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PROCEDIMENT
PROCÉS PER COBRIR PLAÇA DE RECEPCIONISTA/TELEFONISTA DE L'OAC
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Nomenament funcionari/a interí/a per ocupar una plaça de Recepcionista/telefonista i ocupar un lloc
de treball de Recepcionista/telefonista, fins a la seva provisió definitiva o amortització – Superació
del període de pràctiques Sra. Tània Casas Santiago.
Exp. RH AJB 2018/93 (General 2018/978).
Servei: Recursos Humans.

Es fa públic que l’alcalde accidental en data 10 de juny ha dictat el Decret 2019/371 la part
dispositiva del qual es transcriu a continuació:
Primer.- Aprovar la superació del període de pràctiques de la Sra. Tània Casas Santiago, amb DNI
*****100H, com a personal funcionari en pràctiques, per un període de sis mesos, de personal
funcionari interí fins a l’ocupació reglamentària de la plaça i lloc de treball o la seva amortització, per
ocupar una plaça de Recepcionista/Telefonista, que pertany a la plantilla del personal funcionari,
adscrita al grup de classificació d’agrupacions professionals segons la DA sisena del TREBEP, de
l’escala d’Administració General, sots-escala subalterna, amb adscripció a la unitat d’Atenció
Ciutadana de l'Àrea de Serveis Centrals, segons fitxa del lloc de treball codi RLT SC-AC-03.
Segon.- Aprovar el nomenament de la Sra. Tània Casas Santiago, amb DNI *****100H, com a
funcionària interina com a funcionària interina fins a l’ocupació reglamentària de la plaça i lloc de
treball o la seva amortització, per ocupar una plaça de Recepcionista/telefonista, que pertany a la
plantilla del personal funcionari, adscrita al grup de classificació d’agrupacions professionals segons
la DA sisena del TREBEP, de l’escala d’Administració General, sots-escala subalterna, amb
adscripció a la unitat d’Atenció Ciutadana de l'Àrea de Serveis Centrals, segons fitxa del lloc de
treball codi RLT SC-AC-03. Aquest nomenament tindrà efectes del dia 14 de juny de 2019.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Sra. Casas, al Cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana i a
la Junta de Personal.
Quart.- PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la pàgina
web de l’Ajuntament.
Setè.- 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
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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.
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L’alcalde accidental,
Oriol Camps Cervera

