AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

ANUNCI
Aprovació Oferta Pública d’Ocupació 2022
El Ple de la Corporació en sessió de 31 de març de 2022 va aprovar el Pressupost
General per a l'any 2022, juntament amb la Plantilla de Personal. BOP núm. 86 de 05
maig 2022.
Atès que, en la citada Plantilla i corresponent Catàleg de Llocs de treball, figuren vacants
i dotades pressupostàriament diverses places, la cobertura de les quals es considera
necessària en el present exercici per al bon funcionament dels serveis municipals.
Vist l'Informe del Departament de Personal, en la qual s'especifica el resultat del càlcul
de la taxa de reposició i les places vacants que podrien ser objecte d'Oferta Pública
d'Ocupació.
Vist l’informe favorable emès pel secretari acctal. de l’Ajuntament de data 31/05/2022,
considerant que l’expedient compleix amb el que estableix la normativa aplicable.
Vist el resultat aconseguit en el si de la taula de negociació pel que fa als criteris a seguir
en relació amb l'aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública, l'acta de la qual va ser aixecada
amb data 4 de maig de 2022.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, es resol:
PRIMER. Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament per a l'any 2022, que
conté els següents llocs de treball:
PERSONAL FUNCIONARI:
PERSONAL FUNCIONARI:
Funcionaris de Carrera:

31/05/2022 ALCALDE

Denominació
ARQUITECTE/A
ARQUITECTE/A
TÈNCNIC
TAG URBANISME

Escala

Subescala

Grup

Sub Grup

Codi

Places

Sistema

AE

TÈCNICA

A

A1

242

1

CO

AE

TÈCNICA

A

A2

275

1

CO

AG

TÈCNICA

A

A1

128

1

CO

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

Marc Solsona Aixala
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SEGON. Publicar l'Oferta d'Ocupació Pública en el tauler d'anuncis de la Corporació, així
com
a
la
seu
electrònica
d'aquest
Ajuntament
[adreça

Per descarregar unaExtranet
còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Ajuntamen d1e84086729d46ffbd0994e82d2412a7001
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)

https://www.mollerussa.cat/ajuntament/ofertes-de-treball/i en el Butlletí Oficial de la
Província.
TERCER. Convocar les places ofertes en execució de la present Oferta d'Ocupació Pública
dins del termini improrrogable de tres anys a comptar des de la seva data de publicació.
Mollerussa, a la data de la signatura electrònica

Marc Solsona Aixala
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L’Alcalde
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