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Es fa públic que l’alcaldessa en data 21/02/2020 ha aprovat l’acord la part dispositiva del
qual es transcriu a continuació:
Primer.- Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local segons Decret de l’Alcaldia
núm.2019/385 de 17-06-2019, punt quart apartat g) “aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb
el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, les bases selectives per a l’accés a la funció pública i per
a la provisió de llocs de treball.”, per la urgència marcada a la providència de l’Alcaldia.
Segon.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació per l’any 2020, en els següents
termes:
RÈGIM FUNCIONARIAL

Escala

Administració
Especial
Administració
General
Administració
General
Administració
Especial

Sots escala/ classe/
categoria
Sots escala Serveis
Especials/ Comeses
especials/Tècnic
especialista Cultura
Sots escala Tècnica/
Tècnic/a Administració
General
Sots escala
administrativa/
Administratiu/va
Sots escala Serveis
Especials/ Classe
Policia Local/ Escala
intermèdia / Sergent

Grup

Núm.
Vacants

Sistema
selecció

Procés

C1

1

Concurs Oposició

Torn lliure

A1

1

Concurs Oposició

Torn lliure

C1

1

Concurs Oposició

Promoció Interna

C1

1

Concurs Oposició

Promoció
Interna*

*Promoció Interna oberta a altres cossos de la Policia Local.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la Junta de Personal de l’Ajuntament de Berga.
Tercer.- Publicar l’Oferta Pública d’Ocupació el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Trametre còpia de l’Oferta Pública d’Ocupació a la Direcció General d’Administració Local
de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat.
Cinquè.- Donar publicitat de l’Oferta Pública d’Ocupació a la web municipal de l’Ajuntament de
Berga (www.ajberga.cat) i al portal de transparència.
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Sisè.- Peu de recurs
Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de
reposició davant l’Alcaldia d’aquesta Corporació, 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.
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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 Barcelona, 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 o sense termini per interposar-lo, des de
l’endemà de la desestimació presumpta del recurs interposat. 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.

Berga, datat i signat electrònicament.
L’alcaldessa,
Montserrat Venturós Villalba

