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3.- Crear un lloc de treball d’Educador d’educació especial, enquadrament orgànic
4114; complement específic D1, categoria professional C1; núm. de fitxa 442, nivell de
català, C; forma de provisió concurs oposició; règim personal laboral; del
col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa

Segon. Aprovar la modificació de la RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL del Patronat
municipal del Museu de Granollers amb el detall següent:
Amortitzar la dotació 2 del lloc de treball (2.46) d’Auxiliar tècnic/a de conservació del
Museu, de la relació de llocs de treball del Patronat municipal del Museu de Granollers,
enquadrament orgànic 5103; complement de destí 12; complement específic 1;
classificació professional, C2; núm. de fitxa 161; nivell de català, B2; forma de provisió
concurs oposició; règim personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos
d'administració general/especial; jornada completa.
Tercer. Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya aquesta modificació.”
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 al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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
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2.- Amortitzar la dotació 10 que consta vacant del lloc de treball (1.221) de Tècnic/a en
educació infantil, enquadrament orgànic 4114; complement específic D1, categoria
professional C1; núm. de fitxa 330; nivell de català, C; forma de provisió concurs
oposició; règim personal laboral; del col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada
completa
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1.- Crear quatre dotacions del lloc de treball (1.168) de Professor/a d’educació
secundària; enquadrament orgànic 4115; complement de destí 24; complement
específic D6; classificació professional, A1; núm. de fitxa 341; nivell de català, C; forma
de provisió concurs oposició; règim personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos
d'administració especial; jornada completa

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 04/2020 de la relació de llocs de treball de
l’Ajuntament de Granollers, que ha estat aprovada per acord del Ple de data 28 de
juliol de 2020 (exp. 5/2020/24), d’acord amb el detall següent:
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Diego Castillo Giménez
El cap de servei de desenvolupament de recursos humans i de prevenció de riscos laborals
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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.

A

comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci.

