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3. Crear una plaça d’Auxiliar administratiu, grup C2, de l’escala d’administració
general, subescala auxiliar, de la plantilla de personal funcionari/laboral; del
col·lectiu/cossos d'administració general; jornada completa.
Segon. Aprovar la modificació de la RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL de
l’Ajuntament de Granollers amb el detall següent:

13065700063262541562 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

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

2. Amortitzar una plaça de Tècnic/a mitjà/ana d’educació, grup A2, de l’escala
d’administració especial, subescala serveis especials, classe comeses especials, de la
plantilla de personal funcionari.

1. Modificar el complement específic del lloc de treball de Gestor/a d’òrgans col·legiats,
passant de 14 a 21*, d’acord amb les noves funcions de la fitxa 431 i amortitzar un lloc
de treball d’Administratiu, complement de destí 16; complement específic 8;
classificació professional, C1/C2; núm. de fitxa 91; nivell de català, C1; forma de
provisió concurs oposició; règim personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos
d'administració general; jornada completa, amb enquadrament orgànic 1200, en el
moment de la provisió del lloc de treball de Gestor/a d’òrgans col·legiats.
(*) Provisional fins que la Comissió de seguiment de la valoració de llocs de treball faci
la ratificació i/o modificació.
2. Modificar l’import del factor comandament sotsinpector (Factor 32)
367,87 euros a 542,08 euros.

passant de

3. Amortitzar un lloc de treball de Tècnic/a mitjà/ana de Secretaria, complement de
destí 18; complement específic 24; classificació professional, A2; núm. de fitxa 374;
nivell de català, C1; forma de provisió concurs oposició; règim personal
funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració general/especial; jornada
completa.
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1. Amortitzar una plaça de TGM en gestió administrativa, grup A2, de l’escala
d’administració general, subescala tècnica, classe mitjana, de la plantilla de personal
funcionari.
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de l’Ajuntament amb el detall

Data 11-3-2020

la modificació de la PLANTILLA

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“Primer. Aprovar
següent:

B

De conformitat amb allò que disposa l'article 283 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, es fa pública la modificació 01/2020 de la plantilla de personal de l’Ajuntament
de Granollers, que ha estat aprovada per acord del Ple de data 25 de febrero de 2020
(exp. 1/2020/24), d’acord amb el detall següent:

A

ANUNCI

Àrea de Serveis Generals
Recursos Humans

7. Modificar el nom del lloc de treball de T.Superior d'ensenyament secundari, que
actualment es troba vacant, pel de Professor/a d'educació secundària, per tal
d’homogeneïtzar els noms dels llocs.
8. Modificar la classificació professional dels llocs de treball de Professor/a de música
escola Pereanton, que actualment es troben vacants, passant d'A1 a A1/A2.
9. Transformar el lloc de treball d’Administratiu/va, complement de destí 16;
complement específic 8; classificació professional, C1/C2; núm. de fitxa 91; nivell de
català, C1; forma de provisió concurs oposició; règim personal funcionari/laboral; del
col·lectiu/cossos d'administració general; jornada completa, en un lloc de treball
d’Administratiu IES EMT, complement de destí 16; complement específic 10t;
classificació professional, C1/C2; núm. de fitxa 338; nivell de català, C1; forma de
provisió concurs oposició; règim personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos
d'administració general; jornada completa.
10. Modificar el nom del lloc de treball de Coordinador/a tècnic/a de planificació
estratègica i governança pel de Coordinador/a tècnic/a de la coordinació de govern, i
adaptar les funcions de la fitxa 178, sense que suposi cap canvi retributiu.
11. Modificar la fitxa 380, de lloc de treball de TM de serveis i via pública, afegint el
requisit de disposar del carnet de conduir B.
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6. Amortitzar un lloc de Tècnic/a mitjà/ana d’educació, complement de destí 18;
complement específic 24; classificació professional, A2; núm. de fitxa 185; nivell de
català, C1; forma de provisió concurs oposició; règim personal funcionari/laboral; del
col·lectiu/cossos d'administració general; jornada completa.

13065700063262541562 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

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

5. Crear un lloc de treball d’Administratiu/va, complement de destí 16; complement
específic 8; classificació professional, C1/C2; núm. de fitxa 91; nivell de català, C1;
forma de provisió concurs oposició; règim personal funcionari/laboral; del
col·lectiu/cossos d'administració general; jornada completa.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

(*) Provisional fins que la Comissió de seguiment de la valoració de llocs de treball faci
la ratificació i/o modificació.

B

4. Crear un lloc de treball de Gestor/a de nòmina, complement de destí 18;
complement específic 18*; classificació professional, C1/C2; núm. de fitxa 439; nivell
de català, C1; forma de provisió concurs opoció; règim personal funcionari; del
col·lectiu/cossos d'administració general/especial; jornada completa i amortitzar un lloc
de treball d’administratiu de Recursos Humans, complement de destí 16; complement
específic 11; classificació professional, C1/C2; núm. de fitxa 403; nivell de català, C1;
forma de provisió concurs oposició; règim personal funcionari; del col·lectiu/cossos
d'administració general; jornada completa, en el moment de la provisió del lloc de
treball de Gestor/a de nòmina.

A
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Àrea de Serveis Generals
Recursos Humans

(AD 1202000008708 ) K1003.92060.12100:
(AD 1202000008709 ) K1003.92060.12101:

- 398,30 euros
-1.789,46 euros

Cinquè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya aquesta modificació.”

https://bop.diba.cat

Quart. Reduir les autoritzacions i disposicions de la despesa a les partides i per
l’import que es detalla a continuación, per tot allò explicat a la part expositiva:

A
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La cap de servei de Recursos Humans,

