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Ajuntament de Llaurí
Anunci de l’Ajuntament de Llaurí sobre aprovació de l’oferta d´ocupació pública 2022.

ANUNCI
Mitjançant decret d´Alcaldia nº 414, de data 9 de maig de 2.022, s´ha aprovat l´oferta d´ocupació pública de l´Ajuntament de Llaurí per a l´exercici 
2.022, que inclou tant l´oferta d´ocupació ordinària com l´oferta extraordinària per a l´estabilització de l´ocupació temporal en compliment de 
les previsions de la llei 20/2.021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l´ocupació pública.
Conseqüentment, esta proposta d’ OPE de 2022, inclou les següents places i torns de selecció:

El que es fa públic en compliment d´allò disposat als articles 91 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, així 
com de l´article 70 del Text Refòs de la Llei de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic aprovat per RDL 5/2.015, de 30 d´octubre, procedint-se 
a la seua publicació a la pàgina web municipal (www.llauri.org), al tauler d´anuncis de la Corporació i el Butlletí Oficial de la Provincia 
corresponent.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, alternativament, o recurs de reposició potestatiu davant 
l ´Alcaldia, en el termini d´un mes a comptar des del dia següent al de la publicació del present anunci, de conformitat amb allò disposat 
als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d´1 d´ octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, o recurs 
contenciós-administratiu, davant el Jutjat o Sala de lo Contenciós-Administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació del present anunci, de conformitat amb allò establert a l´article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció 
contenciós-administrativa. Si opta per interposar recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós-administatiu fins que 
aquell haja segut resolt expressament o s´haja produït la seua desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de que es puga interposar 
qualsevol altre recurs que poguera estimar més convenient.
Llaurí, a 9 de maig de 2022.—L’alcaldessa presidenta, Ana Mª González Herdaro.

2022/5000

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2022 

Num places 
vacants OPE

2022 

 
Torn preferent de 
selecció 

 
Naturalesa 

 
Escala 

 
Subescala 

 
Classe 

 
Categoria 

 
Denominació 

 
Grup 
EBEP 

Llegenda: PI, promoció interna; PIR, promoció interna restringida; TL, torn lliure; TL (CET), torn lliure amb consolidaci
estabilització d’ocupació temporal; TL (RD), Torn lliure restringit per a dones (30%); CM, concurs de mobilitat personal d’al
administracions; DFI, torn restringit personal amb diversitat funcional intel·lectual; DFA, torn restringit personal amb altre tipus
diversitat funcional. 

1 1 PI Funcionari de 
carrera 

Administració 
General 

Gestió   Tècnic de Gestió  B 

2 2 PI Funcionari de 
carrera 

Administració 
General 

Administrativa ---- ---- Administratiu C1 

1 1 TL Funcionari de 
carrera 

Bàsica del Cos
de Policia Local --- ---- Agent Agent C1 

1 1 TL Funcionari de 
carrera 

Administració 
General Auxiliar  ----- ----- Auxiliar administratiu C2 

5 5 Total Funcionari de carrera 

2 2 TL (CET) Interins per programa,
dedicació parcial 

Administració 
Especial Serveis 

Especials 
Comeses  
Especials 

Nivell 
llicenciatura 
universitaria 

Psicòleg/a Centre 
d’Atenció Primerenca -- 

1 1 TL CET) Interins per programa,
dedicació parcial 

Administració 
Especial Serveis 

Especials 
Comeses  
Especials 

Nivell 
diplomatura 
universitaria 

Logopeda Centre 
d’Atenció Primerenca -- 

1 1 TL CET) Interins per programa,
dedicació parcial 

Administració 
Especial Serveis 

Especials 
Comeses  
Especials 

Nivell 
diplomatura 
universitaria 

Fisioterapeuta Centre 
d’Atenció Primerenca -- 

1 1 TL CET) Interins per programa,
dedicació parcial 

Administració 
Especial Serveis 

Especials 
Comeses  
Especials 

Nivell 
diplomatura 
universitaria 

Terapeuta 
Ocupacional Centre 
d’Atenció Primerenca 

-- 

5 5 Total interins per programa 

1 1TL (CET) Laboral fix 
dedicació parcial 

Administració 
Especial Tècnica Mitjà -- Arquitecte/a tècnic A2 

1 1 TL (CET) Laboral fix 
 

Administracio 
Especial Serveis 

especials 
Personal 
d’oficis 

Operari  Peó d’oficis 
múltiples i 
cementeri 

E-AP 

3 3 TL (CET) Laboral fix 
dedicació parcial 

Administració  
Especial Serveis 

especials 
Personal 
d’oficis 

Operari Netejador/a 
d’edificis municipals E-AP 

5 5 Total laboral fix 

15 15 TOTAL PLACES INCLOSES EN L’OPE DE 2022 
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