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PROCÉS SELECTIU ADMINISTRATIU/VA SERVEIS SOCIALS - VINCULAT ADDENDA 2017
Nomenament de funcionari/a interí/na amb la categoria d’Administratiu/va per executar el programa
de caràcter temporal “Programa d’atenció a la pobresa energètica” adscrit al Departament de
Serveis Socials, Sra. Maria Subiñas Palau.

Es fa públic que l’alcalde accidental en data 29 d’abril de 2019 ha dictat el Decret 2019/248
la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:
Primer.- Declarar l’excepcionalitat per a la realització d’aquest nomenament d’un/a funcionari/a
interina en execució del programa de caràcter temporal d’acord amb les següents característiques i
condicionants:
Denominació del programa: “Programa d’atenció a la pobresa energètica”
Àrea o servei d’adscripció: Benestar Social.
Contingut funcional: Les funcions administratives relacionades amb l’objecte del programa de
caràcter temporal, així com qualsevol altre que li sigui assignada dins l’àmbit de la seva
especialitat i amb vinculació directe amb aquest programa.
Assimilació estructural: el lloc de treball, s’assimilarà al lloc existent de la relació de llocs de
treball d’Administratiu/va, s’assimila a la següent estructura, sense prejudici que el lloc de treball
no tingui assignada una plaça:
Grup C1
Escala: Administració General
Sots-escala: Administratiu/va
Denominació: Administratiu/va
Nivell Complement Destí: 15
Complement Específic: segons l’establert a la relació de llocs de treball
Jornada laboral: Dedicació horària setmanal de 37,5 hores. Bàsica ordinària.
Flexibilitat per raó del servei.
o Tipologia del lloc: base
o
o
o
o
o
o
o

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 haverne 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.
Segon.- Aprovar el nomenament de la Sra. Maria Subiñas Palau, amb DNI *****478A, com a
funcionari interí en execució d’un programa de caràcter temporal “Programa d’atenció a la pobresa
energètica”, amb un període de practiques de sis mesos, amb assimilació de caràcter estructural al
lloc de treball d’Administratiu/va, personal funcionari/na, subgrup professional de classificació C1
segons l’article 76 del TREBEP, de l’escala d’Administració General, sots escala administrativa, amb
adscripció al Departament de Serveis Socials. Aquest nomenament tindrà efectes a partir de la data
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en la que la Sra. Maria Subiñas Palau prengui possessió del càrrec, acte que tindrà lloc el proper dia
24 d’abril de 2019, amb efectes del dia 2 de maig de 2019.
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Tercer.- 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 a la Sra.
Mª Alba Capdevila Selga, Treballadora Social - Cap de Serveis Socials, com a tutor per al
seguiment i informe d’aptitud previst.
Quart.- Comunicar a la Sra. Subiñas que la manca de presa de possessió comportarà la pèrdua de
tots els drets, llevat els casos de força major degudament comprovats i estimats.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la Sra. Subiñas, a la Sra. Capdevila, als Serveis TIC i a la
Junta de Personal, als efectes escaients.
Sisè.- 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.
Setè i últim.- 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’alcalde accidental,
Oriol Camps Cervera

