
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT D'ARTESA DE SEGRE

EDICTE sobre rectificació d'errors de l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació derivada del procés
d'estabilització previst a la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

Per Decret d'Alcaldia núm. 760/2022, de data 9 de novembre, s'ha resolt el següent acord, que transcrit
literalment és com segueix:

«Atès que per acord de Ple de data 23 de maig de 2022, es va aprovar l'Oferta d'ocupació pública per a
l'estabilització d'ocupació temporal, que complia les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Atès que l'esmentada oferta es va publicar al BOP de Lleida núm. 102, de data 27 de maig de 2022 i al DOGC
de data 27 de maig de 2022.

Havent-se detectat unes errades en la redacció de l'acord, atès que es van incloure llocs de treball enlloc de
places, que és el que determina la Llei 20/2021, al grup de classificació s'hi va determinar el nivell del CD de
cada lloc de treball i una plaça de C1 es va classificar com a Auxiliar administratiu, sent aquesta plaça
d'Administratiu.

Vist que les Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes (art. 109.2 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

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, i l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques,

RESOLC:

PRIMER. Rectificar l'error material, de fet o aritmètic d'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 109 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, de tal manera
que la Part dispositiva de l'acord de Ple de data 23 de maig de 2022, relatiu a l'aprovació de l'oferta d'ocupació
derivada del procés d'estabilització previst a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la
reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, quedi redactat de la següent manera:

PERSONAL LABORAL

GRUP DE CLASSIFICACIÓ CATEGORIA LABORAL VACANTS SISTEMA D'ACCÉS

C1 Administratiu 1 Concurs

C2 Auxiliar administratiu 9 Concurs

C2 Auxiliar administratiu 1 Concurs-oposició

E AP Brigada 1 Concurs

E AP Brigada 1 Concurs-oposició

E AP Neteja 1 Concurs
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E AP Neteja 1 Concurs-oposició

SEGON. Publicar la modificació de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal a la seu
electrònica (http://artesadesegre.eadministracio.cat) de la Corporació i a Butlletí Oficial de la Província i al
Diari de la Generalitat.

TERCER. La publicació de la convocatòria per a la cobertura de les places incloses en l'oferta per a
l'estabilització temporal haurà de ser abans del 31 de desembre de 2022 i la seva resolució abans del 31 de
desembre de 2024.

QUART. Trametre la present esmena al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, a través de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses.

CINQUÈ. Ratificar la present resolució en la propera sessió plenària que es celebri.»

En compliment de l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i
l'article 70.2 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat per Reial decret Legislatiu
5/2015, de 30 d'octubre, es publica l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal de
l'Ajuntament d'Artesa de Segre en el Butlletí Oficial de la Província.

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs de
reposició potestatiu davant el Ple de l'Ajuntament d'Artesa de Segre, en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà al de la publicació del present anuncio, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós-
administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar
des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició
potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o
s'hagi produït la seva desestimació per silenci, sens perjudici d'altres vies de recurs existents.

Artesa de Segre, 9 de novembre de 2022

Maria Cusola Aumedes

Alcaldessa

(22.314.016)
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