Àrea de Govern i Economia
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pl.Porxada 6, 1a planta - 08401 Granollers 938426619

28 Tècnic/a mitjà/ana d’ensenyament ( personal funcionari )
1 Tècnic/a mitjà/mitjana d’ensenyament ( personal laboral )
2. Crear quatre places de Professor, personal laboral, grup A1.
L’executivitat d’aquestes places queda supeditada a la justificació d’existència de
finançament
3. Crear sis places de Tècnic/a mitjà/ana d'ensenyament secundari, personal
funcionari; escala d'administració especial; subescala Tècnica; classe Mitjana; grup
A2.
L’executivitat d’aquestes places queda supeditada a la justificació d’existència de
finançament
4. Crear una plaça de TAG (Tècnic d’administració general), personal funcionari;
escala d'administració general; subescala Tècnica; grup A1.
L’executivitat d’aquesta plaça queda supeditada a la justificació d’existència de
finançament.
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d’acord amb el detall següent :

Data 11-10-2018

6 Tècnic/a mitjà/ana d’ensenyament infantil/primari ( personal funcionari )
22 Tècnic/a mitjà/ana d’ensenyament primari ( personal funcionari )
1 Tècnic/a mitjà/mitjana ( personal laboral )

11775342353463154606 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Document signat electrnicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjanant el Codi Segur de Verificaci CSV:

1. Transformar la denominació de les següents places per tal d’homogenitzar noms,
sense que es modifiqui cap altre condició:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

PLANTILLA DE PERSONAL 2018

B

De conformitat amb allò que disposa l'article 283 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, es fan públiques les modificacions 5/2018 i 6/2018 de la plantilla de personal i
de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Granollers, del seu organisme
autònom administratiu “Patronat municipal del Museu de Granollers” i de l’entitat
pública empresarial “Granollers Mercat” per a l’exercici 2018, que han estat aprovades
per acord del Ple de data 31 de juliol i 25 de setembre de 2018, respectivament :

A

ANUNCI

Àrea de Govern i Economia
Recursos Humans
pl.Porxada 6, 1a planta - 08401 Granollers 938426619
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Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat,
en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci.
Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci.
Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut
un mes des de la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat
per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona en el termini de sis mesos.

La Secretària General

Signat digitalment per TCAT P
CATALINA DOLORES VICTORY
MOLNE - DNI 42943310X
Data: 03/10/2018 10:15:58
Granollers, 03/10/2018

Pàg. 2-2
CVE 2018036909
Data 11-10-2018

4. Crear un lloc de treball de Tècnic/a superior d’assessorament jurídic; enquadrament
orgànic 2110; complement de destí 22; complement específic 26; classificació
professional, A1; núm. de fitxa 49; nivell de català, C; forma de provisió concurs de
mèrits;
règim
personal
funcionari;
del
col·lectiu/cossos
d'administració
especial/general; jornada completa.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. Crear sis llocs de treball de Professor/a tècnic/a d'educació secundària;
enquadrament orgànic 4105; complement de destí 24; complement específic 46;
classificació professional, A2; núm. de fitxa 343; nivell de català, C; forma de provisió
concurs de mèrits; règim personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos
d'administració especial; jornada completa.

11775342353463154606 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Document signat electrnicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjanant el Codi Segur de Verificaci CSV:

2. Crear quatre llocs de treball denominats Professor/a de música; enquadrament
orgànic 4106; complement de destí 24; complement específic 43; classificació
professional, A1; núm. de fitxa 348; nivell de català, C; forma de provisió concurs de
mèrits; règim personal laboral; del col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada
parcial.

B

1. Transformar la denominació dels 23 llocs de treball de Tècnic/a mitjà/ana
d’ensenyament primari, sense que es modifiqui cap altre condició, per tal que quedi de
la següent manera : Tècnic/a mitjà/ana d’ensenyament infantil/primari.

https://bop.diba.cat
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RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2018

