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Contractació nous beneficiaris en execució del Pla d'Ocupació Local 2016 de suport a la
millora de la prestació dels serveis públics locals i de manteniment d'equipaments i
infraestructures" subvencionat per la Diputació de Barcelona", en el marc de la línia 2 de
suport a "l'ocupació de col•lectius en risc d'exclusió i de reforç dels serveis municipals",
modalitat a) de suport a plans locals d'ocupació adreçats a col•lectius en risc d'exclusió
social, del Programa complementari de foment de l'ocupació i suport a la integració social,
aprovat a l'empara del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", de la Diputació de
Barcelona.
Es fa públic que l’Alcaldessa, en data 1 de desembre de 2016, ha dictat el decret 881/2016
la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:
Primer.- Aprovar la contractació laboral del Sr. Marcos Canedo Rodríguez, amb DNI *****445Y, com
a beneficiari del Pla d’Ocupació Local POLDB-RES-002, i la contractació del Sr. Jamal El Aisati,
amb NIE *****241L, com a beneficiari del Pla d’Ocupació Local POLDB-RES-001, segons acord de
Junta de Govern Local en data 15/09/2016, Expedient Administratiu RH AJB 2015/89, com a
personal laboral temporal entre el dia 19 de desembre de 2016 i el 18 de juny de 2017, per
desenvolupar les tasques previstes al programa de treball POLDB-002 i 001, respectivament, amb
una retribució segons es preveu a l’acord de Junta de Govern Local de 15 de setembre de 2016, de
1.300,00€ bruts mensuals, amb una jornada complerta de 37,5 hores setmanals distribuïdes segons
l’horari del propi Departament on se’ls adscriu.
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, informant alhora, i expressament, que el
període de prova és d’un mes.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució al Departament de Recursos Humans, als Serveis TIC de
l’Ajuntament i al Comitè d’Empresa, als efectes i coneixement escaients.
Quart.- Informar, com ja es va aprovar per Junta de Govern Local de 15 de setembre de 2016, que
el desenvolupament de les contractacions objecte d’aquests plans locals d’ocupació són una
necessitat inajornable per l’interès general i no 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.
Cinquè.- Informar que la despesa prevista per a la contractació a jornada complerta dels dos
interessats ja va ser informada favorablement per l’Àrea d’Intervenció, tal i com consta a l’acord de
Junta de Govern local de 15 de setembre de 2016.
Sisè.- Ordenar la inclusió de la següent clàusula als contractes que s’emetin fruit d’aquests plans
d’ocupació, en seguiment de l’article 24 del règim de concertació aplicable al programa
complementari de foment de l’ocupació local de la Diputació de Barcelona, publicat al BOPB de 21
de març de 2016: “El present contracte està finançat en tot amb càrrec a l’ajut atorgat en el marc del
“Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social”, en el si del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el corresponent
règim de concertació.”
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Setè.- PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 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.

Berga, 30 de gener de 2017
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L’Alcaldessa,

Montserrat Venturós i Villalba

