
ANUNCI SOBRE APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2022

Per Decret d’Alcaldia 2022/1952, de 20 de desembre, s’ha resolt: 

Primer.- Avocar la competència que fou delegada a la Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions acordades per l’Alcaldia per decret núm. 2019/1114, de 4 de juliol, per a l’aprovació 
de l’oferta pública d’ocupació per al 2022.  

Segon.- Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2022, amb les següents places:

Plantilla de personal funcionari: 2 places

Grup C2
Escala Administració especial
Sots escala Serveis especials
Classe Policia Local
Denominació Agent
Nombre de places 1

Titulació
Graduat en educació secundària o 
equivalent

Sistema de provisió Concurs-oposició
Torn Lliure

Grup C1
Escala Administració general
Sots escala Administrativa
Categoria Administratiu/va
Nombre de places 1

Titulació
Batxillerat, FP de grau superior o 
equivalent

Sistema de provisió Concurs-oposició
Torn Lliure

Plantilla de personal laboral: 2 places

Categoria/denominaci
ó Auxiliar de geriatria
Nombre de places 1

Titulació Agrupacions professionals sense requisit de 
titulació, segons classificació TREBEP

Sistema de provisió Concurs-oposició
Torn Lliure
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Categoria/denominaci
ó Oficial primera instal·lacions
Nombre de places 1

Titulació
batxillerat, cicle formatiu de grau superior o FPII 
d’electricitat, instal·lació, manteniment, o 
equivalent. 

Sistema de provisió Concurs-oposició
Torn Lliure

Tercer.- Publicar aquesta oferta al Butlletí Oficial de la Provincial, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i al Web de l’Ajuntament. 

Quart.- Notificar aquesta resolució als representats de personal, i si s’escau, a les seccions 
sindicals de la Corporació.

Cinquè.  Comunicar als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui, i trametre còpia a la 
Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya 

Sisè.- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre i a bon fi i 
execució del precedent acord i declarar que contra aquest acte que exhaureix la via administrativa 
es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Alcaldia d’aquesta Corporació, 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 i en el termini màxim d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas, publicació.  El termini màxim per a dictar i 
notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des del dia següent a la data de 
presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la resolució d’aquest recurs o la 
desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar-se de nou el mateix recurs. Exhaurida la 
via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a 
comptar des de l’endemà de la seva notificació o sense termini per interposar-lo, des de l’endemà 
de la desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant això, no es podrà interposar 
aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del 
recurs de reposició.

El que es fa públic per a general coneixement

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica 

Annabel Moreno Nogué 

Alcaldessa 
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