AJUNTAMENT DE BERGA

EDICTE
PROCEDIMENT
RH _Expedients RH AJB 2017/85

NOMENAMENT EVENTUAL PER SUPLÈNCIA: TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ - Mª TERESA FLORES.

Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA - Tel. 93 821 43 33 Fax 93 821 17 87 - e-mail: berga@ajberga.cat

Nomenament de personal eventual per suplència.
Servei: Recursos Humans. Expedient RH AJB 2017/85 (General 2017/652)
Es fa públic que l’Alcaldessa en data 23 de maig de 2017 ha aprovat l’acord la part
dispositiva del qual es transcriu a continuació:
Primer.- APROVAR el nomenament com a personal eventual de la Sra. Maria Teresa
Flores Blanco, per desenvolupar les funcions previstes pel lloc de treball de Tècnica de
comunicació, i per suplir l’absència de la Sra. Berta Francàs Guillen; nomenament que
s’esgotarà automàticament amb la reincorporació de la Sra. Berta Francàs Guillen després
del procés d’IT; i tot això en base als arguments exposats en aquest informe, sobretot per
l’existència de raons expressament justificades de necessitat i urgència per afrontar amb
garanties els preparatius i el desenvolupament de la festa més important de la Ciutat, festa
declarada Patrimoni Oral i Inmaterial de la Humanitat per la Unesco.
Segon.- APROVAR que la despesa s’imputi contra la consignació pressupostària dins el
nivell de vinculació jurídica, a les partides 11.92001.11000 quant als salaris i
12.92001.16000, quant a la quota empresarial de la Seguretat Social, del pressupost
general d’aquest Ajuntament per l’any 2017, aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en
sessió extraordinària de 20 d’abril de 2017.
Tercer.- CONFIRMAR que el règim de retribucions, funcions i condicions del personal
eventual de confiança, previst pel lloc de Tècnic/a de comunicació, és el que es va aprovar
per acord plenari de 30 de juny de 2015, detallat a l’apartat tercer de l’informe tècnic de
Recursos Humans que s’ha reproduït a l’aparta de motivació anterior.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a la interessada i a la Junta de Personal, i donar
compte d’aquest nomenament a la propera sessió plenària.
Cinquè.- 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.”
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