’altres ha adoptat i publicat els acords següents:
“.....
2. Aprovar el Procés d’estabilització de la plantilla de la societat municipal,
Foment de Terrassa, SA, per a l’exercici de 2018, que comporta l’estabilització
de treball temporal de 8 places de Tècnic/a de Grau Mig i 2 places de suport
administratiu, els quals han estat ocupats per personal amb vinculació temporal i
ininterrompuda, durant tres anys anteriors al 31 de desembre de 2017, i estan
dotades pressupostàriament. Tot això de conformitat amb la Disposició
addicional vigèsima novena UNO.7, de la llei 6/2018 de 3 de juliol de
Pressupostos Generals de l’Estat, relativa a la contractació de personal de les
societats mercantils públiques.
3. Les places o llocs de treball que s’indiquen en l’apartat anterior, objecte
d’estabilització, tenen naturalesa estructural i es procedirà a la seva cobertura de
manera indefinida, mitjançant processos selectius, que en tot cas, hauran de
garantir els principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i
en cap cas, comportaran ni increment de la despesa ni d’efectius.
...”
Per tot això, resten ampliades les places a cobrir amb la convocatòria
esmentada de cinc (5) places de Tècnic/a de grau mig a tretze (13) places
de Tècnic/a de grau mig per a Foment de Terrassa SA en aplicació de
l’acord ja publicat en el seu moment,
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