
Divendres, 9 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

EDICTE

El Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2016, va acordar, entre d'altres, modificar la plantilla en 
el sentit de crear la plaça de Tresorer, com a personal funcionari de carrera, Grup A, Subgrup A1, i classificar-lo com a 
reservat a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala d'intervenció-tresoreria, 
i modificar la relació de llocs de treball en el sentit de crear el lloc de treball de Tresorer, Grup A, Subgrup A1, CD22 i CE 
12.000.-EUR.

L'expedient s'ha sotmès a informació pública durant el termini de 15 dies hàbils mitjançant edicte publicat en el Butlletí  
Oficial de la Província de Barcelona de data 25 de juliol de 2016, en el tauler d'anuncis de la corporació i en la pàgina  
web municipal, no havent-se presentat durant l'esmentat període, cap al·legació, reclamació o suggeriment.

Transcorregut  el  període  d'exposició  pública,  l'acord  d'aprovació  s'entén  elevat  a  definitiu  sense  l'adopció  d'acord 
exprés, procedint a la publicació del text íntegre dels acords en el  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el 
DOGC, que es transcriu a continuació:

"Primer.- MODIFICAR LA PLANTILLA en el sentit de crear la plaça de Tresorer, com a personal funcionari de carrera, 
Grup A, Subgrup A1, i classificar-lo com reservat a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional 
de la subescala d'intervenció-tresoreria.

Segon.- MODIFICAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL en el sentit de crear el lloc de treball de Tresorer, Grup A,  
Subgrup A1, CD 22 i CE 12.000,- EUR.

Tercer.- EXPOSAR AL PUBLIC l'expedient corresponent a la modificació de la plantilla i de la Relació de Llocs de treball 
per  termini  de  15  dies  hàbils,  previ  anunci  en  el  butlletí  oficial  de  la  província,  i  en  el  tauler  d'edictes  d'aquest 
Ajuntament,  durant els quals es podran presentar al·legacions. Considerar que si transcorregut aquest termini no es 
presenten al·legacions, reclamacions o suggeriments, el present acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre 
acord, quedant aprovat definitivament.

Quart.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya els acords un cop 
siguin elevats a definitius.

Cinquè.- NOTIFICAR als representants dels treballadors de personal funcionari.

Sisè.- TRAMETRE una còpia certificada del present acord a la Subdirecció general de la Funció Pública del Ministeri per 
a les las Administracions Públiques i la Direcció General d'Administració local de la Generalitat de Catalunya dins el  
termini de trenta dies des de l'aprovació del present acord."

Contra  l'acord de modificació  definitiva  de la  plantilla  i  de  la  relació  de llocs de treball  podrà interposar-se recurs  
contenciós administratiu, en la forma i terminis que estableix l'esmentada jurisdicció, de conformitat amb el que disposa 
el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, i el Decret 214/1990, pel qual s'aprova el Reglament de Personal dels Ens Locals.

Les Franqueses del Vallès, 29 d'agost de 2016
L'alcalde, Francesc Colomé Tenas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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