
Dilluns, 4 de juliol de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Berga

EDICTE

PROCEDIMENT.

Expedients RH AJB 2016/11.

Oferta Pública d'Ocupació 2016.

Es fa públic que a data 17 de juny de 2016 s'ha aprovat l'acord la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:

Primer.- Avocar  la  competència  d'aprovació  de  l'oferta  pública  d'ocupació,  per  motius  de  celeritat  administrativa  i 
d'impuls del procés d'incorporació de nous funcionaris i personal laboral de forma permanent per millorar la prestació de 
serveis i funcionament de l'Ajuntament de Berga, i només per aquest acte.

Segon.- Aprovar l'oferta pública d'ocupació d'aquesta corporació per l'any 2016 en els següents termes:

RÈGIM FUNCIONARIAL.

Escala Subescala/categoria Grup Núm. Vacants Sistema selecció Procés 
Administració General Tècnic/a Administració General A1 1 Concurs - Oposició Torn Lliure
Administració General Administratiu/IVA C1 1 Concurs - Oposició Torn Lliure
Administració General Administratiu/IVA C1 2 Concurs - Oposició Promoció Interna
Administració General Auxiliar Administratiu/IVA C2 1 Concurs - Oposició Torn Lliure
Administració Especial Agent Policia Local C2 1 Concurs - Oposició Torn Lliure

RÈGIM LABORAL.

Categoria Grup N. Vacants Sistema selecció Procés 
Oficial de primera (1.1.4.1.1) C2 1 Concurs - Oposició Torn Lliure

Tercer.-  Publicar  l'Oferta  Pública  d'Ocupació  2016  de  l'Ajuntament  de  Berga  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'edictes i a la web municipal.

Quart.- Notificar aquesta resolució a la representació social dels empleats públics de l'Ajuntament de Berga.

Cinquè.- Ordenar al Departament de Recursos Humans l'elaboració dels treballs necessaris per a la convocatòria dels 
processos selectius continguts en la presenta Oferta Pública d'Ocupació.

RECURSOS PROCEDENTS CONTRA L'ACTE.

L'acte és una resolució,  posa fi  a la via administrativa i  és susceptible  d'impugnació separada per mitjà de recurs 
contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. 
L'acte es podrà recórrer facultativament per mitjà de recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant de 
l'òrgan que va dictar-lo o en el seu delegant, quan l'acte es dicti per delegació, presentant la interposició d'aquest recurs 
efecte impeditiu per accedir a la jurisdicció contenciosa administrativa, mentre no transcorri el seu termini per a resoldre 
i notificar i que serà d'un mes.

Berga, 21 de juny de 2016
L'alcaldessa, Monsterrat Venturós Villalba

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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