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Num. Exp. Gen.: 2019/1725

PROCEDIMENT
NOMENAMENT FUNCIONARIS PRÀCTIQUES ANNA GARCIA I MIREIA ARIAS, PL
Nomenament com a funcionari en pràctiques per ocupar una plaça d’Agent de la Policia Local de
l’Ajuntament de Berga, Sra. Anna Garcia Cañas i Sra. Mireia Arias Terradellas.
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Expedient: RH AJB 2019/198 (General 2019/1725)
Servei: Recursos Humans

Es fa públic que l’alcaldessa en data 13/11/2019 ha aprovat el Decret 2019/775 la part
dispositiva del qual es transcriu a continuació:
Primer.- Nomenar la Sra. Anna Garcia Cañas amb DNI *****985J, com a funcionaria en pràctiques,
per ocupar una plaça d’ Agent de la Policia Local, que pertany a la plantilla del personal funcionari
amb codi A.2.2.3.2., de l'Escala d'Administració Especial – sots escala de Serveis Especials –
Classe Policia Local - Escala Bàsica, i per proveir un lloc de treball d’Agent de la Policia Local (codi
RLT SP-PL-04), a jornada complerta, adscrita al grup professional de classificació segons l’article 76
del TREBEP, C, subgrup C2, amb data d’efectes del dia 18 de novembre de 2019. Les pràctiques
es desenvoluparan en els termes i les condicions fixades a la base vuitena de la convocatòria del
procés selectiu, en el sentit que s’ha de superar el curs de formació bàsica de l’ Institut de Seguretat
Pública de Catalunya, i en cas d’aptitud superar un període de pràctiques de 12 mesos com a fase
final del procés selectiu, per tal de ser nomenat funcionaria de carrera.
Segon.- Nomenar la Sra. Mireia Arias Terradellas amb DNI *****478D, com a funcionaria en
pràctiques, per ocupar una plaça d’ Agent de la Policia Local, que pertany a la plantilla del personal
funcionari amb codi A.2.2.3.2., de l'Escala d'Administració Especial – sots escala de Serveis
Especials – Classe Policia Local - Escala Bàsica, i per proveir un lloc de treball d’Agent de la Policia
Local (codi RLT SP-PL-04), a jornada complerta, adscrita al grup professional de classificació
segons l’article 76 del TREBEP, C, subgrup C2, amb data d’efectes del dia 18 de novembre de
2019. Les pràctiques es desenvoluparan en els termes i les condicions fixades a la base vuitena de
la convocatòria del procés selectiu, en el sentit que s’ha de superar el curs de formació bàsica de l’
Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i en cas d’aptitud superar un període de pràctiques de 12
mesos com a fase final del procés selectiu, per tal de ser nomenat funcionaria de carrera.
Tercer.- Assignar les retribucions corresponents establertes per els funcionaris en pràctiques,
d’acord amb l’article 62 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives que introdueix l’article 104 bis al Decret 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la
refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública, corresponent, corresponent el sou i les pagues extraordinàries en el que estigui
classificat el cos o escala el que pretenguin ingressar (Grup C2).
Quart.- Comunicar a les interessades que la manca d’incorporació en la data prevista, comportarà
la pèrdua de tots els drets, llevat els casos de força major degudament comprovats i estimats.
Cinquè.- Designar com a tutor/a del període de pràctiques el Cap de la Policia Local i un dels
Caporals que designi el Cap, en seguiment de la base vuitena, els/les quals hauran d’emetre
informe d’aptitud/no aptitud.
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Sisè.- Notificar aquesta resolució el Sr. Martínez, el Cap de la Policia Local, els Serveis TIC i a la
Junta de Personal.
Setè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, el portal de transparència i a la pàgina web de l’Ajuntament.
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Vuitè.- 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, datat i signat electrònicament.
L’alcaldessa,
Montserrat Venturós Villalba

