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NOMENAMENT PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ FINS LA PROVISIÓ REGLAMENTÀRIA DEL LLOC DE
TREBALL - BORSA DE TREBALL DEL PROCÉS SELECTIU D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA D'OAC PER
COBERTURA DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS.
Nomenament personal funcionari interí en pràctiques interí - Departament RRHH – borsa
de treball del procés selectiu d’auxiliar administratiu/iva 2017.
Expedient RH AJB 2017/80 (General 2017/601)
Es fa públic que l’Alcaldessa en data 17 de maig de 2017 ha dictat el Decret 345/2017 la
part dispositiva del qual es transcriu a continuació:
Primer.- APROVAR el nomenament de la Sra. Mar Serra Corominas, amb DNI *****939F,
com a personal funcionari interí en pràctiques, per un període de sis mesos, i
posteriorment nomenament, en cas d’aptitud, de personal funcionari interí fins a l’ocupació
reglamentària de la plaça i lloc de treball o la seva amortització, per ocupar una plaça
d’auxiliar administratiu, que pertany a la plantilla del personal funcionari, adscrita al grup
professional de classificació segons l’article 76 del TREBEP, C2, categoria auxiliar, de
l’escala d’Administració General, sots-escala auxiliar, amb adscripció provisional al
Departament de Recursos Humans de l'Àrea de Règim Intern, segons fitxa del lloc de
treball codi RLT RI-RH-03. Aquest nomenament tindrà efectes a partir de la data en la què
la Sra. Mar Serra Corominas, amb DNI *****939F, prengui possessió de la plaça, acte que
tindrà lloc el proper dia 1 de juny de 2017.
Segon.- APROVAR la consideració que existeix una prioritat i urgència, que no es pot
ajornar més, per a la cobertura de la plaça vacant d’auxiliar administratiu/iva de Recursos
Humans, en règim d’interinitat fins a la provisió reglamentària i definitiva de la mateixa,
considerant alhora que es tracta d’un servei fonamental i prioritari per a l’organització i
funcionament de l’Ajuntament de Berga, ja que el Departament de Recursos Humans de
l’Ajuntament de Berga, actualment té vacant la plaça i lloc d’auxiliar administratiu/iva, de
manera que només estan cobertes la plaça de tècnic/a responsable i d’Administratiu/iva,
circumstància que impedeix l’acompliment dels objectius i les necessitats del Departament,
ja que els llocs de caràcter superior han de desenvolupar constantment funcions no
previstes pels seus llocs de treball, sense deixar d’atendre les seves responsabilitats,
situació que genera per una banda el manteniment d’un ritme de treball i pressió molt alt, i
per altra banda, desmantenir actualitzades determinades funcions del Departament, com
tramitació administrativa, seguiment horari, portal de l’empleat, registre de personal, arxiu,
pla de formació, processos selectius, entre d’altres, i deixar d’actuar en d’altres activitats
com són l’ordenació del personal, l’auditoria del procés de nòmina, la planificació de
projectes, el seguiment de les mesures correctores i preventives en riscos laborals, les
memòries de gestió, els indicadors del servei, entre d’altres; de manera que també és
considera prioritària la cobertura d’aquesta necessitat per garantir la salut del personal i la
prestació del servei amb els efectius corresponents i reglamentaris.
Tercer.- APROVAR que la despesa conseqüència d’aquesta nomenament interí s’aplicarà
contra les partides pressupostàries 11.92001.12004, 11.92101.12100 i 12.92001.12101,
quant als salaris i 12.92001.16000, quant a la quota empresarial de la Seguretat Social, del
pressupost general d’aquest Ajuntament per l’any 2017, aprovat inicialment pel Ple de la
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Corporació en sessió extraordinària de 20 d’abril de 2017; i que s’haurà de tenir en compte
en el moment de confeccionar futurs pressupostos la cobertura interinament d’aquesta
plaça.
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Quart.- APROVAR un període de pràctiques de sis mesos en seguiment de la base
onzena del procés selectiu originari publicat al BOPB de 22 de febrer de 2017. El període
de pràctiques es regirà pel contingut d’aquestes bases i es designa al Sr. Carles Font
Llobregat i a la Sra. Laura Salinas Bergel com a tutors per al seguiment i informe d’aptitud
previst.
Cinquè.- Comunicar a la Sra. Mar Serra Corominas que la manca de presa de possessió
comportarà la pèrdua de tots els drets, llevat els casos de força major degudament
comprovats i estimats.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a la interessada, als tutors designats, als Serveis TIC de
l’Ajuntament i a la Junta de Personal, pels seus efectes i coneixement.
Setè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Vuitè.- Donar coneixement al ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui.
Novè.- Peu de recursos.
“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.
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, 10 de juliol de 2017
L’Alcaldessa,
Montserrat Venturós Villalba

