
Ajuntament de Berga
El 27 de setembre de 2013 el Director de l’Oficina Antifrau va emetre un 
informe raonat adreçat a l’Ajuntament de Berga en que s’informava sobre la 
investigació duta a terme en relació amb la contractació com a assessor 
econòmic financer a l’Ajuntament de Berga en règim de personal eventual, a un 
dels auditors encarregats de realitzar les auditories de la Fundació Benèfica de 
l’Hospital de Sant Bernabé per a la realització de funcions que serien pròpies de 
l’interventor municipal. A l’informe raonat també es van analitzar les 
retribucions econòmiques de la figura de l’interventor .

En concret, l’OAC va fer un seguit de consideracions amb relació a les 
retribucions dels funcionaris que ocupen les places reservades als habilitats de 
caràcter estatal de l’Ajuntament de Berga, la contractació de l’assessor econòmic 
i financer de l’Ajuntament, la gestió interventora, financera i de control 
d’eficàcia de la Fundació Benèfica de l’Hospital de Sant Bernabé i l’adequació al 
règim de dedicació econòmica dels electes locals segons el previst legalment.  

En relació amb la contractació de l’assessor econòmic i financer de l’ajuntament, 
es va poder constatar que en el decret de nomenament com a personal eventual 
s’excedia les funcions que de conformitat amb l’EBEP pot exercir aquest tipus 
de personal. A més, l’OAC instà l’Ajuntament per què declarés la nul·litat de ple 
dret de l’acord de nomenament de l’assessor econòmic i financer per configurar-
se el lloc de treball com a personal eventual amb vulneració del que estableix 
l’article 12 de l’EBEP i que es configuri la plaça d’assessor econòmic financer 
conforme a la legalitat. 

L’ajuntament al respecte manifestà que «l’assessorament prestat per aquesta 
persona ha estat tant a l’equip de govern com a membres dels altres grups 
municipals, per a temes relacionats amb el dia a dia de l’ens municipal, així com 
per a temes concrets i específics». L’ajuntament considera el nomenament com 
a personal eventual el correcte i per tant declara la seva intenció de no procedir 
a la declaració de nul·litat de ple dret d’aquest nomenament.  Així mateix, diu 
que «en el pressupost de l’any 2014 no es preveu cap més nomenament en 
aquest àmbit, fet pel qual s’extingeix la plaça.»

Finalment, pel que fa a l’adequació al règim de dedicació econòmica dels electes 
locals, l’OAC insta a que s’adeqüin les seves retribucions a les previsions de 
l’article 75 de la LBRL, i instà a excloure de la percepció de la indemnització 
acordada pel Plenari als membres electes que tinguin assignat algun tipus de 



dedicació i preveure mecanismes de seguiment i control d’assistència efectiva 
dels beneficiaris als òrgans col·legiats. 

L’Ajuntament al respecte comunicà que «desprès d’analitzar com es realitza el 
pagament de les indemnitzacions  als electes locals, i d'acord amb les 
recomanacions del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, en l’exercici 
pressupostari  2014, [les] retribucions que perceben els electes locals serà en 
funció  de la seva assistència efectiva als plens municipals i a les juntes 
establertes.


