Àrea de Serveis Generals
Recursos Humans
pl.Porxada 6, 1a planta - 08401 Granollers 938426619

4. Crear un lloc de treball de Tècnic/a mitjà/ana de resolució de conflictes, complement
de destí 19; complement específic 25; classificació professional A2; núm. de fitxa 390,
nivell de català C1; forma de provisió concurs oposició; règim personal
funcionari/laboral; del col•lectiu/ cossos d’administració especial; jornada completa.
5. Crear un lloc de treball de Treballador/a social, complement de destí 19,
complement específic 34; classificació professional A2; núm. de fitxa 211; nivell de
català C1; forma de provisió concurs oposició, règim personal funcionari/laboral, del
col•lectiu/cossos d’administració especial; jornada completa.
6. Crear un lloc de treball de Tècnic/a superior de sistemes de la informació,
complement de destí 22 , complement específic 37(*); classificació professional A1;
núm. de fitxa 440; nivell de català C1; forma de provisió concurs oposició; règim
personal funcionari/laboral; del col•lectiu/cossos d’administració especial; jornada
completa.
(*) Provisional fins que la Comissió de seguiment de la valoració de llocs de treball faci
la ratificació i/o modificació.
7. Crear un lloc de treball de Tècnic/a superior d’educació, complement de destí 22;
complement específic 36(*); classificació professional A1; núm de fitxa 441; nivell de
català C1; forma de provisió concurs oposició; règim personal funcionari/laboral; del
col•lectiu/cossos d’administració especial; jornada completa.
(*) Provisional fins que la Comissió de seguiment de la valoració de llocs de treball faci
la ratificació i/o modificació.
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3. Crear dos llocs de treball de Tècnic/a mitjà/ana d’educació, complement de destí 18;
complement específic 24; classificació professional A2; número de fitxa 185; nivell de
català C1; forma de provisió concurs oposició; règim personal funcionari/laboral; del
col•lectiu/cossos d’administració general/especial; jornada complerta.

Data 12-5-2020

2. Crear un lloc de treball de Tècnic/a especialista de cultura, complement de destí 16;
complement específic 12; classificació professional C1; número de fitxa 172; nivell de
català C1; forma de provisió concurs oposició; règim personal funcionari/ laboral; del
col•lectiu/cossos d’administració general/ administració específical; jornada complerta.

13065677523207775441 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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1. Crear un lloc de treball de Tècnic/a superior veterinari/ària, complement de destí 22;
complement específic 40; classificació professional A1; número de fitxa 274; nivell de
català C1; forma de provisió concurs oposició; règim personal funcionari/ laboral; del
col•lectiu/cossos d’administració especial; jornada complerta.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“Primer. Aprovar la modificació de la RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL de
l’Ajuntament de Granollers amb el detall 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 02/2020 de la Relació de llocs de treball de
l’Ajuntament de Granollers, que ha estat aprovada per acord del Ple de data 28 d’abril
de 2020 (exp. 2/2020/24), d’acord amb el detall següent:

A

ANUNCI

Àrea de Serveis Generals
Recursos Humans
pl.Porxada 6, 1a planta - 08401 Granollers 938426619

13. Crear un lloc de treball de Periodista, complement de destí 22; complement
específic 36; grup de classificació A1; núm. de fitxa 78; nivell de català C1; forma de
provisió concurs oposició; règim personal funcionari/laboral; del col•lectiu/cossos
d’administració especial; jornada completa.
14. Modificar el nivell de català del lloc de treball de vetllador/a passant de C1 a B1.
15. Modificar les funcions del lloc de treball de Tècnic/a superior museística la Tela,
núm. de fitxa 394.
Segon. Aprovar, amb efectes 1 de gener de 2020, les adequacions retributives de
caràcter singular i excepcional d’acord amb allò previst a l’article 3 del Reial Decret de
la Llei 2/2020, de 21 de gener, per el que s’aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic dels següents llocs de treball, que a
continuació es relacionen i que s’aplicaran en un període de 4 anys, des de l’any 2019
i fins a l’any 2022, d’acord amb la Mesa de Negociació de data 11 de febrer de 2019,
essent l’import econòmic per a l’any 2020 de 118.635 euros per a l’Ajuntament i
4.150,72 euros per al Museu:
Ajuntament de Granollers:

CD

Import CD

CE

Cap de servei d’educació

25

672,26

49

Import CE
base 2019

https://bop.diba.cat
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B

Lloc
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12. Crear un lloc de treball d’Arquitecte/a tècnic de serveis, complement de destí 20;
complement específic 35; grup de classificació A2; núm. de fitxa 14; nivell de català
C1; forma de provisió concurs oposició; règim personal funcionari; del col•lectiu/cossos
d’administració especial; jornada completa.

