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AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
EDICTE
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre Informe de singularitat de la valoració dels llocs de treball
ST007 i ST023
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària en data 27 de setembre de 2019, va aprovar l’acord següent :

Resolució
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer. Amortitzar el lloc de treball ST023 Administratiu/va de l’àrea de Serveis Territorials, i la corresponent
plaça a la plantilla del personal de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, de l'escala d'administració general,
sots escala administrativa, grup C, subgrup C1, actualment vacant, en execució de la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, sala del contenciós administratiu, secció quarta, apel·lació número
315/2014, de 8 de juny de 2015.
Segon. Modificar la relació de lloc de treball de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, segons l’Annex 1 (Doc.
32256/2019) que acompanya la proposta, per la qual es modifiquen dos llocs de treball ST007 Administratiu/
va 1 i ST023 Administratiu/va 3, pels llocs de treball ST005 Administratiu/va 1 i ST007 Administratiu/va 2, i
per la qual s’incrementen les retribucions dels llocs de treball esmentats, respecte del complement específic,
pels antecedents i fonaments de dret exposats.
Tercer. Modificar l’organigrama de l’àrea de Serveis Territorials, segons l’Annex 2 (Doc. 32257/2019) que
s’acompanya.
Quart. Aprovar les fitxes descriptives que consten a l’expedient, del llocs de treball següents:
ST005 Administratiu/va 1
ST007 Administratiu/va 1
Cinquè. Publicar la modificació de la relació de llocs de treball que s’aprovi al tauler d’edictes de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui, a la web corporativa, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
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Sisè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest decret, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest decret, i contra la
seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita
la via contenciosa durant sis mesos.

Durant el termini indicat, l’expedient es podrà consultar a a l'àrea de Serveis Generals , per tal que es puguin
formular les al·legacions , observacions, suggeriments i/o reclamacions que s’estimin pertinents.
F_FIRMA_1
Signat digitalment per:
Alcalde
Isidre Pineda Moncusí
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