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Anunci aprovació oferta pública d'ocupació (taxa reposició ordinària) per a l'any 2022

ANUNCI APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ (TAXA REPOSICIÓ ORDINÀRIA) PER A L’ANY 2022

Per Decret núm. 1286/2022, de data 18 de maig de 2022, l’Alcaldia ha resolt: 

Primer.- Aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’any 2022 derivada del previst en l’article 20 de la Llei 22/2021, de 28 de desem-
bre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2022, d’acord amb el següent detall:

FUNCIONARI DE CARRERA

Denominació Escala / Subescala / Classe Grup/ Subgrup Núm. vacants Accés

Agent Policia Local Administració Especial/ Serveis Espe-
cials / Policia Local

C/C1 2 Lliure i Mobilitat*

Educador/a social Administració Especial/ Escala Tècnica/
classe tècnics mitjans

A2 1 Lliure

Auxiliar Administratiu/iva Administració General/  Auxiliars C/C2 3** Lliure

Assessor/a jurídic Serveis 
Socials

Administració Especial/ Escala Tècnica/
classe tècnics superiors

A1 1 Lliure***

Treballador/a Social Administració Especial/ Escala Tècnica/
classe tècnics mitjans

A2 1 Lliure***

Tècnic/a en integració social Administració Especial/ Escala Tècnica/
classe tècnics mitjans

B 1 Lliure***

Administratiu/iva Administració General/  Administratius C/C1 1 Promoció interna

Oficial/a Policia Local Administració Especial/ Serveis Espe-
cials / Policia Local

B 2 Promoció interna ****

PERSONAL LABORAL

Denominació Grup/ Subgrup Núm. vacants Accés

Coordinador/a Neteja C/C2 1 Lliure
 

* D’acord amb annex reglament selecció Policia Local.
** Una plaça reservada per a personal amb diversitat funcional.
***Places per a la posada en marxa de nous serveis de la Llei de Serveis Socials inclusius de la Comunitat Valenciana (art. 20.ú apar-

tat 6 f de la LGPE del 2022). 
****Una de les places d’oficial deriva d’una jubilació produida durant el primer semestre de 2022, i suposa un avançament de la 

taxa de reposició de conformitat amb 20.ú. apartat 8 de la LGPE del 2022.
  
Segon.- La selecció del personal s’efectuarà mitjançant convocatòria pública, a través del sistema legal escollit en cada convoca-

tòria, garantint-se els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat. 

Tercer.- Els processos selectius per a les places compromeses en la present Oferta Pública d’Ocupació hauran de convocar-se i des-
envolupar-se en el termini màxim de tres anys de la publicació d’aquest anunci en el BOP de Castelló de conformitat amb l’art. 70 del 
TREBEP i la LGPE per al 2022.

Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló amb indicació dels recursos que procedisquen i traslladar una còpia 
d’aquest acord a l’Administració General de l’Estat a l’efecte de l’establit en l’article 56.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local.» 

Contra l’acte administratiu transcrit, que és definitiu en via administrativa, i de conformitat amb el que disposen els art. 123 i 124 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques podeu interposar un dels següents 
recursos: 

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l’acte recorregut, en el termini d’un mes, a 
comptar des del dia següent al de la publicació d’aquesta resolució en ell butlletí oficial de la Província de Castelló.

La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició establisca el contrari, no suspendrà l’execució de l’acte impug-
nat, de conformitat amb l’art. 117 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

Si transcorreguera un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de reposició sense que aquest haja estat resolt, podreu 
entendre que ha estat desestimat i interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en 
el termini de sis mesos, a comptar des del dia següent al de la desestimació presumpta. 

b) Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló dins del termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de Castelló.  

Tot això sense perjudici que pugueu interposar qualsevol altre recurs o acció que considereu procedent. 

Vinaròs, 20 de maig de 2022.
L’alcalde-president. Guillermo Alsina Gilabert.
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