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AJUNTAMENT DE BERGA

CERTIFICAT

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
MARC PORTELL I PEIPOCH, secretari accidental de l’Ajuntament de Berga,
CERTIFICO que el ple de la corporació, en sessió Ordinari celebrada el dia 13
d'octubre de 2017, va aprovar l’acord que es transcriu a continuació:
PROCEDIMENT
RH _Expedients RH AJB 2017/103
PRP2017/899

Sol·licitud de compatibilitat amb l’exercici d’una activitat privada – Miguel Martín
Rodríguez.
Exp. RH AJB 2017/103 (General 2017/1032).
Servei: Recursos Humans.
MOTIVACIÓ
1. El dia 2 de març de 2017 la Junta de Govern Local aprova les bases i la
convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça d’Oficial 1a d’obres per
ocupar el lloc de treball d’Encarregat de la Brigada de Manteniment, en
execució d’Oferta Pública d’Ocupació 2016, de forma definitiva, de la plantilla
del personal laboral de l’Ajuntament de Berga, publicant-se al BOPB el 23 de
març de 2017.
2. L’esmentat procés selectiu finalitza el passat dia 5 de juny de 2017, amb
proposta del Tribunal Qualificador de contractació del Sr. Martín Miguel
Rodríguez Codina, amb DNI 77741660G.
3. Segons la base desena del procés selectiu, el candidat proposat disposa d’un
termini de 10 dies naturals per presentar la documentació acreditativa de
compliment dels requisits previstos a la base tercera.
4. En data 13 de juny de 2017, el Sr. Martín Miguel Rodríguez presenta al
Registre d’Entrada de l’Ajuntament, amb número d’assentament 4770, la
documentació acreditativa corresponent i declara no trobar-se inhabilitada per a
l’exercici de càrrec públic ni separada del servei de les Administracions
Públiques per expedient disciplinari, i manifesta que, malgrat actualment
exerceix una activitat professional, la considera compatible amb la relació
laboral que tindria amb l’Ajuntament de Berga, pel que sol·licita la corresponent
compatibilitat.
5. Per decret d’alcaldia 571/2017, s’aprova la contractació del Sr. Martín Miguel
Rodríguez Codina, com a personal laboral en període de prova de 6 mesos, per ocupar
una plaça de la plantilla del personal laboral del cos de personal d’oficials, categoria
oficials primera, de l’Escala d’Administració Especial, per proveir de forma definitiva
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el lloc de treball d’Encarregat de la Brigada Municipal responsable de la Unitat
Operativa de Manteniment a jornada complerta, amb efectes des del dia 1 de setembre
de 2017.
6. En la seva declaració jurada que presenta el Sr. Rodríguez manifesta que exerceix
l’activitat d’arquitecte tècnic liberal, sent administrador únic de la societat mercantil
Bergistània SL, amb CIF B66233743, dedicada a la construcció d’edificis d’obra nova o
rehabilitació. En tots dos casos indica que no realitzarà cap de les activitats al municipi
de Berga.
7. Fonaments de dret:







Articles 1r, 11, 12, 14, 15 i 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.
Articles de l’11 al 14, i el 21 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.
Article 60 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
STC 178/1989, el sistema d’incompatibilitats afecta a tot el personal, no
importa la naturalesa de la relació de treball.
STC 79/2015, del 27 de març, en relació a l’aplicació matisada de l’article
16.4 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal
al Servei de les Administracions Públiques.
Article 95 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

8. Vist l’informe favorable de la responsable acctal. de Recursos Humans, emès en data 25
d’agost de 2017, les conclusions del qual es transcriuen a continuació:
“Segons declara el Sr. Martín Miguel Rodríguez, l’activitat que exerceix és la
d’arquitecte tècnic liberal, a més de ser administrador únic de la societat mercantil Bergistània
SL, la qual es dedica a la construcció d’edificis d’obra nova o rehabilitació. La naturalesa de
l’activitat a la qual es dedica la societat de la què és administrador sí que està relacionada amb
la del lloc que ocuparà a partir del dia 1 de setembre de 2017, segons decret d’alcaldia
571/2017. Ara bé, donat que el lloc d’Encarregat de la Brigada Municipal només exerceix les
seves funcions en el municipi de Berga, i el Sr. Rodríguez manifesta en la declaració presentada
que l’empresa de la qual és administrador no realitzarà cap treball al municipi de Berga, no
genera conflicte d’interessos, ni compromet la seva imparcialitat o independència.
Així mateix, l’activitat professional d’arquitecte tècnic no està directament relacionada amb la
d’Encarregat de la Brigada Municipal, pel que tampoc genera conflicte d’interessos, ni
compromet la seva imparcialitat o independència.
S’ha de tenir en compte, però, que l’autorització de compatibilitat està condicionada al
compliment d’una sèrie de requisits:
 Que no suposi modificació de la jornada de treball ni de l’horari del lloc d’Encarregat
de la Brigada Municipal.
 Que el Sr. Rodríguez no invoqui o faci ús de la seva condició d’empleat públic per
l’exercici de la seva activitat professional ni mercantil.
 Que la suma de jornades de l’activitat pública i la privada no superi la jornada
ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
 Que la societat mercantil de la qual és administrador no contracti amb l’Ajuntament de
Berga.
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D’altra banda, les retribucions complementàries establertes pel lloc de treball que ha d’ocupar
a l’Ajuntament de Berga no inclouen el factor d’incompatibilitat ni cap concepte equiparable.
Per tot l’exposat INFORMO favorablement sobre l’autorització de compatibilitat al Sr.
Martín Miguel Rodríguez Codina per desenvolupar l’activitat professional d’arquitecte
tècnic i d’administrador de la societat mercantil Bergistània SL, sempre que la mercantil
no realitzi cap treball al municipi de Berga, i respectant en tot cas la resta dels
condicionants anteriorment esmentats. “

