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AJUNTAMENT D’ALMACELLES

Anunci de l’oferta pública d’ocupació 2019

Expedient: 2019/114 (03.03.00) Provisió de llocs de treball.

El Ple Municipal, en sessió de data 17 de gener de 2019, va aprovar definitivament la plantilla de personal
de l’Ajuntament  i  els  seus  organismes  autònoms en l’expedient  de pressupost  per  a  2019 i  l’Alcaldia,
mitjançant decret, de data 1 d’abril de 2019, ha resolt:
Primer. Procedir a l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública d’aquest Ajuntament per a l’any 2019, que conté
els següents llocs de treball.

Ajuntament d’Almacelles

Personal funcionari
Escala d’Administració Especial

GRUP/CLASSIFICACIÓ NÚM. VACANTS DENOMINACIÓ PLACES SISTEMA DE SELECCIÓ PROCÉS DE SELECCIÓ

C2 2 Agent de Policia Concurs oposició Torn lliure (1)

(1) En agregació a les places convocades en l’OPO 2018.

Residència Municipal d’Avis Mn. Alexandre Pedra

Personal laboral
Denominació de la plaça: administratiu/va.
Nombre de vacants: 1.
Sistema de selecció: concurs oposició.
Torn: lliure.

Patronat Municipal d’Esports

Personal laboral 
Denominació de la plaça: responsable de gestió esportiva.
Nombre de vacants: 1.
Sistema de selecció: concurs oposició.
Torn: lliure.

Segon. Que es proposi al Tribunal designat en l’expedient 2018/1196 pel qual es tramita el concurs oposició
en la convocatòria de dues places d’agent de la Policia Local d’Almacelles, l’ampliació en dues places més,
passant a seleccionar-ne quatre, en execució d’aquesta oferta pública d’ocupació, segons ha possibilitat el
Reial decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual s’estableix el coeficient reductor de l’edat de jubilació
en favor de la Policia Local al servei de les entitats que integren l’Administració Local.

Tercer. Que es publiquin els anteriors acords en el Tauler d’anuncis de la Corporació i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Quart. Que es remeti còpia de la resolució a la Direcció General de l’Administració Local de Catalunya.

Almacelles
L’alcalde, Josep Ibarz Gilart
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