
Per resolució d'Alcaldia núm.172/22 de data 26 de maig de 2022, l'Ajuntament de Maldà ha aprovat l'Oferta
pública d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal en els termes habilitats per la Llei 20/2021, de
28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

A continuació es detalla l'Annex amb les places de personal laboral que s'inclouen a l'oferta:

Denominació 
(segons

plantilla)

Grup/
Subgrup 
(segons
el nivell

de
titulació)

Nivell titulació Nombre
vacants

Sistema
selecció

Habilitació.
Procés

estabilització

(DA 6ª-8a
Llei

20/2021)

Administratiu/va C/C1 Batxiller, Formació professional de 2n grau,
administratiu, o grau superior o equivalent.

1 Concurs (DA 6ª-8a Llei
20/2021)

Auxiliar
geriatria

C/C2 Tècnic/a en atenció a persones en situació de
dependència o tècnic/a en cures auxiliars d' infermeria
o d'auxilliar de clínica o certificat de professionalitat
d'atenció sociosanitària o equivalents.

6 Concurs (DA 6ª-8a Llei
20/2021)

Fisioterapeuta A2 Diplomatura universitària en fisioteràpia, Grau en
fisioteràpia o equivalent.

1 Concurs (DA 6ª-8a Llei
20/2021)

Personal neteja AP ESO o assimilable (EGB o certificat d'escolaritat). 1 Concurs (DA 6ª-8a Llei
20/2021)

Cuiner/a AP ESO o assimilable (EGB o certificat d'escolaritat). 1 Concurs (DA 6ª-8a Llei
20/2021)

Infermer/a A2 Diplomatura universitària en Infermeria, Grau en
infermeria o equivalent.

1 Concurs-
oposició

(DA 8a Llei
20/2021)

Denominació
(segons

plantilla)

Grup/
Subgrup 
(segons
el nivell

de
titulació)

Nivell titulació Nombre
vacants

Sistema
selecció

Habilitació.
(art. 2 Llei
20/2021)

Cuiner/a AP ESO o assimilable (EGB o certificat d'escolaritat). 1 Concurs-
oposició

(art. 2 Llei
20/2021)



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 de Maldà.

Contra l'aprovació de l'Oferta pública d'ocupació, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs de reposició davant de l'Alcaldia, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al
de publicació d'aquest edicte.

El termini per a resoldre i notificar el recurs de reposició és d'un mes, i la manca de resolució i notificació en
termini permet la interposició de recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Lleida.

També poden interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Lleida en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de publicació d'aquest edicte, si no han
interposat abans recurs de reposició.

No obstant això, poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient.

Maldà, 26 de maig de 2022

Anna Maria Salla Xuclà

Alcaldessa

(22.146.024)


