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DECRET
PRP2018/931

PROCEDIMENT

Declarar deserta la convocatòria del procés selectiu per cobrir interinament, durant 
l’execució d’un programa de caràcter temporal, un lloc de Tècnic/a Mig de Gestió 
d’Intervenció, en règim funcionarial i a jornada completa. 
Exp. RH AJB 2018/46 (General 2018/375).
Servei: Recursos Humans.

MOTIVACIÓ

1. Per acord de Junta de Govern Local, del dia 29 de març de 2018, s’aprova la 
convocatòria del procés selectiu per cobrir interinament, durant l’execució d’un 
programa de caràcter temporal, un lloc de Tècnic/a Mig de Gestió d’Intervenció, en 
règim funcionarial i a jornada completa.

2. El dia 16 d’abril de 2018 es van publicar al BOPB les bases i la convocatòria de 
l’esmentat procés selectiu, amb referència al DOGC número 7600 del dia 17 d’abril de 
2018. 

3. El dia 11 de juny de 2018 es publica la llista d’admesos/es i exclosos/es, amb designa 
dels membres de l’òrgan de selecció i convocatòria per desenvolupar el procés selectiu 
el dia 10 de juliol de 2018, a les 9:30h, a l’Escola Municipal de Música de Berga.

4. Segons consta a l’acta número 1 de constitució de l’òrgan selectiu i inici del 
desenvolupament del procés selectiu, del dia 10 de juliol de 2018, cap de les persones 
aspirants es va presentar a la primera prova (tipus test), la qual era eliminatòria, pel que 
totes van ser declarades eliminades del procés.

5. El dia 13 de juliol de 2018 es va publicar al web municipal extracte de l’esmentada acta.

6. Atès les atribucions que confereix l’article 21.1.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, així com l’article 67.1.8 del Reglament Orgànic 
Municipal de l’Ajuntament de Berga, publicat al BOPB del 21 de maig de 2012, on 
s’estableix que l’alcalde té atribuïda la competència per desenvolupar la prefectura 
superior de tot el personal.

DISPOSICIÓ

L’Alcaldessa RESOL,

Primer.- DECLARAR deserta la convocatòria del procés selectiu per cobrir interinament, 
durant l’execució d’un programa de caràcter temporal, un lloc de Tècnic/a Mig de Gestió 
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d’Intervenció, en règim funcionarial i a jornada completa, donat que cap aspirant es va 
presentar a la primera prova de la fase d’oposició.

Segon.- PUBLICAR aquesta resolució a la web municipal.

Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a la Junta de Personal.

Quart i últim.- 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.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA

Antoni Pérez i Zúñiga, secretari de l’Ajuntament de Berga, certifico que l’alcaldessa, 
Montserrat Venturós Villalba dicta aquest acte i signa la seva documentació, d’ordre i amb 
el seu vistiplau, a Berga, en el dia i hora de la signatura.

L’Alcaldessa, El secretari

Montserrat Venturós Villalba        Antoni Pérez i Zúñiga
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