Dijous, 21 de juliol de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Berga
EDICTE
PROCEDIMENT.
Expedients 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 20 de juny de 2016, ha dictat el decret 2016/461 la part dispositiva del qual es
transcriu a continuació:
Primer.- APROVAR la continuïtat de l'obra i servei prevista de les contractacions 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, finançats amb càrrec inicial 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, i ara finançats amb
càrrec a l'ajut atorgat en el marc del "Programa complementari de foment de l'ocupació local i de suport a la integració
social", en el si del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona, per un període de sis
mesos, del 28 de juny al 23 de desembre de 2016, donant continuïtat a les tasques desenvolupades i previstes al
programa de treball adjudicat, amb una retribució de 1.300,00 EUR bruts mensuals, amb una jornada complerta de 37,5
hores setmanals distribuïdes segons les necessitats del programa adjudicat, dels següents beneficiaris/àries:
Pla d'ocupació adjudicat
009 Ajudant arxiu i digit.
003 Agent desenv.horts urbans
010 Agents intervenció familiar
008 Coordinador arxiu i digitalit.
013 Dinamitzador arxiu
0011 Animador lectura
002 Ass. Legal remunicipalització serveis
006 Promotor millora barri antic
009 Ajudant arxiu i digit.
010 Agents intervenció familiar
012 Aj.tèc.tram.i seu electrònica
005 Dinamitzador món educatiu
001 Ass.tècnic remunicipalització serveis

Segon.- DESESTIMAR la continuïtat de l'obra i servei prevista de la contractació laboral dels següents beneficiaris/àries,
per falta de suficients recursos econòmics per a la pròrroga del cent per cent de les contractacions, no disponibilitat dels
efectius i en seguiment dels informes de valoració de les funcions desenvolupades pels beneficiaris/àries durant els
darrers sis mesos, que no estimen favorable donar continuïtat al desenvolupament de funcions durant aquest nou
període i/o consideren donar per finalitzat el projecte i servei assignat:
COGNOMS I NOM
ILL ESCUDERO, RAQUEL
POPA, MIHAELA

Pla d'ocupació adjudicat
004 Dinamitzador cultural
007 Dinamitzador turístic

Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, atorgant un termini de deu dies perquè puguin formular
al·legacions.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució al servei de Nòmines, als Serveis TIC de l'Ajuntament i al Comitè d'Empresa, als
efectes i coneixement escaients.
Cinquè.- 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
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COGNOMS I NOM
ALONSO GARCIA, ROSA MARIA
BADIA COMAS, MERITXELL
BALLESTÉ VENTURA, MIREIA
DIAZ SENSADA, JOAN MARIA
DUARTE CANTERO, ANNA
FIGOLS ALBERICH, MARTA
MACARRO BERNAL, ÒSCAR
MARGARIT VIÑALS, ESTEL
MASABRÓ BALLONGA, JORDINA
PUIG REGUANT, ROSER
SÁNCHEZ MORALES, ANNA
TRIGUEROS BELTRAN, NÚRIA
VENTURA CATALÀ, MARTA
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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.
Sisè.- Informar que la despesa prevista per a la contractació a jornada complerta de tretze treballadors/es durant un
període de sis mesos, per un cost total de 154.150,97 EUR ja ha estat informat per l'Àrea d'Intervenció, a 28 d'abril de
2016, segons Decret 2016/295.
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
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.
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Berga, 7 de juliol de 2016
L'alcaldessa, Montserrat Venturós Villalba

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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