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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE BERGA
EDICTE sobre aprovació de la contractació laboral dels beneficiaris/àries del Pla d'ocupació local
desenvolupador del Programa Treball i Formació de persones aturades no perceptores (PNAP) 2015 del
SOC (exp. RH AJB 2015/90).
Es fa públic que l'alcaldessa, en data 13 de novembre de 2015, ha dictat el decret 2015/1024 la part
dispositiva del qual es transcriu a continuació:

Primer.- Aprovar la contractació laboral de la Sra. PERPETUA DEL SOCORRO PALMA CORDOVA, amb DNI
39407---H, la Sra. BEGOÑA MONTRAVETA NAVARRO, amb DNI 77731---X i de la Sra. M. CONCEPCIO
BENEITEZ CALLES, amb DNI 39348---B, per haver estat seleccionades com a beneficiàries del Pla d'Ocupació
Local desenvolupador del “Programa Treball i Formació” de persones aturades no perceptores (PNAP) 2015 del
SOC, com a personal laboral temporal durant un període de 6 mesos, entre el 16 de novembre de 2015 i el 15
de maig de 2016, i desenvolupar les tasques previstes al programa de treball i formació d'ordenació i
digitalització d'arxiu (EX01), amb categoria d'auxiliars de suport, amb una retribució segons es preveu al Pla
d'Ocupació i l'acord de Junta de Govern Local de 22 d'octubre de 2015, amb una jornada complerta de 37,5
hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00, més una tarda a concretar segons el
Departament on s'estigui desenvolupant les funcions previstes.

Segon.- Aprovar la contractació laboral del Sr. JOSE ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ, amb DNI 46528---L i
el Sr. CARLES COROMINAS CASALS, amb DNI 39336---L, per haver estat seleccionats com a beneficiaris del
Pla d'Ocupació Local desenvolupador del “Programa Treball i Formació” de persones aturades no perceptores
(PNAP) 2015 del SOC, com a personal laboral temporal durant un període de 6 mesos, entre el 16 de novembre
de 2015 i el 15 de maig de 2016, i desenvolupar les tasques previstes al programa de treball i formació
d'ordenació i adequació d'espais per reduir accidents i millorar l'accessibilitat (EX02), amb categoria de
subalterns, amb una retribució segons es preveu al Pla d'Ocupació i l'acord de Junta de Govern Local de 22
d'octubre de 2015, amb una jornada complerta de 37,5 hores setmanals distribuïdes de dilluns a diumenge,
amb un horari a concretar segons les instal·lacions que se'ls assigni, sempre amb respecte dels descansos
diaris i intersetmanals previstos a la legislació laboral vigent.

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

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.- 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.

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
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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

(16.019.124)
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