
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

ANUNCI sobre modificació de l'oferta pública d'ocupació 2020 i 2022.

El Decret d'Alcaldia número 2022-2732 de 15 de juny de de 2022, resol aprovar la segona modificació de
l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2020, publicada al BOPT nº 09995 de 24 de desembre de 2020 i al
DOGC 8304 de 28 de desembre de 2020, segons es detalla, de la qual se'n dóna publicitat de conformitat amb
el que disposen l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 70
del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic
de l'Empleat Públic i l'article 57.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.

RÈGIM FUNCIONARI/A CARRERA

Escala Subescala/categoria Grup Núm.
Vacants

Sistema selecció

Escala Administració
Especial

Tècnic d'Administració Especial
Economista

A1 1 Concurs-oposició o concurs torn
lliure.

La resta de llocs de treball continguts a l'oferta d'ocupació pública roman inalterada.

El Decret d'Alcaldia número 2022-2731 de 15 de juny de de 2022, resol aprovar la modificació de l'Oferta
Pública d'Ocupació segons la taxa de reposició ordinària regulada a la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de
pressupostos generals de l'estat per a l'any 2022 (publicada al BOPT nº 04092 de 19 de maig de 2022 i al
DOGC 8671 de 19 de maig de 2022) pel que fa a lloc de treball de tècnic/a de serveis jurídics, de la qual se'n
dóna publicitat de conformitat amb el que disposen l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, l'article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i l'article 57.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

TAXA DE REPOSICIÓ LLEI 22/2021

PERSONAL FUNCIONARI

RÈGIM FUNCIONARI/A CARRERA

Escala Subescala/categoria Grup Vacants Sistema selecció

Administració Especial Tècnica/serveis jurídics A1 1 Concurs-oposició lliure

La resta de l'Oferta Pública d'Ocupació resta sense modificació.
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Mont-roig del Camp, 18 de juliol de 2022

Fran Morancho López

Alcalde

(22.199.061)
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