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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
ALTRES ORGANISMES
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
ANUNCI sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació de l'organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona per a l'exercici 2017 i rectificació de l’error material de l'oferta pública d'ocupació per a l'any
2016.

Es fa públic, per a general coneixement, i en compliment del que disposa l'article 57 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, que per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 22 de novembre de 2017 s'ha
aprovat l'oferta pública d'ocupació de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per a
l'exercici 2017 i, al mateix temps, s'ha acordat la rectificació de l'error material del Decret de la Presidència de
la Diputació de Barcelona de 2 de desembre de 2016, d'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any
2016, la part resolutiva del qual disposa el següent:

"Primer.- APROVAR l'oferta pública d'ocupació de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
per a l'any 2017, que consta de 149 places de personal funcionari, distribuïdes amb el següent detall, d'acord
amb els grups de classificació professional previstos a l'article 76 de l'EBEP i la Disposició Transitòria Tercera
del mateix text legal:
· 144 places del grup de classificació C, subgrup C2, categoria Auxiliar de Gestió Tributària, subescala de
serveis especials, classe comeses especials, de l'escala d'administració especial (gestió tributària)
· 1 plaça del grup de classificació C, subgrup C1, categoria Tècnic auxiliar de Gestió Tributària, subescala de
serveis especials, classe comeses especials, de l'escala d'administració especial (gestió tributària)
· 4 places del grup de classificació A, subgrup A1, categoria Tècnic Superior, subescala de serveis especials,
classe comeses especials, de l'escala d'administració especial (gestió tributària)
Una de les places d'Auxiliar de Gestió Tributària indicades es reserva perquè pugui ser coberta per persones
amb discapacitat.

Segon.- ACORDAR que els procediments de selecció que es derivin d'aquesta oferta pública d'ocupació de
l'ORGT cuidaran especialment la connexió entre tipus de proves a superar i l'adequació al desenvolupament de
les tasques dels llocs de treball convocats, amb inclusió, si s'escau, de les proves pràctiques que siguin
precises

Tercer.- RECTIFICAR d'ofici l'error material existent en el Decret de la Presidència de l'Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona de 2 de desembre de 2016, pel que s'aprova l'Oferta Pública d'Ocupació
d'aquest Organisme per a l'any 2016, en el benentès de fer constar que les 4 places de personal funcionari de
l'oferta pública corresponen al grup de classificació C, subgrup C2, categoria auxiliar de Gestió Tributaria,
subescala de serveis especials, classe comeses especials, de l'escala d'administració especial (gestió tributària)”

Barcelona, 12 de desembre de 2017
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