
    

 Patronat, 20/12/2022 

6.I. APROVACIÓ DE LA TAXA ORDINÀRIA I TAXA ADDICIONAL. 
 

D’acord amb la LGPE vigent, les fundacions han d’aprovar pel màxim òrgan de govern i 
executar la corresponent taxa de reposició abans de final d’any. 

Donat que es va aprovar en el Patronat del 13 de juny d’enguany l’oferta publica d’ocupació 
per al 2022 i l’aprovació de la taxa addicional implica una modificació, cal aprovar una 
addenda a l’acord ja aprovat per Patronat. Aquesta taxa de reposició addicional s’ha 
d’aprovar i executar abans de finals d’any. 

 
 

Addenda de l’acord a aprovar pel Patronat de l’ICFO, per a la modificació de l’oferta 
pública d’ocupació:  

En data 13 de juny de 2022, aquest òrgan de govern va aprovar la taxa de 
reposició corresponent a l’exercici 2022.  

  
D’acord amb la Disposició Addicional 4rta del Reial Decret llei 32/2021, de 28 de 
desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat 
a l'ocupació i la transformació del mercat de treball, la Secretaria d’Administració 
i Funció Pública va demanar una taxa de reposició específica addicional al 
Ministerio de Hacienda per a la cobertura indefinida de llocs de personal laboral 
del sector públic 
 
Havent estat autoritzada per part del Ministerio de Hacienda aquesta taxa 
addicional  

 
Conseqüentment, s’acorda aprovar la modificació de la taxa de reposició de 
l’exercici 2022 i ampliar-la en els termes següents: 

 Llocs estructurals resultants de la taxa de reposició addicional: 
 

 1 de la categoria laboral de CAP 
 3 de la categoria laboral de GESTOR 
 20 de la categoria laboral d’ESPECIALISTA 
 10 de la categoria laboral d’STAFF 

 
L’aprovació d’aquesta oferta pública es fa de conformitat amb l’ACORD 
GOV/241/2022, de 22 de novembre, pel qual s'autoritza l'increment de la plantilla 
pressupostària de diverses entitats del sector públic de l'Administració de la 
Generalitat en aplicació de la reforma laboral i per a la reducció de la temporalitat 
en l'ocupació pública. 

  


