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EDICTE
Num. Exp. Gen.: X2021001274

PROCEDIMENT
Primera modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Berga de l’any 2021.
Exp. Núm.: X2021001274
Servei: Recursos Humans.

Es fa públic que el Ple en data 1 de juliol de 2021 ha aprovat l’acord la part dispositiva del qual
es transcriu a continuació:

Primer. Aprovar la inclusió de la present proposta amb carácter d’urgència en l’odre del dia de
la sessió ordinària del Ple previst en data 01/07/2021.
Segon. Aprovar la primera modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament
de Berga durant l’any 2021, en el sentit de reflectir-hi l’increment salarial del 0,9% en els
conceptes retributius del personal al servei de la Corporació per a l’any 2021 a què obliga la
LPGE, i a banda:
-

Adequar singularment el lloc de treball de Cap de Servei del Manteniment de la Ciutat
(codi RLT ST-MT-01) amb la mateixa puntuació i el mateix complement específic que
els del lloc de treball de Cap de Medi Ambient i Serveis Públics (Enginyer Tèc.) (codi
RLT ST-MA-01), amb efectes del mes de juliol de 2021.

-

Reconvertir un lloc de treball de Caporal/a de la Policia Local (codi RLT SP-PL-03) per
un lloc de treball de Caporal/a de Planificació, amb una puntuació de 255 i un
complement específic de 22.119,47€ (2021), junt amb l’aprovació de la fitxa del lloc de
treball vinculada (amb nou codi RLT SP-PL-05), que consta a l’expedient referenciat a
l’encapçalament, amb efectes del mes de juliol de 2021.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Tercer.- Notificar al Departament de Recursos Humans l’actualització dels imports
corresponents per aplicar-los a partir de la nòmina ordinària del mes de juliol de 2021.
Quart.- Publicar la present modificació de la Relació de Llocs de Treball al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com al portal de
transparència de l’Ajuntament de Berga i al web de la Corporació.
Cinquè.- Trametre còpia de la present modificació de la Relació de Llocs de Treball al
Departament competent de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat.
Sisè i últim.- Peu de recursos.
Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició
davant del Ple d’aquesta Corporació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
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d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim
d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas, publicació.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des del dia
següent a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la resolució d’aquest
recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar-se de nou el mateix recurs.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la seva notificació o sense termini per interposar-lo, des de l’endemà de la
desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que
no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.

Berga, 02 d’agost de 2021
L’alcalde,
Ivan Sànchez Rodríguez

