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Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient

ExpedientExpedientExpedientExpedient     48484848////2015201520152015 relatiu a prorrogar, per un termini de dos anys, fins al dia 9 de febrer de 2020, la 
vigència de la borsa de treball per a la cobertura de places vacants i contractacions temporals, en 
règim d'interinitat, de tècnic/a mitjà/ana de promoció econòmica,

FetsFetsFetsFets    ::::

Granollers Mercat compta amb una borsa de treball vigent per a la cobertura de places vacants i 
contractacions temporals, en règim d'interinitat, de tècnic/a mitjà/ana de promoció econòmica, 
aprovada per resolució de Director 8/2016 de Granollers Mercat, de 10 de febrer de 2016, com a 
resultat del procés de selecció 2/2015 (expedient 48/2015).

D’acord amb el que disposa la base vuitena de les bases del procés de selecció 2/2015, la vigència 
de la borsa de treball és de dos anys, fins a 9 de febrer de 2018, podent ser prorrogada per resolució 
de l'òrgan competent per un termini de dos anys més.

En els darrers dos anys ha estat necessari acudir a aquesta borsa de treball només en quatre 
ocasions, essent nombrós el nombre de persones candidates que formen la borsa en relació a les 
necessitats de personal de Granollers Mercat.

L'article 3.1 dels Estatuts de Granollers Mercat determina que les finalitats de l'entitat són:”... la 
prestació de serveis als ciutadans i a les empreses en matèria de promoció econòmica, comercial, 
turística i firal.”

Per això, es considera convenient prorrogar per un termini de 2 anys, fins al dia 9 de febrer de 2020, 
la vigència de la borsa de treball per a la cobertura de places vacants i contractacions temporals, en 
règim d'interinitat, de tècnic/a mitjà/ana de promoció econòmica.

Vist informe de data 23 de gener de 2018.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Reial Decret 214/1990, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals .

Resolució núm. 76/2014 del director de Granollers Mercat, de data 12 de setembre, per la qual 
s'adequa la gestió del personal de Granollers Mercat als criteris per a l'aplicació del Reial Decret Llei 
20/2011, de 30 de desembre.

L'article 4.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local diu que les 
administracions públiques de caire territorial com és l'administració local tenen atorgades les 
potestats reglamentàries i d'auto-organització.

La fixació del nom del lloc de treball, les tasques assignades, el complement de destí i el 
complement específic són competència municipal donada aquesta potestat de l 'administració local.

Per tot allò exposat i en ús de les competències que m'atorguen els estatuts de l'EPE Granollers 
Mercat, aprovats pel ple de data 21 de desembre de 2004



ResolcResolcResolcResolc ::::

PPPPrimerrimerrimerrimer.-.-.-.- Declarar prorrogada, per un termini de dos anys, fins al dia 9 de febrer de 2020, la vigència 
de la borsa de treball per a la cobertura de places vacants i contractacions temporals, en règim 
d'interinitat, de tècnic/a mitjà/ana de promoció econòmica, aprovada per resolució de Director 8/2016 
de Granollers Mercat, de 10 de febrer de 2016.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Publicar l'acord de la pròrroga a l'apartat de Processos de selecció de personal de la web de 
Granollers Mercat (wwwwwwwwwwww....canmuntanyolacanmuntanyolacanmuntanyolacanmuntanyola ....catcatcatcat).

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- 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 recepció d'aquesta notificació. 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 recepció d'aquesta 
notificació.

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 .

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient . 

Granollers, 26 de gener de 2018

El director general, El secretari per delegació

Jordi Táboas Suárez Antoni Casañas Casañas


