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AJUntAment d’AnGLÈs 

Edicte d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2019 

Núm. 9607

Núm. expedient.: X2019001662 - 1454-000001-2019

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 7 de novembre de 2019, va acordar el següent: 

“Aprovació de l’oferta pública d’ocupació per l’exercici 2019.

Antecedents

L’Ajuntament d’Anglès en sessió celebrada pel Ple Municipal en data 06 de novembre de 2018 va aprovar inicialment el 
pressupost municipal i la plantilla de personal per a l’exercici de 2019 i es va exposar al públic. No havent-se presentat cap re-
clamació durant el període d’exposició pública, el pressupost va quedar aprovat definitivament, publicat l’edicte d’aprovació 
definitiva al BOP número 242 de data 19 de desembre de 2018.

Vist que l’expedient del pressupost recull la plantilla i la relació de llocs de treball existents.

Vist que la plantilla del personal funcionari recull quatre places d’agent de Policia Local, escala d’Administració Especial, 
Serveis Especials, C2, que es troben vacants.

Vist l’informe de Secretaria de data 7 de novembre de 2019.

Vist l’informe d’Intervenció de data 7 de novembre de 2019.

L’òrgan competent per l’adopció d’aquest acord és la Junta de Govern Local d’acord amb el decret de delegació de l’alcaldia 
de data 25 de juny de 2019, que es va donar compte al Plenari municipal en data 27 de juny de 2019.

Fonaments de Dret

La legislació aplicable per a l’aprovació de les ofertes públiques d’ocupació en l’àmbit de la legislació local es la següent:

- Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.
- Art. 70 de la Llei 5/2015, de 30 d’octubre, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
- Art. 21.1.g de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.
-  Art. 285 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya.
- Art. 57 del reglament de Personal al servei de les Entitats Locals.

Resolució

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent 

ACORD:

1. Aprovar l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament d’Anglès, per a l’exercici 2019, segons el quadre que figura tot seguit:
- Oferta d’ocupació pública 2019, per reposició:

Denominació Règim grup Nbre. Vacants Forma d’accés
Agent de Policia Local Funcionari de carrera C2 1 Concurs-oposició lliure

2. Establir que, de conformitat amb el que preveu l’article 70.1 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, els processos selectius corresponents a les places incloses en 
l’oferta d’ocupació pública es convocaran dins del termini màxim de tres anys a comptar des de la data de signatura de 
l’acord que l’aprovi.

3.  Publicar l’oferta d’ocupació pública de referència a la seu electrònica de l’Ajuntament, al Tauler d’anuncis de l’Ajun-
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tament d’Anglès, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i 
trametre’n una còpia a l’Administració de l’Estat i a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya.”

Anglès, 29 de novembre de 2019 

Àstrid Desset Desset  
Alcaldessa 


