
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT

ANUNCI sobre aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l'any 2022 (exp. 2022/2499-
1451).

Havent conclòs l'aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de treball d'aquest Ajuntament, pel Ple
d'aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2022.

De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 28 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, per mitjà del present anunci, es procedeix a la publicació de
l'esmentada modificació publicada en la seva integritat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data
5 de desembre de 2022 i al web municipal.

Contra l'Acord plenari, que posa fi a la via administrativa, els interessats podran interposar alternativament o
recurs de reposició potestatiu davant el Ple de l'Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà
al de la recepció de la notificació, 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, o recurs contenciós-administratiu,
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la
recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa.

L'article 123.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, adverteix que, si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs
contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per
silenci.

Tot això sense perjudici de què pugui interposar l'interessat qualsevol altre recurs que pogués estimar més
convenient al seu dret.

Sant Vicenç de Montalt, 21 de desembre de 2022

Víctor Llasera Alsina
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