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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
ALTRES ORGANISMES
INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA MAS CARANDELL
EDICTE sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació de 2018.
Mitjançant decret núm. 2018000388, de data 20 de desembre 2018, s'aprova l'Oferta Pública d'Ocupació 2018
de l'Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell
Atès que en sessió de data 11 de desembre de 2017, l'òrgan rector d'aquest organisme autònom aprovà el
projecte del pressupost i de la plantilla de personal per a l'any 2018.
Atès que el Ple de l'Ajuntament de Reus aprovà definitivament el Pressupost General de la Corporació per a
l'exercici 2018, així com la plantilla de personal i es publica el BOP de Tarragona número 74 de 17 d'abril de
2018.
Vist allò que disposen els article 56 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals, els articles 55, 56 i concordants del Real Decret
Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre,pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
Vist l'article 12 del Conveni Col.lectiu de persones treballadores de l'IMFE Ma Carandell.

HE RESOLT:

Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de l'any 2018,
en els termes que seguidament s'indiquen i procedir a les pertinents publicacions que estableixi la normativa
que en resulti d'aplicació:

Plaça: Conserge
Nivell de titulació: Certificat d'escolaritat o equivalent
Nombre de vacants: 1
Torn lliure.

Plaça: Auxiliar administrativa
Nivell de titulació: Títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent
Nombre de vacants: 1
Torn lliure.

Plaça: Administrativa – C1
Nivell de titulació: Batxiller, Tècinc/a superior corresponent a cicles formatius de grau superior, FP-2n grau, o
equivalent, o haver superat les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys
Nombre de vacants: 1
Torn promoció interna
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Plaça: Tècnica Superior
Nivell de titulació: Llicenciatura
Nombre de vacants: 3
Torn promoció interna.

Reus, 20 de desembre de 2018

Josep Alberich Forns
Secretari delegat
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ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

