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RH _Expedients RH AJB 2016/33

Sol·licitud de compatibilitat temporal de la Sra. Viridiana Costa Gutiérrez, Treballadora
Social temporal interina del Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Berga,
amb una segona activitat temporal en una altra Administració Pública Local.
Expedient RH AJB 2016/33 (General 2016/240).
Servei: Recursos Humans.
Es fa públic que el Ple, en data 2 de març de 2017, ha aprovat l’acord la part dispositiva del
qual es transcriu a continuació:
Primer.- AUTORITZAR la compatibilitat a la Sra. Viridiana Costa Gutiérrez amb una
segona activitat al sector públic per al desenvolupament de l’encàrrec del Consell
Comarcal del Berguedà per realitzar funcions tècniques de suport al Servei de Benestar
Social de l’Ajuntament de Gironella fins el proper 30 de juny de 2017, com a Treballadora
Social, amb una dedicació parcial fora de la jornada de treball assignada a l’Ajuntament de
Berga, en base als antecedents exposats en aquesta resolució, motivant-se en l’existència
de raons d’interès públic, davant del deure de col·laboració entre Administracions
Públiques, d’optimitzar els recursos públics disponibles, d’utilitzar el coneixement i
l’experiència existent, d’utilitzar recursos públics acreditats i que han accedit a la funció
pública mitjançant processos selectius reglamentaris, i de les dificultats de la comarca per
disposar de personal que difícilment pugui satisfer les necessitats personals i familiars de
caràcter econòmic desenvolupament una simple jornada parcial d’un terç de jornada.
Segon.- APROVAR la consideració de l’existència de raons d’interès públic per accedir a
aquesta singular declaració de compatibilitat que s’autoritza en el punt resolutiu anterior.
Tercer.- INFORMAR a la interessada que, d’acord amb l’article 20 de la Llei 53/84, que
aquesta autorització i exercici d’una segona activitat al sector públic no servirà d’excusa a
l’assistència al lloc de treball establert a l’Ajuntament de Berga, ni el retard, negligència o
desatenció de les funcions pròpies del lloc de treball, sens perjudici dels efectes derivats
de l’aplicació del règim disciplinari corresponent; afegint, d’acord amb l’article 343 del
Decret 214/1990, que els reconeixements de compatibilitat no poden modificar la jornada
de treball ni l'horari de la interessada, i resten automàticament sense efecte en cas de
canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball, i que
l'autorització de compatibilitat està condicionada a l'estricte compliment de la jornada i
l'horari en els llocs de caràcter públic.
Quart.- INFORMAR a la Sra. Viridiana Costa Gutiérrez que resta obligada 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 de la
segona activitat declarada, havent de comunicar qualsevol pròrroga que pugui patir
l’encàrrec temporal de funcions del Consell Comarcal del Berguedà més enllà de l’1 de
juliol de 2017.
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Cinquè.- INFORMAR a la Sra. Viridiana Costa Gutiérrez que es consideren faltes
disciplinàries de caràcter molt greu, entre d’altres:
 “La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan
o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
 La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido
para sí o para otro.
 El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una
situación de incompatibilidad.”
Sisè.- INFORMAR a la Sra. Viridiana Costa Gutiérrez 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.
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Sra. Viridiana Costa Gutiérrez.
Novè.- 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.
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.
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