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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT D'ANGLÈS
EDICTE sobre increment del complement específic de la subescala administrativa (exp. X2020001747 - 1455000006-2020).
El Ple de l'Ajuntament d'Anglès en sessió ordinària de data 24 de novembre de 2020 va adoptar el següent
acord:

“(…) PRIMER.- Aprovar la modificació de la valoració de llocs de treball de l'Ajuntament d'Anglès aprovat
definitivament per acord plenari de data 21 de maig de 2019, incrementant el complement específic de la
subescala administratiu en 2.022,05 euros, ascendint el total de complement específic anual a 8.981,13 euros
anuals. (…)”
Es fa públic, als efectes oportuns. Segons allò establert a l'article 284.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant
el mateix òrgan que ha dictat l'acte administratiu, 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.
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 Girona, 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. 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.

Anglès, 25 de novembre de 2020
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