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Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
Anunci de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna sobre aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball
(RLT) pel que fa a la secció C1 de contractació administrativa i M1 d’oficis municipals, així com modificació de la plantilla municipal.
ANUNCI
D’acord amb l’article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 74 de la Llei 7/2007, de l’Estatut
Bàsic de l’ Empleat Públic ( EBEP ) ; L’Ordre de 2 de desembre de 1988 sobre Relacions de Llocs de Treball de l’Administració de l’ Estat ;
l’article 41 i següents de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, Decret 33 /
1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa
del Personal comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana, i en particular, la Ordre de 6 de febrer de 1989, del
Ministeri de Relacions amb els Corts i de Secretaria del Govern, sobre models de relacions de llocs de treball i normes per a la seva elaboració, així com altra normativa aplicable, entre la qual cal destacar, en relació a la modificació de la plantilla municipal l’article 126.3 del Reial
Decret Legislatiu 781/1982, de 18 d’ abril, pel · qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de règim local AIXÍ
com l’ article 169 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel · qual s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 7 d’agost de 2017, en el punt 2.4 de l’orde del dia, va adoptar l’acord de modificar inicialment
la RLT i plantilla municipal i sotmetre aquest tràmit a informació pública mitjançánt la publicació del corresponent anunci al BOPV.
Aquesta publicació es va produir el passat dia 1 de setembre de 2017, per la qual cosa el tràmit d’informació pública i presentació de reclamacions es va realitzar, pel que fa a l’aprovació de la plantilla municipal en el termini de 15 dies des del dia hàbil següent a la publicació, això
es del 4 de setembre fins el 25 de setembre de 2017, i respecte de la modificació de la RLT en el termini de 30 dies, això es del 4 de setembre
fins el 18 d’octubre de 2017.
Per la qual cosa en compliment del que disposa la normativa vigent i l’esmentat acord d’aprovació inicial, donat que no s’ha presentat cap
reclamació o suggeriment durant el tràmit d’informació pública, s’entén definitivament aprovada la modificació de la plantilla municipal i RLT
que es detallen com annexes al present document.
Per la qual cosa es determina per aquesta Regidoria Delegació de Personal que es publique íntegra i detalladament en el Butlletí Oficial de la
Província i tauler d’edictes municipal, i que es done compte al Ple de la Corporació d’aquesta avinentesa.
Tavernes de la Valldigna, 23 d’octubre de 2017.—El regidor delegat de Personal, Perfecto Benavent i Navarro.
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