




llocs de treball presents en una organitzacio d'acord amb les
necessitats dels seus serveis, determina els requisits per al
desenvolupament de cada lloc i assigna les funcions per
realitz

D'acord amb aixa, l'article 29 del Decret legislatiu 1/1997, de
31 dloctubre, pel qual slaprova la refosa en un text unic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya
en materia de funcio publica, detalla el contingut minim de
les relacions de llocs de treball del personal funcionari que
ha d'incloure -entre d'altres- la denominacio i les
caracteristiques essencials dels llocs, entre les quals s'inclou
la localitat a la qual estan adscrits.

La Comissio Tecnica de la Funcio Publica va aprovar en data
29 de setembre de 2009 -es a dir, amb posterioritat al trasllat
del personal- una proposta de modificacio de la RLT per
recollir el canvi d'adscripcio de Barcelona a Sabadell.

Tot i que aquesta decisio administrativa era coneguda entre
el personal afectat per haver-se comunicat pels superiors
jerarquics, el cert es que la decisio administrativa de
modificar la localitat d'adscripcio dels llocs de treball no va
ser notificada a les per§ones afectades fins a finals de
desembre de 2009, gairebe dos mesos despres de la data en
que es va efectuar el trasllat.

Un requisit essencial del funcionament de les
administracions plabliques es que les seves decisions
s'adoptin corn a resultat d'un procedirnent tramitat
previament, ja que aquesta es una exigencia del principi de
seguretat juridica, pera tambe del de bona administracio.

El procediment corn a via formal per a l'adopcio d'una
decisi6 administrativa es alhora un element de garantia dels
drets de les possibles persones afectades, sense que el cas
que ens ocupa pugui ser considerat un suposit d'extrema
urgencia que justifiqui una actuacio administrativa sense
recolzament en un procediment previ. Ates clue en el cas
clue ens ocupa Padopci6 de la decisio administrativa ha



Fet aquest recordatori de deures legals, poso fi a la meva actuaci6
en relacio amb la vostra quebca.

Aprofito aquesta oportunitat per agrair-vos la conflanca
dipositada en aquesta institucio i resto a la vostra disposiciO per a
qualsevol altre assumpte que em vulgueu plantejar.

Cordialme
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estat posterior al trasllat efectiu del personal, us recordo de
cara a properes ocasions la necessitat d'actuar conforme
als principis esmentats."

Barcelona, 2 de novembre de 2010
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