
L'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en
l'ocupació pública, autoritza un procés d'estabilització d'ocupació pública que s'afegeix als processos basats en
la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017 i en la Llei 6/2018, de 3 de
juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018. Així, autoritza una taxa addicional per a
l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins de
les relacions de llocs de treball, plantilles o una altra forma d'organització de recursos humans previstes a les
diferents administracions públiques i estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma
temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020.

Així mateix, les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, preveuen una convocatòria
excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada per a aquelles places de naturalesa
estructural dotades pressupostàriament que hagin estat ocupades amb caràcter temporal de forma
ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016.

Per l'exposat, el Consell d'Administració de l'empresa pública SALUT TERRES DE L'EBRE, en la seva reunió de
data 18 de maig de 2022 convocada amb caràcter extraordinari, va aprovar la següent oferta pública
d'ocupació per a l'any 2022 per a l'estabilització de l'ocupació temporal, d'acord amb Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública:

OFERTA PÚBLICA 2022

MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT (LLEI 20/2021).

Categoria professional Número de llocs

METGE/ESSA 2 (al 100%)

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 1 (al 100%)

TCAI 1 (al 100%)

Quatre (4) llocs de treball.

L'oferta d'ocupació i el procés d'estabilització s'han d'aprovar i publicar al diari oficial abans de l'1 de juny de
2022. La publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les places incloses en
aquesta oferta s'ha de produir abans del 31 de desembre de 2022 i la resolució d'aquests processos selectius
haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

El sistema de selecció previst per la Llei 20/2021 amb caràcter general per a aquest procés d'estabilització serà
el de concurs-oposició, amb una valoració en la fase de concurs d'un 40% de la puntuació total (Art.2
L20/2021), amb excepció del la plaça de TCAI, que es farà mitjançant concurs de mèrit en un 100% (D.A. 6a
L20/2021).
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