
¢BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

¢#Administració Local¢

¢4 / 4 / 2000 ¢Núm. 81 / Pàg. 27¢

El concurs assenyalat en la base general
sisena consistirà en la valoració dels mèrits
al·legats i acreditats documentalment pels
candidats de conformitat amb l�escala gra-
duada que es detalla tot seguit:#

Experiència laboral, fins a 7 punts.#

a) Per any complet de serveis docents a
centres públics d�Educació Secundària depe-
nents de Corporacions Locals, 1 punt fins a
un màxim de 4 punts.#

b) Per any complet de serveis docents a
altres centres públics d�Educació Secundària,
0,5 punts fins a un màxim de 2 punts.#

c) Per any complet de serveis docents a
altres centres d�Educació Secundària, 0,25
punts fins a un màxim de 1 punt.#

Currículum professional, fins a un màxim
de 3 punts.#

a) Publicacions relacionades amb l�àmbit
de la docència, 0,1 punts fins a un màxim de
0,25 punts.#

Ésser o haver estat membre d�òrgans uni-
personals de govern, o d�òrgans de represen-
tació de centres, 0,1 punts per any fins a un
màxim de 0,25 punts.#

Per exercir o haver exercit un càrrec de
coordinació en centres d�Educació Secundà-
ria, 0,1 punts fins a un màxim de 0,25 punts.#

Per estar en possessió d�altres titulacions
relacionades amb l�àmbit de la docència, 0,1
punts fins a un màxim de 0,25 punts.#

b) Exercici de funcions docents pròpies de
la plaça a proveir, 0,5 punts per curs fins a
un màxim d�1 punt.#

c) Accions 2 formatives, per cursos de
reciclatge i/o perfeccionament directament
relacionats amb la tasca a exercir, fins a 1
punt:#

Cursos d�assistència fins a 29 hores, 0,1
punt per curs.#

Cursos d�assistència de 30 o més hores,
0,2 punt per curs.#

Cursos d�aprofitament fins a 29 hores, 0,25
punts per curs.#

Cursos d�aprofitament de 30 o més hores,
0,5 punts per curs.#

Puntuació mínima:#

Per tal d�accedir a la plaça de funcionari
caldrà superar el concurs amb una puntuació
mínima de 5 punts.#

Granollers, 15 de març de 2000.#

La Regidora delegada d�Organització i
Recursos Humans, Francesca Alaminos i
Escoz.#

022000011059
A

Granollers#

EDICTE#

De conformitat amb allò que disposa l�arti-
cle 291.6 de la Llei 8/87, es publica la modi-
ficació de l�oferta pública d�ocupació de la
Corporació, prevista per l�any 2000.#

* PLANTILLA DE FUNCIONARIS#

Transformar el sistema de selecció que
havia de regir per a proveir 4 places d�agent
en:#

2 places d�agent pel sistema de selecció de
concurs per mobilitat interadministrativa#

2 places d�agent pel sistema de selecció
d�oposició.#

Granollers, 24 de març de 2000.#

La Regidora delegada d�Organització i
Recursos Humans, Francesca Alaminos i
Escoz.#

022000011483
A

Granollers#

ANUNCI#

El Ple de l�Ajuntament en la sessió ordinà-
ria del dia 22 de desembre de 1999, va apro-
var inicialment la modificació de l�article 12è
dels Estatuts del Patronat Municipal del
Museu de Granollers, amb el redactat
següent:#

«Article 12è#

La Junta General serà formada per:#

A. El President i els Vice£-presidents.#

B. El Secretari.#

C. Vocals en representació municipal.#

Cada grup municipal assignarà un repre-
sentant, regidor o no , que serà nomenat per
l�Alcalde, i correspondrà a aquests vocals un
total de 25 vots. S�aplicarà el criteri de repre-
sentació proporcional i vot ponderat.#

El vot del President i dels Vice£-presidents
s�inclouran en els corresponents del seu grup
municipal i decidirà el vot del President úni-
cament en el cas d�empat, amb el vot de qua-
litat.#

D. Vocals en representació d�àmbit ciu-
tadà i de les àrees.#

A proposta del Consell de Cultura es
designaran 2 membres en representació dels
àmbits culturals de la ciutat de reconeguda
vàlua i a proposta dels membres de les àrees,
2 representants de l�àmbit de participació de
treball del Museu. Seran nomenats per l�Al-
calde i correspondran a aquests membres un
total de 12 vots.#

E. Tècnics que formin part de la institució,
amb veu però sense vot.#

El Director del Museu i el Tècnic Munici-
pal responsable de Cultura de l�Ajuntament.
Podran assistir£-hi quan es consideri necessari
altres tècnics del Museu, també amb veu
però sense vot.»#

L�Anunci ha estat publicat en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA número 27 del dia 1
de febrer de 2000 i en el Tauler d�Anuncis
municipal, pel termini de trenta dies comp-
tats de l�endemà de la publicació, a efectes
d�exposició pública i d�audiència als interes-
sats. Durant el termini d�exposició al públic
no s�han presentat reclamacions.#

Es fa públic que queda aprovada definiti-
vament la modificació esmentada.#

Contra aquest acte administratiu, que és
definitiu en la via administrativa podeu inter-
posar, 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.
O bé, directament contra aquest acte pot
interposar recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de la
província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció de la notificació.#

Granollers, 15 de març de 2000.#

L�Alcalde President, Josep Pujadas i Mas-
pons.#

022000011591
A

Guardiola de Berguedà#

EDICTE#

Iniciat expedient d�expropiació forçosa per
a l�ocupació de béns i drets que siguin neces-
saris per a la realització de les obres d�Urba-
nització �El Collet Marge Esquerra de la Ctra.
C£-1411�, el quin projecte tècnic va ser apro-
vat inicialment pel Ple de la Corporació en
sessió del dia 21 d�abril de 1999, sense que
durant el tràmit d�informació pública s�hi pre-
sentés cap al·legació al mateix, el qual porta
implícita la declaració d�utilitat pública i la
necessitat d�ocupació de determinats béns, es
fa pública la relació de propietaris i béns
afectats per a que dins del termini de quinze
dies, comptats a partir del següent a la inser-
ció d�aquest edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA puguin els interessats formular
al·legacions sobre la procedència de l�ocupa-
ció o disposició dels béns i el seu estat mate-
rial o legal, aportant totes les dades que per-
metin la rectificació dels possibles errors que
s�estimin comesos en la relació que s�hagués
fet pública.#

Als únics efectes de la subsanació d�errors
en la descripció material i legal dels béns,
qualsevol persona natural o jurídica podrà
comparèixer per al·legar i oferir quants ante-
cedents o referències serveixin de fonament
per les rectificacions que procedeixin.#

Relació de béns afectats#

Nom del propietari: Carbones de Berga, S.A.#

Adreça: Paral·lel, 51, 7, 08004£-Barcelona.#

Descripció de la finca: Peça de terreny de
60 m2 de superfície de forma sensible-
ment rectangular: Termeneja per l�est amb
propietat de la Comunitat de Propietaris de
les Cases Noves del Collet, al nord amb la
finca de la família Freixa, a ponent amb el
domini públic de la C£-1411, i al sud amb
finca propietat de l�Ajuntament de Guar-
diola de Berguedà, obtinguda per segrega-
ció i cessió unilateral atorgada per Carbo-
nes de Berga, S.A.#




