
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MANLLEU

ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria del concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió
de dos llocs de treball.

De conformitat amb el que disposa l'article 112 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa públic que la Junta de Govern Local de
l'Ajuntament de Manlleu, en data 1 d'octubre de 2019, va aprovar les bases específiques i la convocatòria per a
la provisió conjunta, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats, dels següents llocs de treball:

 

1. Lloc de treball d'administratiu/va Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum

 

Denominació Administratiu/va Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum

Codi del lloc 9.008

Àrea Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum

Tipus de lloc Base

Provisió Concurs general de mèrits i capacitats

Règim Funcionari/ària

Escala/subescala/classe administració general/auxiliar

Grup C

Subgrup C1/C2

Nivell de destinació 14

Sou base 10.504,08 €/any 2019 grup C1

8.903,45 €/any 2019 grup c2

Complement destí 4.537,96 €/any 2019

Complement específic 7.547,47 €/any 2019

Jornada de treball completa

Tipologia jornada Flexibilitat

 

2. Lloc de treball d'auxiliar administratiu/va Policia Local

 

Denominació Auxiliar administratiu/va Policia Local
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Codi del lloc 1.007

Àrea Policia Local

Tipus de lloc Base

Provisió Concurs general de mèrits i capacitats

Règim Funcionari/ària

Escala/subescala/classe administració general/auxiliar

Grup C

Subgrup C2

Nivell de destinació 10

Sou base 8.903,45 €/any 2019

Complement destí 3.201,66 €/any 2019

Complement específic 7.942,67 €/any 2019

Jornada de treball completa

Tipologia jornada Flexibilitat

 

Les bases específiques que regularan aquesta provisió s'han publicat íntegrament a la web municipal
www.manlleu.cat i en el tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament.

El termini d'admissió de sol·licituds per participar en aquest provés de provisió convocat serà de quinze (15)
dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. El següents anuncis es faran públics exclusivament en el tauler d'anuncis electrònics
de l'Ajuntament.

 

Manlleu, 3 d'octubre de 2019

 

Àlex Garrido i Serra

Alcalde

 

(19.277.053)
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