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Disposicions generals – Acords

ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL (102/2022) de 27 de maig de 2022, 
d'aprovació de les modificacions de l'annex 2 (relació de dotacions de llocs 
de treball) i de l'annex 4 (taules retributives) de l'Acord del Consell Plenari 
del 21 de desembre de 2018 sobre l'aprovació de la Relació inicial de Llocs 
de Treball.

El Plenari del Consell Municipal, en sessió del dia 27 de maig de 2022, adoptà el següent 

acord:

Modificar l'annex 2(relació de dotacions de llocs de treball)de l'Acord del Consell Plenari del 21 

de desembre de 2018 sobre l'aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es 

detalla a l'annex, que consta a l'expedient.

Modificar l'annex 4 (taules retributives) de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es 

detalla a l'annex, que consta a l'expedient, amb data d'efectes 1 de gener de 2022.

Publicar aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal.

Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar bé recurs potestatiu 

de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat a partir del dia 

següent al de la recepció de la present notificació, o bé es pot interposar directament recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini 

de dos mesos comptats des del dia següent a la recepció de la present notificació. Contra la 

desestimació presumpta del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop 

transcorregut un mes comptat des de l'endemà a la seva interposició sense que se n'hagi 

notificat la resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu a partir del 

dia següent a aquell en que s'hagi produït la desestimació presumpta.

També es pot interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient.
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