Xavier Tardiu Bonet, Secretari de l’Ajuntament del Morell,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament del Morell, en sessió ordinària de 26 de març de 2015, va
adoptar, entre d’altres, els següents acords:

Vista la petició cursada el 29 de desembre de 2014 pel senyor Ferran Coll López,
personal laboral al servei de l’Ajuntament del Morell adscrit al pavelló esportiu com a
monitor d’activitats esportives, en virtut de la qual sol·licita que se li concedeixi la
compatibilitat per a la realització de l'activitat en el sector privat consistent en
l’ensenyament de biomecànica en el ciclisme.
Vist que l'interessat desenvolupa el seu treball a aquesta Administració a temps
parcial i el desenvolupament del segon lloc de treball ve a completar la seva jornada.
Vist que el treball en el sector privat en cap cas va a suposar modificar les condicions
de jornada i horari de treball a aquest Ajuntament.
Considerant allò disposat als arts. 12 i 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, així com
l'informe de Secretaria i l’informe d’Intervenció, el Ple de l’Ajuntament del Morell
adopta per unanimitat dels presents els següents ACORDS:
Primer.- Estimar la sol·licitud i, en conseqüència, declarar la compatibilitat per tal que
el senyor Ferran Coll López desenvolupi la funció de l’ensenyament de mètodes
biomecànics en el ciclisme per compte propi amb efectes del dia 29 de desembre de
2014.
Segon.- Establir que la present declaració de compatibilitat té un caràcter específic
per al treball ressenyat, per la qual cosa una vegada cessi l'activitat el beneficiari
haurà de comunicar-ho al Servei de Personal.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat, significant els recursos que
procedeixen contra el mateix.
I perquè així consti als efectes oportuns, signo la present certificació al Morell a 17 de
desembre de 2015.

Vist i plau,
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