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

3.- Crear quatre places de Tècnic/a superior enseyament secundari, personal
funcionari; escala d'administració especial; subescala Tècnica; classe Superior; grup
A1, quedant supeditada l’executivitat a la justificació d’existència de finançament en el
moment de la provisió de la plaça.
4.- Amortitzar la plaça (1.20.28.10) de Tècnic/a esp. educació infantil, personal laboral,
grup C1.
5.- Reduir les autortizacions i disposicions derivades de l’amortització de la plaça del
punt anterior, per l’import corresponent al període de l’1 d’agost al 31 de desembre de
2020, de les partides i per l’import que es detalla a continuació:
(AD 12020000043128) K4114 32311 13100 -6.093,27 euros
(AD 12020000043129) K4114 32311 16000 -2.614,66 euros
6.- Crear una plaça d’educador/a d’educació especial, personal laboral, grup C1,
quedant supeditada l’executivitat a la justificació d’existència de finançament en el
moment de la provisió de la plaça.
Segon. Aprovar inicialment la modificació de la PLANTILLA de personal del Patronat
municipal del Museu de Granollers amb el detall següent:

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-2

l’anotació que consta en la plantilla de personal laboral

«Amortització de la plaça de Tècnic/a sup.periodisme quan es proveeixi la plaça de
Tècnic/a Sup.comunicació»

1.- Amortitzar la plaça (1.21.9.1) d’Auxiliar tècnic/a, de la plantilla del Patronat
municipal del Museu de Granollers, personal laboral, grup C2, amb efectes 31 de juliol
de 2020.
2.- Reduir les autoritzacions i disposicions derivades de l’amortització de la plaça del
punt anterior, per l’import corresponent al període de l’1 d’agost al 31 de desembre de
2020, de les partides i per l’import que es detalla a continuació:

B

13065677457331225254 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

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

2.- Deixar sense efecte
següent:

CVE 2020023606

1.- Amortitzar una plaça de Tècnic/a superior de comunicació, personal laboral; grup
A1.

Data 9-9-2020

“Primer. Aprovar inicialment la modificació de la PLANTILLA de personal de
l’Ajuntament de Granollers amb el detall següent:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

De conformitat amb allò que disposa l'article 283 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, es fa pública la modificació 04/2020 de la plantilla de l’Ajuntament de
Granollers i del Patronat municipal del Museu de Granollers, que ha estat aprovada
per acord del Ple de data 28 de juliol de 2020 (exp. 6/2020/24), d’acord amb el detall
següent:

A

ANUNCI

Àrea de Serveis Generals
Recursos Humans
pl.Porxada 6, 1a planta - 08401 Granollers 938426619
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Signat digitalment per TCAT P DIEGO
CASTILLO GIMÉNEZ - DNI 52141830W
Data: 21/08/2020 18:04:48

13065677457331225254 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

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

Per delegació,

Data 9-9-2020

El cap de servei de desenvolupament de recursos humans i de prevenció de riscos laborals.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Diego Castillo Giménez

B

Tercer. Sotmetre el present acord a información pública per un termini de 15 dies
mitjançant anunci en le Butlletí Oficial de la Provínica i al Diari Oficial de la Generalitat
de conformitat amb la legislació vigent. Transcorregut aquest termini, si no s’han
presentat al·legacions, s’entendrà elevat a definitiu aquest acord d’aprovació inicial
sense necessitat d’adoptar expressament un acord posterior.”

A

(AD 62020000001900) K5103 33320 13100 -8.136,00 euros
(AD 62020000001901) K5103 33320 16000 -3.210,15 euros

