AJUNTAMENT DE VALLBONA DE LES MONGES
EDICTE
S’ha exposat al públic el Pressupost general per a l'exercici 2019, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball segons s'anuncià en el BOP núm. 11 de data 16.01.19, no
havent-se presentat cap reclamació, es considera aprovat definitivament, procedint-se a fer-lo públic resumit per capítols, la plantilla orgànica i la relació dels llocs de treball, de
conformitat amb el previst a l’article 169.3 del RDL 2/2004 i article 20.3 del RD 500/90.
ESTAT D’INGRESSOS
CAP
DENOMINACIÓ
1
Impostos Directes
2
Impostos Indirectes
3
Taxes i altres ingressos
4
Transferències corrents
5
Ingressos patrimonials
6
Venda d’inversions reals
7
Transferències de capital
9
Passius financers
TOTAL INGRESSOS
ESTAT DE DESPESES
CAP
DENOMINACIÓ
1
Despeses de personal
2
Compra béns corrents
3
Despeses financeres
4
Transferències corrents
5
Fons contingència i altres imprevistos
6
Inversions reals
9
Passius financers
TOTAL DESPESES
PLANTILLA ORGÀNICA
FUNCIONARIS DE CARRERA
1. Funcionaris d’habilitació estatal
a. Secretari Interventor, Grup A1/A2, places 1, vacant 1.
2. Escala Administració General
a. Subescala Tècnica, Grup A1, places 1, vacants 0.
b. Subescala administrativa, Grup C1, places 2, vacants 0.

PRESSUPOST MUNICIPAL
242.638,01
2.500,00
54.207,84
251.655,44
10.345,01
65.000,00
88.091,59
0,00
714.437,89
PRESSUPOST MUNICIPAL
137.194,18
188.464,84
7.800,00
136.874,85
16.250,00
204.754,02
23.100,00
714.437,89

PERSONAL LABORAL

Escala Administració General
Subescala auxiliar, Auxiliar, Grup C2, places 1, vacants 0.
Subescala subalterna, Subaltern, Grup AP, places 1, vacants 0.
Escala Administració Especial
Subescala tècnica, Arquitecte, Grup A1, places 1, vacant 1.
Subescala Serveis Especials, Grup AP, operari brigada, Peó, places 1, vacants 1.
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE VALLBONA DE LES MONGES EXERCICI 2018
Codi lloc de
treball
F01

Personal funcionari i laboral /
dedicació
Secretaria intervenció (20%)

F02

Tècnic Superior Adm. General
TAG (38%)
Administrativa Tresoreria
Tècnica de Turisme i Patrimoni
Administrativa
Intervenció (77,33%)
Auxiliar
Administrativa (82,50%)
Subaltern

F03
F04
L01
L02
L03
L04

Operari Brigada
Peó (17,50%)
Arquitecte
Superior

Escala / subescala
Funcionaris Hab. Est. Sec.
Intervenció 3a
Administració General
Tècnica
Administració General
Administrativa
Administració General
Administrativa
Administració General
Auxiliar
Laboral
Subaltern
Laboral
Personal no qualificat
Laboral
Arquitecte

Titulació
Català
requerida
Llicenciat / graduat: Dret,
C1
ADE, Econòmiques, etc...
Llicenciat/graduat: Dret, ADE. C1
Tècnic superior Adm. Financ.
CFGS / Tècnica de Turisme
C1

Sistema selecció

Grup

Nivell

Concurs

A1/A2

20

Concurs oposició

A1

26

Concurs oposició

C1

11

Títol batxiller

C1

Concurs oposició

C1

12

Títol batxiller elemental /
ESO
Certificat escolaritat

C1

Concurs oposició

C2

9

B1

Concurs oposició

AP

9

Certificat escolaritat

A2

Concurs oposició

AP

7

Llicenciat / graduat:
Arquitectura

C1

Concurs oposició

A1

20

Retribucions membres electes
Per acord de l’Ajuntament Ple de data 10.01.2019, es fixa la retribució de l’alcalde, que queda establerta de la següent manera:
- Dedicació parcial del 75 % de la jornada, que es correspon a un total de 30 hores setmanals.
- Es fixa una retribució bruta anual de 17.360,00 €.
- Es donarà d’alta al règim general de la Seguretat Social.
- La retribució anterior tindrà les retencions legalment establertes a compte de l’impost sobre la renda de les persones físiques i per quotes a la Seguretat Social.
Per aquest exercici la resta de membres electes no percebran cap tipus de retribució específica de la corporació. Aquest règim pot ser modificat per acord Plenari en qualsevol
moment.
En virtut de l'article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, LRBRL, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, LRSAL, la massa salarial del personal laboral en plantilla
de l'Ajuntament de Vallbona de les Monges per a l'any 2019 és de 30.711,74 €. La massa salarial del personal laboral temporal és en l'actualitat de 100,76 €.

La qual cosa es fa pública, de conformitat amb l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 166 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i altra normativa concordant.
L’acord d’aprovació del pressupost i documents annexos són definitius en via administrativa i contra els mateixos els interessats podran interposar els recursos següents:
- Contra l’aprovació definitiva del pressupost, bases d’execució i plantilla orgànica s’hi pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, des de la
publicació d’aquest edicte en el BOP, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tot això de conformitat amb l’establert als
articles 10.1, 25.1 i 46.1 de la Llei, de 13 de juliol de 1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
- Contra l’aprovació de la relació de llocs de treball, que és un acte administratiu general que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs de
reposició davant del Ple en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de publicació d’aquest acord. El termini per a resoldre i notificar el recurs de reposició és d’un
mes, i la manca de resolució i notificació en termini permet la interposició de recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de Lleida. També poden
interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de
publicació d’aquest acord, si no han interposat abans recurs de reposició.
- Tot i això els interessats podran emprar qualsevol altre recurs que considerin adient, tal com preveu l’article 40.2 de la Llei 39/2015, PAC de les AP.
Vallbona de les Monges, 18 de febrer de 2019
L’alcalde
Ramon Bergadà i Benet
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