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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE BERGA
EDICTE sobre aprovació de la contractació dels beneficiaris/àries del Pla d'ocupació local 2015 de suport a
la millora de la prestació dels serveis públics locals i de manteniment d'equipaments i infraestructures,
subvencionat per la Diputació de Barcelona (exp. RH AJB 2015/89).

Pla d'Ocupació Local 2015 de suport a la millora de la prestació dels serveis públics locals i de manteniment
d'equipaments i infraestructures - DIBA.
Es fa públic que l'alcaldessa, en data 29 de desembre de 2015, ha dictat el decret 2015/1145 la part dispositiva
del qual es transcriu a continuació:

Primer.- Aprovar la contractació laboral dels següents beneficiaris/àries:

COGNOMS I NOM

DNI beneficiari/
ària

Nº de Registre
d'Entrada

ALONSO GARCIA, ROSA
MARIA

39373---Z

2015/5388

009 Ajudant arxiu i digit.

BADIA COMAS, MERITXELL

39372---N

2015/5157

003 Agent desenv.horts urbans

BALLESTÉ VENTURA, MIREIA

77737---X

2015/5372

010 Agents intervenció familiar

DIAZ SENSADA, JOAN MARIA

39355---J

2015/5202

008 Coordinador arxiu i digitalit.

DUARTE CANTERO, ANNA

77745---K

2015/5477

013 Dinamitzador arxiu

FIGOLS ALBERICH, MARTA

77745---H

2015/5278

0011 Animador lectura

ILL ESCUDERO, RAQUEL

46762---D

2015/5532

004 Dinamitzador cultural

MACARRO BERNAL, ÒSCAR

77741---T

2015/5483

002 Ass. Legal remunicipalització
serveis

MARGARIT VIÑALS, ESTEL

45490---P

2015/5515

006 Promotor millora barri antic

MASABRÓ BALLONGA,
JORDINA

77742---M

2015/5238

009 Ajudant arxiu i digit.

POPA, MIHAELA

X8181---F

2015/5526

007 Dinamitzador turístic

PUIG REGUANT, ROSER

52914---W

2015/5358

010 Agents intervenció familiar

SÁNCHEZ MORALES, ANNA

39366---R

2015/5539

012 Aj.tèc.tram.i seu electrònica

TRIGUEROS BELTRAN, NÚRIA

74219---Z

2015/5546

005 Dinamitzador món educatiu

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

Pla d'ocupació adjudicat

DL B 38014-2007

2/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7044 - 25.1.2016
CVE-DOGC-A-16019126-2016

VENTURA CATALÀ, MARTA

40527---N

2015/5524

001 Ass.tècnic remunicipalització
serveis

per haver estat seleccionades com a beneficiàries del Pla d'Ocupació Local 2015 de suport a la millora de la
prestació dels serveis públics locals i de manteniment d'equipaments i infraestructures, subvencionat per la
Diputació de Barcelona, segons acord de Junta de Govern Local en data 22/10/2015, Expedient Administratiu
RH AJB 2015/89, com a personal laboral temporal durant un període de 6 mesos, entre el 31 de desembre de
2015 i el 27 de juny de 2016, i desenvolupar les tasques previstes al programa de treball adjudicat, amb una
retribució segons es preveu al Pla d'Ocupació Local aprovat per Junta de Govern Local de 22 d'octubre de
2015, publicat al BOPB de 10 de novembre de 2015, amb una jornada complerta de 37,5 hores setmanals
distribuïdes segons les necessitats del programa adjudicat, que amb caràcter general però no obligatori serà de
dilluns a divendres de 8 a 15:30 hores, a concretar segons el Departament on s'estigui desenvolupant les
funcions previstes.

Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, informant-los alhora, i expressament, que el període de
prova és de dos mesos.

Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució al servei de Nòmines, als Serveis TIC de l'Ajuntament i al Comitè
d'Empresa, als efectes i coneixement escaients.

Quart.- Informar, com ja es va aprovar per Junta de Govern Local de 22 d'octubre de 2015, que el
desenvolupament de les contractacions objecte d'aquests plans locals d'ocupació 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 i manteniment d'infraestructures i instal·lacions
municipals, 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 15 treballadors/es
durant un període de 6 mesos, per un cost directe de 14.612,89€ per beneficiari/ària, generant un total de
219.193,35€, ja va ser autoritzada per l'Àrea d'Intervenció i de Tresoreria, segons informes incorporats a
l'expedient administratiu corresponent, i referenciats a la resolució de la Junta de Govern Local de 22 d'octubre
de 2015.

Sisè.- Ordenar la inclusió de la següent clàusula als contractes que s'emetin fruit d'aquests plans d'ocupació, en
seguiment de l'article 22.2. del règim de concertació aplicable al programa complementari de foment de
l'ocupació local de la Diputació de Barcelona, publicat al BOPB de 2 de gener de 2015: “El present contracte
està finançat en tot amb càrrec a l'ajut atorgat en el marc del “Programa complementari de foment de
l'ocupació local”, en el si del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona, d'acord
amb el corresponent règim de concertació.”

Setè.- PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, 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.

RECURSOS PROCEDENTS CONTRA L'ACTE
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L'acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i és susceptible d'impugnació separada per mitjà de
recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos. L'acte es podrà recórrer facultativament per mitjà de recurs potestatiu de reposició en el termini
d'un mes davant de l'òrgan que va dictar-lo o en el seu delegant, quan l'acte es dicti per delegació, presentant
la interposició d'aquest recurs efecte impeditiu per accedir a la jurisdicció contenciosa administrativa, mentre
no transcorri el seu termini per a resoldre i notificar i que serà d'un mes.

Berga, 19 de gener de 2016

Montserrat Venturós Villalba
Alcaldessa

(16.019.126)
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