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PROCEDIMENT
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MODIFICACIÓ RLT I ADEQUACIONS SINGULARS
Modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Berga.
Expedient RH AJB 2018/158 (General 2018/1804)
Servei: Recursos Humans

Es fa públic que Ple en data 10 de gener de 2019 ha aprovat l’acord la part dispositiva del
qual es transcriu a continuació:
Primer.- APROVAR la modificació de la puntuació del lloc de treball d’Interventor/a – Coordinador/a
Àrea de Serveis Econòmics, amb una puntuació de 1.316 punts, d’acord amb l’Annex I.
Segon.- APROVAR la modificació de la fitxa descriptiva del lloc de treball d’Interventor/a –
Coordinador/a Àrea de Serveis Econòmics (codi SE-IT-01).

INTERVENTOR A
COORD ÀREA SERV ECON.pdf

Tercer.- APROVAR l’organigrama de l’àrea de Serveis Econòmics, fruit de la modificació de la
relació de llocs de treball i de la modificació de plantilla (expedient administratiu RH AJB 2018/169)
(Annex II):

Quart.- APROVAR la modificació dels complement específics dels següents llocs de treball, en els
termes següents, amb efectes 1-01-2019:

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Administra 576c3471d105498394072fa08255f210002
ció
Url de validació
https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
electrònica
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LLOC DE TREBALL

COMPLEMENT ESPECÍFIC nou anual
(14 mensualitats)

Cap Serveis TIC
(A1-22)

17.156,30 €

TGA Secretaria
TGA Contractació
(A2-22)

13.894,48 €

Tècnic/a Participació i
Festes (A2-20)
Directora EB
(C1-11)
Tècnica/ auxiliar de
turisme (C1-15)

13.713,68 €
14.886,58 €
11.281,22 €

Cap servei manteniment
de la ciutat (A2-22)

16.394,98 €

Cap medi ambient i
serveis públics (A2-22)

16.394,98 €

Interventor/a
(A1-28)

57.669,10 €

Cinquè.- APROVAR la configuració del lloc de treball i les retribucions pel lloc de treball d’agent de
la Policia Local (sense el curs de l’ISPC):
Grup C2 (efectes econòmics grup C1 segons Llei 3/2015)
Complement Destí Nivell 12
Complement Específic: 897,16€ mensuals
Adequació Llei 3/2015: -111,54€ mensuals
Funcions: segons normativa d’aplicació (Llei 16/1991 i Decret 233/2002)
Sisè.- Atorgar un termini d’audiència, el personal afectat directament per alguna de les modificacions
aprovades, de deu dies per tal que pugui fer les reclamacions o al·legacions que consideri oportunes; disposant
que, transcorregut aquest termini sense que es presenti cap al·legació, aquesta resolució esdevindrà definitiva
en els terminis establerts en els punts anteriors de la present disposició.
Setè.- ORDENAR al departament de Recursos Humans que realitzi els tràmits necessaris derivats
d’aquesta aprovació de la Relació de Llocs de Treball.
Vuitè.- PUBLICAR la modificació de la Relació de Llocs de Treball en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i a la web municipal.
Novè.- TRAMETRE còpies certificades de la relació de llocs de treball a l’Administració de l’Estat i al
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, en tel termini de trenta dies des de la
seva aprovació.
Desè.- NOTIFICAR la present resolució a tot el personal afectat directament per alguna de les
modificacions aprovades pel fet d’ocupar el lloc de treball que es tracti, així com al departament
d’Intervenció, a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa.
Onzè.- Peu recurs
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 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.
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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.

ANNEX I – Valoració del lloc de treball Interventor/a

Competència
Lloc de treball
INTERVENTOR/A

A11 A12 A2 A3
5

3

4

2

Solució de Problemes
To tal
A

700

B1 B2
4 3 38%

To tal
B

266

ANNEX II – Organigrama Serveis Econòmics.

Berga, datat i signat electrònicament.

Responsabilitat
C1 C2 C3
4

4

4

Riscos Possibles

Penalitat

To tal
C

To tal
CF

350

1316

D1 D2 D3

To tal
D

E

To tal
E

To tal
CT

TOTA L
REV ISA T

1316

