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AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT D'ARTESA DE SEGRE

ANUNCI sobre aprovació de les bases i la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el
sistema selectiu excepcional de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de personal
laboral de l'Ajuntament d'Artesa de Segre.

Per Resolució d'Alcaldia núm. 876/2022, de data 16 de desembre, s'han aprovat les bases i i els annexes que
han de regir els processos selectius derivats de l'oferta d'ocupació pública d'estabilització per al personal de
l'Ajuntament d'Artesa de Segre.

Els procés selectiu d'aquestes places es regiran per les bases de la convocatòria que han estat publicades
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 242 (BOPL) de data 20 de desembre de 2022.

El termini per la presentació de les sol·licituds serà de vint dies hàbils, a comptar des de el dia següent a la
publicació d'aquesta resolució en el DOGC.

Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan procedeixi, de conformitat amb les bases, es
faran públics en el «Butlletí Oficial de la Província de Lleida» o en el Tauler d'Anuncis de la Corporació i Seu
Electrònica municipal http://artesadesegre.eadministracio.cat.

La resolució per la qual es declari aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, en la qual
s'indicarà el lloc on es trobi exposada al públic les llistes així com l'hora i el lloc de començament de les
proves,i l'ordre d'actuació de les persones aspirants es publicarà, en el termini d'un mes un cop hagi finalitzat
el termini de presentació de sol·licituds, al tauler d'anuncis i a la seu electrònica de l'ajuntament, substituint
aquesta publicació la notificació individual a les persones interessades, de conformitat amb l'article 45.1.b) de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

No obstant això, la publicació referida pot ser substituïda per una notificació personal a cadascuna de les
persones aspirants, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es faran públics al tauler d'anuncis i a la pàgina web de
l'Ajuntament d'Artesa de Segre.

Artesa de Segre, 20 de desembre de 2022

Maria Cusola Aumedes

Alcaldessa
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