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NOMENAMENT FUNCIONARI INTERÍ PER PROGRAMA.
Nomenament funcionari/a interí per execució d’un programa de caràcter temporal, Sra.
Laia Alas Rota.
Exp. RH AJB 2018/170 (General 2018/1944).
Servei: Recursos Humans.
Es fa públic que l’alcalde accidental en data 28 de desembre de 2018 ha dictat el decret
2018/771 la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:
Primer.- Declarar l’excepcionalitat per crear aquest programa de caràcter temporal, així
com la seva cobertura de forma interna, atès que la totalitat del Departament de Secretaria
i Serveis Jurídics es consideren un servei prioritari, urgent i inajornable per l’Ajuntament de
Berga, vist el volum d’expedients que es gestionen així com el compliment de terminis a
que aquests estan sotmesos, essent imprescindible dotar-ho amb el personal necessari,
essent impossible ser assumides per el personal propi de la corporació.
Segon.- Crear el programa de caràcter temporal per a la cobertura com a funcionari/na
interí/na per programa, en els següents termes:
Denominació del programa: Donar suport a la Unitat de Contractació per l’elevat número
d’expedients que actualment s’han de gestionar. Revisió i gestió de les dades de patrimoni
i inventari. Revisió, transcripció i arxiu de les actes dels òrgans col·legiats i de determinats
expedients de la Unitat de suport administratiu i de gestió.
Àrea i departament d’adscripció: Àrea de Serveis Centrals – Departament de Secretaria i
Serveis Jurídics.
Contingut funcional: Les funcions generals i específiques que s’hauran de desenvolupar
seran totes aquelles funcions integrades dins de les conceptuals d’un auxiliar
administratiu/va adscrit al Departament de Secretaria i Serveis Jurídics, relacionades amb
l’objecte del programa de caràcter temporal, així com qualsevol altre que li sigui assignada
dins l’àmbit de la seva especialitat.
Assimilació estructural: el lloc de treball, a efectes de definir les condicions subjectives,
s’assimilarà al lloc existent de la relació de llocs de treball d’ Auxiliar administratiu/va,
s’assimila a la següent estructura, sense prejudici que el lloc de treball no tingui assignada
una plaça:
- Grup C2
- Escala: Administració General
- Sots-escala: auxiliar
- Denominació: Auxiliar administratiu/va
ORIOL CAMPS
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- Nivell Complement Destí: 12
- Complement Específic: 7.688,81€ anuals
- Jornada laboral: Dedicació horària setmanal de 37,5 hores. Bàsica
ordinària. Flexibilitat per raó del servei - possibilitat d’una tarda.
- Selecció: concurs oposició
- Tipologia del lloc: base

Durada: El programa podrà extingir-se en qualsevol moment quan es reveli la
innecessarietat del seu manteniment per raó de poder ser assumides les tasques per
personal municipal, per haver-ne arribat a alguna de les fases de revisió i/o control, perquè
es consideri adient redefinir el programa o perquè es consideri que aquest no està assolint
els objectius pel qual ha estat creat.
Tercer.- Aprovar el nomenament de la Sra. Laia Alas Rota, amb DNI *****782T, com a
funcionaria interina per execució d’un programa de caràcter temporal, amb un període de
pràctiques de sis mesos, amb assimilació estructural amb una plaça d’auxiliar
administratiu/va, de la plantilla del personal funcionari, adscrita al subgrup professional de
classificació C2 segons l’article 76 del TREBEP, de l’escala d’Administració General, sotsescala auxiliar, amb adscripció provisional al Departament de Secretaria i Serveis Jurídics.
Aquest nomenament tindrà efectes a partir de la data en la què la Sra. Laia Alas Rota
prengui possessió de la plaça, acte que tindrà lloc el proper dia 2 de gener de 2018.
Quart.- Aprovar que la despesa conseqüència d’aquest nomenament interí s’aplicarà
contra les partides pressupostàries 26.92001.12004 quant al sou base, 26.92001.12100
quant al complement de destí, 26.92001.12101 quant al complement específic i a la
26.92001.16000, quant a la part de quota empresarial de la Seguretat social, del vigent
pressupost general de l’Ajuntament per l’any 2018, aprovat pel Ple de la Corporació, en
sessió de data 22 de novembre de 2018
Cinquè.- Aprovar un període de pràctiques de sis mesos en seguiment de la base onzena
del procés selectiu originari. El període de pràctiques es regirà pel contingut de les bases i
es designa al Sr. Antoni Pérez Zúñiga, Secretari de l’Ajuntament, com a tutor per al
seguiment i informe d’aptitud previst.
Sisè.- Comunicar a la Sra. Alas que la manca de presa de possessió comportarà la pèrdua
de tots els drets, llevat els casos de força major degudament comprovats i estimats.
Setè.- Notificar aquesta resolució a la interessada, al Secretari de l’Ajuntament, als Serveis
TIC i a la Junta de Personal, als efectes escaients.
Vuitè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament.
Novè i últim.- Peu de recursos:
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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, 28 de desembre de 2018.
L’alcalde accidental,
Oriol Camps Cervera

