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Contractació Agent Ocupació i Desenvolupament Local, convocatòria del SOC pel 2016,
segons Expedient B-078/16, Resolució TSF/1695/2016.
Expedient Administratiu RH AJB 2016/116 (general 2016/938). Nº Proposta/Informe
Tècnic: RH_200/2016.
Es fa públic que l’Alcaldessa, en data 27 de desembre de 2016, ha dictat el decret
943/2016 la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:
Primer.- Aprovar la contractació laboral del Sr. David Masip Segura, amb DNI *****383E,
com a Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, en seguiment de la convocatòria i
bases aprovades per Decret d’alcaldia 748/2016, Expedient Administratiu RH AJB
2016/116, com a personal laboral temporal a partir del dia 30 de desembre de 2016 i per
un període d’un any, mitjançant contracte d’obra i servei, a jornada complerta, per
desenvolupar les tasques previstes al programa de treball definit al Decret 748/2016, amb
una retribució de 1.300,00€ bruts mensuals, amb una jornada complerta de 37,5 hores
setmanals distribuïdes segons l’horari del propi Departament d’Ocupació i Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Berga.
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució al Sr. David Masip Segura, informant alhora, i
expressament, que el període de prova és de sis mesos.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució al Departament de Recursos Humans, als Serveis
TIC de l’Ajuntament i al Comitè d’Empresa, als efectes i coneixement escaients.
Quart.- Informar, com ja es va aprovar per Decret d’Alcaldia 748/2016, que el
desenvolupament de les contractacions objecte d’aquests plans de desenvolupament local
són una necessitat inajornable per l’interès general i no només del municipi, i que milloren
el funcionament dels serveis públics essencials, al destinar-se a la millora en la prestació
de serveis públics locals, suposant una necessitat excepcional, urgent i inajornable, així
com un servei que afecta al funcionament de serveis públics essencials i/o prioritaris per a
l’Ajuntament de Berga i el seu municipi, més enllà de l’acció de foment de l’ocupació local.
Cinquè.- Informar que la despesa prevista per a la contractació a jornada complerta de
l’interessat ja va ser informada favorablement per l’Àrea d’Intervenció, tal i com consta al
Decret d’Alcaldia 748/2016, de 14 d’octubre.
Sisè.- Ordenar la inclusió de la clàusula addicional prevista a la guia tècnica del SOC al
contracte que s’emet fruit d’aquests plans d’ocupació.
Setè.- PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Berga.
Vuitè.- Donar coneixement al ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui.
Novè.- Designar al Sr. Ricard Gorchs Ureña com a tutor del Sr. Davia Masip Segura,
perquè realitzi el seguiment del període de prova i emeti informe corresponent un cop
transcorregut el període de prova previst.
Desè.- Notificar aquesta resolució al Sr. Ricard Gorchs Ureña.
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Onzè.- 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, 30 de gener de 2017
L’Alcaldessa,
Montserrat Venturós Villalba

