AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

EDICTE

Assumpte:
APROVACIÓ
OFERTA
PUBLICA
D’OCUPACIÓ
2022
PER
L’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ
TEMPORAL. ORGANISME AUTONÒNOM
“PATRONAT MUNICIPAL DE FIRES DE MOLLERUSSA”. Expedient: 1454-3-2022
ANTECEDENTS
Vist l’informe emès pel Coordinador de RRHH de l’Ajuntament de data 30 de maig
de 2022 que examina la plantilla de personal i l’ocupació temporal ininterrompuda
susceptible d’incloure’s en l’oferta ocupació pública per a l’estabilització de
l’ocupació temporal de l’ORGANISME AUTONÒNOM “PATRONAT MUNICIPAL DE
FIRES DE MOLLERUSSA”, que es troben dotades pressupostàriament a l’empara del
que preveu el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i tot de plena conformitat
amb l’article 2 i les disposicions addicional primera, sisena i vuitena la Llei 20/2021,
de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a
l’ocupació pública, són les que es detallen en el mateix en format annex que
integraran el punt dispositiu primer d’aquesta resolució.
Vist l’informe favorable emès pel secretari acctal. de l’Ajuntament de data
30/05/2022
considerant que l’expedient compleix amb el que estableix la
normativa.

Atès que l’article 2 i la disposició addicional primera, sisena i vuitena de la Llei
20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat en l’ocupació pública estableixen els termes i les condicions per
l’estabilització de l’ocupació temporal.
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Atès que l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de
règim local disposa que les Corporacions locals formaran públicament la seva
oferta d’ocupació ajustant-se als criteris en la normativa bàsica estatal.
En tot cas, l’execució de l’oferta d’ocupació pública haurà de desenvolupar-se,
d’acord amb la citada Llei 20/2021, de 28 de desembre, abans de 31.12.2024.
De conformitat amb l’art. 21.1 lletra g) de la LRBRL, i l’article 53.1 h) del TRLMRLC,
l’Alcalde és competent per aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el
Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.

RESOLC:

Per descarregar unaExtranet
còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Ajuntamen e2219fe6305f433c884f84c842c1e6ea001
Codi Segur de Validació
t
Url de validació
Mollerussa https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Primer. Aprovar l’oferta d’ocupació pública 2022 per a l’estabilització de l’ocupació
temporal, de l’ORGANISME AUTONÒNOM “PATRONAT MUNICIPAL DE FIRES DE
MOLLERUSSA”. de conformitat amb les disposicions establertes en la Llei 20/2021
de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a
l'ocupació pública amb el contingut següent:

OFERTA PÚBLICA 2022 d’ESTABILITZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL
ANNEX I PERSONAL LABORAL:
Places a ofertar dins del procés d’estabilització previstes a la Disposició Addicional
6a. i 8a. de la Llei 20/2021 de 28 de desembre que es relacionen a continuació:
ANNEX I PERSONAL LABORAL:
Escala

Subescala

Grup

Cap de Comunicació

AE

Tècnica

A

Sub
Grup
A1

2001

1

C

Administratiu/va

AG

Tècnica

C

C1

2002

1

C

Administratiu/va

AG

Tècnica

C

C1

2005

1

C

Administratiu/va

AG

Tècnica

C

C1

2006

1

C

Aux. Administratiu/va.

AG

Auxiliar

C

C2

2004

1

C

Denominació

Codi Places Sistema

5
(Escala: AG:Administració general; AE: administració Especial; Sistema: Sistema de selecció C:concurs; CO: Concurs-Oposició)

Segon. Publicar aquesta oferta al Butlletí Oficial de la Provincial, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i al Web de l’Ajuntament.
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Tercer. Notificar aquesta resolució als representats de personal, i si s’escau, a les
seccions sindicals de la Corporació.
Quart. Comunicar als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui, i
trametre còpia a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de
Catalunya
Cinquè. Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en
ordre i a bon fi i execució del precedent acord i declarar que contra aquest acte que
exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició
davant l’Alcaldia d’aquesta Corporació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i en el termini màxim d’un mes a comptar des de
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l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas, publicació. El termini màxim per a
dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des del dia
següent a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la
resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot
interposar-se de nou el mateix recurs. Exhaurida la via administrativa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini
màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o sense
termini per interposar-lo, des de l’endemà de la desestimació presumpta del recurs
interposat. No obstant això, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de
reposició.

Mollerussa, 30 de maig de 2022
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L’alcalde, Marc Solsona Aixalà
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