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PROCEDIMENT
ETRAM - SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT 50% LABORAL PRIVADA AMB ACTIVITAT POLÍTICA.

Sol·licitud de compatibilitat amb l’exercici d’una segona activitat privada
Vilardaga, càrrec electe de l’Ajuntament de Berga.

– Sr. Isaac Santiago

Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA - Tel. 93 821 43 33 Fax 93 821 17 87 - e-mail: berga@ajberga.cat

Exp. RH AJB 2019/147 (General 2019/1185).
Servei: Recursos Humans.

Es fa públic que el Ple en data 3 d'octubre de 2019 ha aprovat l’acord la part dispositiva del
qual es transcriu a continuació:
Primer.- Autoritzar el Sr. Isaac Santiago Vilardaga, la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat
privada a la seva empresa, els condicionants establert per la normativa detallada a l’informe de
recursos humans detallat a la part expositiva.
Segon.- Informar el Sr. Santiago que aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits següents:
 si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en
comprometés la seva imparcialitat o independència,
 si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona
conegui per raó del càrrec, havent d’existir una clara delimitació de les funcions i
usuaris, sense que pugui afectar a assumptes en els que s’intervinguin en
desenvolupament del lloc públic, ni compromet la imparcialitat ni afecti el
compliment dels deures ni l’ interès general, ni suposi conflicte d’interessos.
 si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral; ja que el
desenvolupament de la segona activitat no suposarà cap adaptació ni modificació
de l’horari de prestació de servei a l’Ajuntament de Berga, ni de les possibles
modificacions que aquest pugui tenir.
Tercer.- Informar el Sr. Santiago que està obligat a posar en coneixement d’aquest Ajuntament
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada,
comunicant-li expressament que aquesta autorització de segona activitat és de caràcter temporal i
exclusivament per al desenvolupament l’ activitat detallada.
Quart.- Informar el Sr. Santiago que en seguiment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern (BOE núm. 295 de data 10 de desembre) es
preceptiva la publicació de les resolucions d’autorització de compatibilitat al portal de transparència
de l’Ajuntament de Berga.
Cinquè.- Publicar aquesta resolució al portal de transparència de l’Ajuntament de Berga.
Sisè.- Notificar la present resolució a l’interessat i a la Junta de Personal.
Setè.- Peu de recursos.
Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de
reposició davant del Ple 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.

Per descarregar unaAdminist
còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
ració
Url de validació
Metadades

electròni
ca

9177e11b584d4907bd4277d1f4844a24001
https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE BERGA

Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA - Tel. 93 821 43 33 Fax 93 821 17 87 - e-mail: berga@ajberga.cat

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’alcaldessa,
Montserrat Venturós Villalba

