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Ajuntament de Llaurí
Edicte de l’Ajuntament de Llaurí sobre correcció de errors de l’oferta d’ocupació pública 2022.

EDICTE
Mitjançant decret d’Alcaldia nº 840, de data 11 d’octubre de 2.022, s’ha aprovat la correcció d’errades de l’oferta d’ocupació pública de 
l’Ajuntament de Llaurí per a l’exercici 2.022, amb el següent tenor literal:
“Atés el decret d’Alcaldia 414/2.022, de data 9 de maig de 2.022, pel qual es va aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública de l’Ajuntament de Llaurí 
per a 2.022, la qual 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.
Vist l’anunci d’informació pública que es va publicar al BOP nº 94, de data 18 de maig de 2.022.
Vist que s’han detectat errades en l’Oferta d’Ocupació Pública per a 2.022 efectuada, donat que, encara que al Decret d’Alcaldia 414/2.022, de 
data 9 de maig de 2.022, pel que es va aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública de l’Ajuntament de Llaurí p er a 2.022, estàn incloses la totalitat 
de les places que la conformen, s’ha detectat l’omissió de la plaça d’arquitecte a la publicació efectuada al BOP, devent subsanar-se aquesta 
errada material.
Vist que cal corregir, a més, l’errada existent al grup de classificació d’ una de les places incloses a la promoció interna, i on diu grup B deuria 
dir grup A2, donat que l’article 76 de l’EBEP, a l’establir els grups de classificació professional del personal funcionari de carrera, fixa el grup 
B per a títol específic de tècnic superior, i la Disposició Transitòria Sexta del mateix text legal regula que els funcionaris del subgrup C1 que 
reunisquen la titulació exigida podràn promocionar al grup A sense necessitat de passar pel nou grup B.
Atés que, donades les característiques de les places de la plantilla existent que poden optar a promoció interna, de composició administrativa 
i no tècnica, deu corregir-se el grup de classificació professional establert per a la plaça de tècnic/a de gestió, a cobrir per promoció interna, 
devent ser aquest el subgrup A2.
Atés que, no obstant la inclusió de les places a ocupar per promoció interna en l’Oferta d’Ocupació Pública per a 2.022 de l’Ajuntament de 
Llaurí, aquesta inclusió deu quedar condicionada a l’aprovació de la modificació de la plantilla de places vigent que incloga les esmentades 
places. Fins que no es modifique plantilla i la relació de llocs de treball, no es podrà convocar el procés selectiu relatiu a estes places. Donat 
que aquesta matització no es va incloure a l’anunci efectuat al butlletí oficial, deu subsanar-se aquesta circumstància, fent-se constar a l’anunci 
de correcció d’errades a efectuar.
Atés que, respecte de les places d’interins per programes, caldria fer constar, per seguretat jurídica, que aquestes són les resultants del contracte 
programa amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, estant subjecta la seua vigència a la del contracte programa del que formen part 
per aplicació, tant de l’article 1 de la Llei 20/2.021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació 
pública com dels propis criteris de la Direcció General d’Administració Local recollits a l’informe de personal remés a aquesta Corporació 
en data 21 de juliol de 2.021.
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2.015, de 2 d’abril, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
possibilita a les Administracions Públiques la rectificació, en qualsevol moment, de les errades materials, de fet o aritmètics existents. 
Vist l’informe de Secretaria de data de hui que consta a l’expedient, on consta que, donades les premises acabades d’exposar, deu rectificar-se 
l’ Oferta d’Ocupació Pública per a 2.022 de l’Ajuntament de Llaurí en els termes següents:
1.- A la columna Grup EBEP, on posa B, deu posar A2.
2.- Deu incloure’s a la publicació efectuada al BOP la plaça d’arquitecte/a.
3.- Deu fer-se constar que la inclusió de les places de promoció interna queda condicionada a l’aprovació de la modificació de la plantilla de 
personal vigent que incloga les esmentades places. Fins que no es modifique plantilla i relació de llocs de treball, no es podrà convocar el 
procés selectiu relatiu a estes places.
4.- Deu fer-se constar que les places d’interins per programes són les resultants del contracte programa amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives, estant subjecta la seua vigència a la del contracte programa del que formen part.
En virtut de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia per l’article 21 de la Llei 7/1.985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, RESOLC:
1.- Rectificar les errades materials existents a l’oferta d’ocupació pública de 2.022 de l’Ajuntament de Llaurí, de tal forma que on diu:

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 consolidació o estabilització 
d’ocupació temporal; TL (RD), Torn lliure restringit per a dones (30%); CM, concurs de mobilitat personal d’altres administracions; 

DFI, torn restringit personal amb diversitat funcional intel·lectual; DFA, torn restringit personal amb altre tipus de diversitat funcional.

