
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE BERGA

EDICTE sobre nomenament d'una funcionària en pràctiques per ocupar una plaça de tècnic/a auxiliar de
Cultura i Educació fins la reincorporació de la titular de la plaça (exp. RH AJB 2015/97).

PROCEDIMENT

Substitució de la Tècnica Auxiliar de Cultura i Educació durant la seva absència per maternitat.

Es fa públic que l'alcaldessa, en data 23 de desembre de 2015, ha dictat el decret 2015/1143 la part dispositiva
del qual es transcriu a continuació:

 

Primer.- NOMENAR a la Sra. Sara Simon Vilardaga, amb DNI 39357---X, com a personal funcionari en
pràctiques, per ocupar una plaça de Tècnic/a auxiliar de Cultura i Educació, fins a la reincorporació de la titular
de la plaça durant la seva absència per motius de maternitat i altres permisos relacionats amb aquesta situació
personal, que pertany a la plantilla del personal amb codi A.3.2.1.1.02, adscrita al grup professional de
classificació segons l'article 76 de l'EBEP, C2, categoria tècnics auxiliars, de l'escala d'Administració Especial,
sots-escala Serveis Especials, de Comeses Especials, adscrita a la Unitat de l'Oficina Tècnica – Administrativa
de Cultura i Educació del Departament de Cultura, Patrimoni Cultural i educació de l'àrea de Promoció i
Dinamització municipal i serveis a les persones, segons fitxa del lloc de treball codi RLT PC-CE-01.

 

Segon.- CONVOCAR a la Sra. Sara Simon Vilardaga a l'acte de presa de possessió de la plaça, que tindrà lloc el
proper dia 28 de desembre de 2015, a les 8:00 al despatx d'Alcaldia de l'Ajuntament de Berga, Plaça Sant
Pere, 1.

 

Tercer.- COMUNICAR a la Sra. Sara Simon Vilardaga que la manca de presa de possessió comportarà la pèrdua
de tots els drets, llevat els casos de força major degudament comprovats i estimats.

 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a la interessada, al servei de Nòmines, als Serveis TIC de l'Ajuntament i
a la Junta de Personal, pels seus efectes i coneixement.

 

Cinquè.- 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.

 

Sisè.- Donar coneixement al ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui.

 

Setè.- Notificar aquesta resolució al tècnic de Recursos Humans, el Sr. Carles Font, als efectes de realitzar el
seguiment i informe de valoració del període de pràctiques de la Sra. Sara Simon Vilardaga durant el proper
mes de gener i febrer de 2016, en seguiment de les bases del procés selectiu; ja que aquest període de
pràctiques té la consideració de fase final del procés selectiu i la no superació del període de pràctiques
suposarà l'eliminació de l'aspirant.

 

Vuitè.- Aprovar la incorporació de la Sra. Raquel Ill Escudero, amb NIF 46762---D, a la borsa de treball que
l'Ajuntament de Berga utilitzarà per cobrir les vacants temporals que es produeixin segons preveuen les bases
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del procés selectiu.

 

Novè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Sra. Raquel Ill Escudero.

 

RECURSOS PROCEDENTS CONTRA L'ACTE

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

 

(16.019.127)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7044 - 25.1.20162/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16019127-2016




