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Altres anuncis – Personal

ANUNCI, expedient 19p018, de 28 d'abril de 2021, d'aprovació de les modificacions 
de les dotacions de la relació de llocs de treball de l'Institut Municipal d'Urbanisme.

El gerent de l’IMU, en ús de les facultats conferides al gerent pel Consell d’Administració de 

l’IMU en sessió del dia 21 de març de 2019, en data 28 d’abril de 2021, ha resolt:

“Aprovar les modificacions de les dotacions de la relació de llocs de treball de l’Institut que 

figuren en l’annex 2 aprovat pel Consell d’Administració en sessió de 28 de febrer de 2019, en 

els termes que es detallen al document annex de data 27 d’abril de 2021.

Sotmetre aquesta resolució a ratificació del Consell d’Administració.”

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar recurs 

d’alçada davant l’Alcaldia, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció 

d’aquesta notificació. 

També es pot interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient.

Us ho comunico als efectes oportuns.

Barcelona, 29 d’abril de 2021. La secretària delegada, M. Camino Suárez García

ANNEX: MODIFICACIONS DE L’ANNEX 2 DE LA RELACIÓ INICIAL DE LLOCS DE

TREBALL DE L’IMU

GERÈNCIA ÒRGAN MESURA MOTIVACIÓ ASSUMPTE MATRICULA

Institut 
Municipal 
d’Urbanisme

Dept. 
Valoracions 
i Suport 
Tècnic

Assignar plena 
dedicació

Assignar plena 
dedicació per 
increment 
volum feina 

Assignar complement de plena 
dedicació a la Cap del 
Departament de Valoracions i 
Suport Tècnic (dotació S 
08028415) 26FAXCCCD01, amb 
data d’efectes 1.6.21.

7022385

Institut 
Municipal 
d’Urbanisme

Gerència

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Trasllat de lloc 
de treball per 
una millor 
organització 
interna

Traslladar la dotació de Tècnic/a 
Superior d’Arquitectura (S 
08024095), 22FA1BIBA03 de la 
Gerència (O 01400192) al 
Departament de Valoracions i 
Suport Tècnic (O 08024260), 
amb efectes 1.5.21

7000127

Institut 
Municipal 
d’Urbanisme

Gerència

Trasllat de 
dotacions per 
reorganització 
del servei

Trasllat de lloc 
de treball per 
una millor 
organització 
interna

Traslladar la dotació de Tècnic/a 
especialista d'arquitectura (S 
08024090), 24FAXSCAE03 de la 
Gerència (O 01400192) al 
Departament de Regeneració 
Urbana (O 8024257), amb 
efectes 1.5.21

7000120
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