1 1 PI Funcionari de
carrera

Administració
General Gestió Tècnic/a de 

Gestió B

2 2 PI Funcionari de
carrera

Administració
General

Adminis-
trativa ---- ---- Administratiu/va 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 adminis-
tratiu/va C2

5 5 Total Funcionari de carrera

2 2 TL 
(CET)

Interins per pro-
grama, dedicació 
parcial

Administració Especial Serveis 
Especials

Comeses 
Especials

Nivell 
llicen-
ciatura 
universi-
taria

Psicòleg/a 
Centre d’Atenció 
Primerenca

--
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1 1 TL 
CET)

Interins per pro-
grama, dedicació 
parcial

Administració Especial Serveis 
Especials

Comeses 
Especials

Nivell 
diplo-
matura 
universi-
taria

Logopeda Centre 
d’Atenció 
Primerenca

--

1 1 TL 
CET)

Interins per pro-
grama, dedicació 
parcial

Administració Especial Serveis 
Especials

Comeses 
Especials

Nivell 
diplo-
matura 
universi-
taria

Fisioterapeuta 
Centre d’Atenció 
Primerenca

--

1 1 TL 
CET)

Interins per pro-
grama, dedicació 
parcial

Administració Especial Serveis 
Especials

Comeses 
Especials

Nivell 
diplo-
matura 
universi-
taria

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/a A2

1 1 TL 
(CET)

Laboral fix Administració 
Especial Serveis especials Personal 

d’oficis Operari 
Peó/na 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

Ha de dir:

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 consolidació o estabilització
d’ocupació temporal; TL (RD), Torn lliure restringit per a dones (30%); CM, concurs de mobilitat personal d’altres administracions; 

DFI, torn restringit personal amb diversitat funcional intel·lectual; DFA, torn restringit personal amb altre tipus de diversitat funcional.

1 1 PI Funcionari de
carrera

Administració
General Gestió Tècnic/a de 

Gestió(*) A2

2 2 PI Funcionari de
carrera

Administració
General

Adminis-
trativa ---- ---- Administratiu/

va(*) 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 adminis-
tratiu/va C2

5 5 Total Funcionari de carrera

2 2 TL 
(CET)

Interins per programa, 
dedicació parcial Administració Especial Serveis 

Especials

Come-
ses 
Espe-
cials

Nivell lli-
cenciatura 
universi-
taria

Psicòleg/a 
Centre d’Atenció 
Primerenca
(**)

--

1 1 TL CET)
Interins per programa, 
dedicació parcial Administració Especial Serveis 

Especials

Come-
ses 
Espe-
cials

Nivell 
diplo-
matura 
universi-
taria

Logopeda Centre 
d’Atenció 
Primerenca
(**)

--

1 1 TL CET)
Interins per programa, 
dedicació parcial Administració Especial Serveis 

Especials

Come-
ses 
Espe-
cials

Nivell 
diplo-
matura 
universi-
taria

Fisioterapeuta 
Centre d’Atenció 
Primerenca
(**)

--

1 1 TL CET)
Interins per programa, 
dedicació parcial Administració Especial Serveis 

Especials

Come-
ses 
Espe-
cials

Nivell 
diplo-
matura 
universi-
taria

Terapeuta 
Ocupacional 
Centre d’Atenció 
Primerenca
(**)

--



52 N.º 204
24-X-2022

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

5 5 Total interins per programa

1 1TL 
(CET)

Laboral fix 
dedicació parcial

Administració 
Especial Tècnica Superior -- Arquitecte/a A1

1 1TL 
(CET)

Laboral fix 
dedicació parcial

Administració 
Especial Tècnica Mitjà -- Arquitecte/a 

tècnic/a A2

1 1 TL 
(CET)

Laboral fix Administració 
Especial Serveis especials Personal 

d’oficis Operari 
Peó/na 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

6 6 Total laboral fix

15 16 TOTAL PLACES INCLOSES EN L’OPE DE 2022

(*) Plaça inclosa a l’Oferta d’Ocupació Pública condicionada a l’aprovació de la modificació de la plantilla vigent que incloga la plaça.
(**) Places resultants del contracte programa amb la GV per a la prestació de servicis socials.
2. Remetre certificat d’aquesta resolució a la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana i a la Comunitat Autònoma, per al seu conei-
xement i efectes oportuns.
3. Publicar el present acord al diari oficial.”
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, 14 d’octubre de 2022.—L’alcaldessa-presidenta, Ana M.ª González Herdaro.
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