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Núm. 4790
AJUntAment d’AiGUAViVA 

Anunci d’aprovació de la Relació de llocs de treball per a l’exercici 2019

El Ple de l’Ajuntament , en sessió ordinària de 29 de maig de 2019, va aprovar la relació de llocs de treball i l’organigrama 
funcional de l’Ajuntament d’Aiguaviva per a l’exercici de 2019. En compliment del que disposa l’article 283.4 del D.L 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública la Relació de 
Llocs de Treball de l’Ajuntament d’Aiguaviva per a l’exercici de 2019.

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA 2019

Lloc de treball Dotació CD CE Grup Forma de 
provisió

Règim 
jurídic

Dedicació Formació 
específica

Observacions

Secretaria Inter-
venció 
Classe 3ª

1 26 788,36€ A1 Concurs Funcionari Preferent Vacant

Administrativa 1 22 424,52€ C1 Promoció 
interna

Funcionari

Auxiliar Adminis-
trativa

2 18 382,80€ C2 Concurs 
oposició

Funciona-
ri/Laboral

Agutzil 1 14 265,33€ AP Concurs 
Oposició

Funcionari Carnet B1 Vacant
Cal realitzar 
funcions de noti-
ficador.

Peó 2 AP Concurs Laboral Carnet B1 1 Vacant
Netejadora 1 AP Concurs Laboral Temporal 6h/

amortitzar

*CD: Complement de destí  *CE: Complement Específic *AP: Grup Agrupació Professional (anterior grup E) *Administrativa 
Secretària Interventora Accidental   *Auxiliar Administrativa Tresorera Habilitada 

Contra l’acord del Ple de l’ajuntament, que exhaureix la via administrativa, i conforme les previsions de l’article 124 de la Llei 
39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, es podrà interposar recurs 
potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent al 
de la seva publicació. 

Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós administratiu de Girona, 
dins del termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació. 

Tanmateix, es podrà interposar, si s’escau, qualsevol altre recurs que es consideri convenient i que legalment correspongui. 

La interposició de qualsevol dels recursos, però, no paralitza, per si mateix, l’acció administrativa perquè l’acte administratiu 
sigui efectiu, llevat que així ho acordi l’òrgan jurisdiccional o administratiu competent. 

La qual cosa es fa pública als efectes pertinents. 

Aiguaviva, 7 de juny de 2019 

Joaquim Mateu i Bosch  
Alcalde 


