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Anunci modificació OPO estabilització 2022 i correcció errades bases concurs de mèrits d’aquest procés

En relació amb l’oferta pública d’ocupació 2022 per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament
de Lleida i els seus organismes autònoms 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, i les bases
reguladores de la convocatòria dels processos d’estabilització de l’ocupació temporal, mitjançant el sistema
selectiu excepcional de concurs de mèrits, previst a les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei
20/2021, en relació amb el personal funcionari i personal laboral de l’Ajuntament de Lleida i de l’Organisme
Autònom Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí, es fa públic que la Junta de Govern Local, en data
25 de gener de 2023, prengué l’acord següent:

“5. Aprovació modificació OPO procés estabilització 2022 i correcció errades de les bases del concurs de
l’esmentat procés

Primer.  Modificar  l’Oferta  Pública  d’Ocupació 2022  per  a  l’estabilització  de  l’ocupació  temporal  de
l’Ajuntament de Lleida i els seus organismes autònoms 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, aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2022 i correcció d’errades
per acord de la Junta de Govern Local de 22 de setembre, pel que fa al nombre de places incloses de
Tècnic/a Superior Educació Infantil, grup C1, de personal funcionari, que passa 16 a 17 places.

Segon. Rectificar, en part, l’apartat 4.1, “Admissió d’aspirants” de les Bases reguladores de la convocatòria
dels processos d’estabilització de l’ocupació temporal, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs
de mèrits, previst a les disposicions addicionals 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 en relació amb el  personal
funcionari  i  personal  laboral  de  l’Ajuntament  de  Lleida  i  de  l’Organisme  Autònom  Institut  Municipal
d’Ocupació Salvador Seguí, aprovades per la Junta de Govern Local de data 28 de setembre de 2022, que
queda redactat de la següent manera:

“4.1.Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcalde, ha de dictar resolució en el termini
màxim d’un mes i ha de declarar aprovada la llista d’admesos i exclosos que es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província fent constar els cognoms i nom i quatre xifres aleatòries del DNI dels admesos i
exclosos.”.../...

La resta del contingut de la base quarta resta redactada de la mateixa manera.

Rectificar l’Annex I de les esmentades bases en el nombre de places de Tècnic/a Superior Educació Infantil,
de personal funcionari, grup C1, que passa a ser de 17 places.”

Lleida, a la data de la signatura electrònica
La 2a Tinent d’Alcalde i Portaveu Regidora de Presidència, Jordina Freixanet Pardo
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