13065677523207775441 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

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

11. Crear un lloc de treball de Tècnic/a especialista d’acollida, complement de destí 16;
complement específic 17; classificació professional C1; núm. de fitxa 249; nivell de
català C1; forma de provisió concurs oposició; règim personal funcionari/laboral; del
col•lectiu/cossos d’administració general/especial; jornada completa.

Data 12-5-2020

10. Crear un lloc de treball d’Arquitecte/a d’obres i projectes, complement de destí 22;
complement específic 43; classificació professional A1; núm. de fitxa 402; nivell de
català C1; forma de provisió concurs oposició; règim personal funcionari; del
col•lectiu/cossos d’administració especial; jornada completa.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

9. Crear un lloc de treball d’arquitecte/a d’urbanisme, complement de destí 22;
complement específic 42; classificació professional A1; núm. de fitxa 69; nivell de
català C1; forma de provisió concurs oposició; règim personal funcionari; del
col•lectiu/cossos d’administració especial; jornada completa.

A

8. Crear un lloc de treball de Tècnic/a mitjà/ana de sistemes de la informació,
complement de destí 20; complement específic 27; classificació professional A2; núm.
de fitxa 252; nivell de català C1; forma de provisió concurs oposició; règim personal
funcionari/laboral; del col•lectiu/cossos d’administració especial; jornada completa.

1.238,16

181

Àrea de Serveis Generals
Recursos Humans
pl.Porxada 6, 1a planta - 08401 Granollers 938426619

25

672,26

49

1.238,16

64

Cap de servei d'Acció comunitària

25

672,26

49

1.238,16

306

Cap de servei d'activitats

25

672,26

49

1.238,16

60

Cap de servei de benestar social i gent
gran

25

672,26

49

1.238,16

209

Cap de servei de comptabilitat

25

672,26

49

1.238,16

127

Cap de servei de Comunicació

25

672,26

49

1.238,16

383

Cap de servei de control de gestió de
contractes

25

672,26

49

1.238,16

435

Cap de servei de gestió de residus, neteja
viària i via pública

25

672,26

49

1.238,16

436

Cap de servei de gestió tributària

25

672,26

49

1.238,16

140

Cap de servei de medi ambient i espais
verds

25

672,26

49

1.238,16

227

Cap de servei de mobilitat

25

672,26

49

1.238,16

229

Cap de servei de Participació

25

672,26

49

1.238,16

433

Cap de servei de recaptació

25

672,26

49

1.238,16

139

Cap de servei de Recursos Humans

25

672,26

49

1.238,16

87

Cap de servei de salut pública i consum

25

672,26

49

1.238,16

202
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A

Cap de servei d’obres i projectes

Àrea de Serveis Generals
Recursos Humans
pl.Porxada 6, 1a planta - 08401 Granollers 938426619

25

672,26

49

1.238,16

8

Cap de servei de sistemes d’informació

25

672,26

49

1.238,16

4

Cap de servei d'esports

25

672,26

49

1.238,16

193

Informador/a-tramitador/a OAC

18

428,46

16

713,90

108

Administratiu/va del museu la Tela

16

379,71

12

670,31

396

Administratiu/va del museu

16

379,71

12

670,31

162

Per delegació,

Signat digitalment per TCAT P MONTSERRAT
DOMENECH BORRULL - DNI 37678278T
Data: 04/05/2020 12:30:05

Data 12-5-2020
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Pàg. 4-4

La cap de servei de Recursos Humans,

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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

Granollers, 04/05/2020

B

13065677523207775441 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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Patronat del museu:
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