9. Atès que el Ple de la Corporació té atribuïda la competència per a resoldre les
declaracions de compatibilitat segons l’establert a l’article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de
l'Administració de la Generalitat; l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions
Públiques; l’article 50.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i els articles 333.a) i 344 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats
Locals,
DISPOSICIÓ
El ple municipal acorda,
Primer.- AUTORITZAR al Sr. Martín Miguel Rodríguez Codina la compatibilitat de
l’activitat privada per a exercir com a arquitecte tècnic amb el lloc d’Encarregat de la
Brigada Municipal, sense que l’activitat privada pugui coincidir amb la jornada o horari
laboral del lloc d’Encarregat de Brigada Municipal, ni que la suma de jornades de
l’activitat pública i la privada pugui superar la jornada ordinària de l’Administració
incrementada en un 50%.
Segon.- AUTORITZAR al Sr. Martín Miguel Rodríguez Codina la compatibilitat del
càrrec d’administrador únic de la societat mercantil Bergistània SL, amb CIF
B66233743, amb el lloc d’Encarregat de la Brigada Municipal, sempre i quan no realitzi
aquesta societat cap treball al municipi de Berga.
Tercer.- INFORMAR al Sr. Martín Miguel Rodríguez que, en compliment del Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic, resta prohibida la contractació de la mercantil
Bergistània SL amb l’Ajuntament de Berga.
Quart.- INFORMAR que aquesta compatibilitat restarà sense efectes en els supòsits
següents:
 Si l’exercici de l’activitat professional com a arquitecte tècnic o la
d’administrador de la societat mercantil Bergistània SL impedís o menyscabés
l’estricte compliment dels seus deures, generés conflicte d’interessos,
comprometés la seva imparcialitat o independència en el desenvolupament del
lloc que ocuparà a l’Ajuntament de Berga des del dia 1 de setembre de 2017.
 Si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona
conegui per raó del càrrec, sense que pugui afectar a assumptes en els què
s’intervinguin en desenvolupament del lloc públic.
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Si el temps de desenvolupament de l’activitat privada coincidís amb la jornada
o horari laboral, donat que la primera no pot suposar modificació de la jornada
de treball ni de l’horari del lloc d’Encarregat de la Brigada Municipal.
Si la suma de jornades de l’activitat pública i la privada superés la jornada
ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.

Cinquè.- INFORMAR al Sr. Martín Miguel Rodríguez que té el deure de posar en
coneixement d’aquest Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en el
desenvolupament de l’activitat privada autoritzada.
Sisè.- INFORMAR al Sr. Martín Miguel Rodríguez que es consideren faltes
disciplinàries molt greus, entre d’altres:
 La publicació o utilització indeguda de la documentació o informació a què
tinguin o hagin tingut accés per raó del seu càrrec o funció.
 La prevalença de la condició d’empleat públic per obtenir un benefici indegut
per a si mateix o per a un altre.
 L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats quan això doni lloc a una
situació d’incompatibilitat.
Setè.- PUBLICAR aquesta resolució al portal de transparència de l’Ajuntament de
Berga.
Vuitè.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. Martín Miguel Rodríguez Codina i al
Comitè d’Empresa.
Novè.- Peu de recursos.
Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de
reposició davant el 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.
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.

Votacions:
Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s’aprova per Majoria simple dels membres
consistorials presents amb el següent resultat:
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Vots a favor: 3 vots del grup municipal de CiU
Vots en contra: --Abstencions: 6 vots del grup municipal de la CUP-PA, 3 vots del grup municipal
d’ERC-AM i 1 vot del grup municipal dels socialistes de Berga
I perquè així consti, per al seu coneixement, estenc aquest certificat, d’ordre i amb el
vistiplau de l’alcaldessa, Montserrat Venturós Villalba, a reserva del text que resulti de
l’aprovació de l’acta, al municipi el dia 16 d'octubre de 2017.
Vist i plau,
L’Alcalde

El secretari

Montserrat Venturós Villalba

Marc Portell i Peipoch
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