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ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
ANUNCI sobre convocatòria i bases que regularan el procés de selecció interina d’un/a tècnic/a
d'administració general (especialitat jurídica), tècnic/a superior en l’àmbit d’urbanisme.
En el BOP de Lleida núm. 150, de 5 d'agost de 2021, fa referència a l'Anunci de Convocatòria i bases que
regularan el procés de selecció interina d'un/a tècnic/a d'administració general (especialitat jurídica), tècnic/a
superior en l'àmbit d'urbanisme.
Les característiques del lloc de treball són les següents:

- Règim Jurídic: Funcionari Interí
- Àmbit orgànic al que resta adscrit el lloc: Urbanisme - Secretaria
- Categoria professional: Grup A, subgrup A1
- Titulació: graduat o llicenciat en Dret o Ciències Polítiques i de l'Administració.
- Forma de provisió: Concurs oposició
- Dedicació: 37,5 hores setmanals.
- Horari: de dilluns a divendres i assistència a reunions en l'horari que s'estableixi.
- Retribucions: Assignació de retribucions, corresponent al Grup A1 (1.203,56€), nivell complement destinació
22 (553,30€), Complement específic 21 (899,20€). Gaudirà, tanmateix, del dret a percebre dues pagues
extraordinàries anuals o la part proporcional que legalment correspongui.
- Durada màxima del contracte: tres anys des de la finalització del procés selectiu.
- Període de prova: quatre mesos (art. 14 ET)

El procediment, proves, temaris, composició del tribunal i la resta de requisits i condicions de les persones
aspirants són les que es contenen en les Bases publicades en el BOP esmentat.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la
publicació al DOGC.

Mollerussa, 6 d'agost de 2021

Marc Solsona Aixalà
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