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ACTA NÚM. 15 SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC 

EL 20 DE SETEMBRE DE 2021. 

================================================================== 

A la ciutat de Mataró, el vint de setembre de dos mil vint-i-u, a les tretze hores i 

trenta minuts del migdia, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a 

l’objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la 

Presidència del senyor DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president 

Hi concorren: 

 

En David Bote Paz    Alcalde 

Juan Carlos Jerez Antequera   1r. Tinent d’Alcalde 

Sergio Morales Diaz    2n. Tinent d’Alcalde 

Laura Seijo Elvira    3a. Tinenta d’Alcalde 

Miquel Angel Vadell Torres   5è. Tinent d’Alcalde 

M. Luisa Merchán Cienfuegos  6a. Tinenta d’Alcalde 

Elizabet Ruíz Moreno    7a. Tinenta d’Alcalde 

 

Excusen la seva assistència: 

 

Núria Moreno Romero   4a. Tinenta d’Alcalde 

Anna Villarreal Pascual   8a. Tinenta d’Alcalde 

 

Assistits de la Secretària General accidental senyora M. Lluïsa Guañabens 
Casarramona, que certifica.. 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 



L’ordre del dia de la sessió actual és el següent: 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió anterior de 6 de setembre de 2021. 

 

2. DESPATX OFICIAL 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió 
pública. 

 

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 

 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA  

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

-Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans- 

3. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball 
principal presentada per L.C.S. 

4. Declaració segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball 
principal presentada per M.F.B.V. 

5. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball 
principal presentada per E.P.C. 

 

l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de 
l’Ordre del Dia 

 



1. – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 6/09/2021. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

2. -En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte 

 

 

Precs i Preguntes : No se’n formulen 

 

Tot seguit, abans de donar pas a l’apartat de l’ordre del dia “assumptes delegats del 

Ple Municipal”, el qual per venir referits a assumptes de competència del Ple ha de 

substanciar-se en sessió pública, el senyor Alcalde declara pública la sessió. 

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

-Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica- 

3. DECLARACIÓ SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI CONCURRENT 

DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER L.C.S. 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i 
Mobilitat, presenta la següent proposta:  

«Supòsit de fet 

I. Per decret 7358/2021, de 13 d’agost, es va nomenar interinament fora de 

plantilla, a jornada plena, la senyora L.C.S., com a arquitecte/a, adscrita al 

Servei d’Espais Públics de la Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i 

Espai Públic, des del 23 de juliol de 2021 i fins el 31 de desembre de 2021, per 

l’execució dels Projectes del Pla de Mandat 2020-2023. 



II. La senyora C. ha presentat, per registre d’entrada número E-08121- 2021-

036364, sol•licitud de reconeixement de compatibilitat en la què demana 

compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una 

segona activitat privada de caràcter professional com a arquitecta per compte 

propi i també col•laborant en despatxos privats. La senyora C. desenvoluparà 

la segona activitat a un despatx ubicat a Sant Pere de Torelló, a l’avinguda 

Atlàntida, número 19. 

 

Fonaments de dret 

1. La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques s’estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al Reial 

Decret 598/1985, de 30 d’abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat 

de Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 

personal al servei de les entitats locals. 

2. L’art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al 

servei de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el 

desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación 

de esta ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, 

público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus 

deberes o comprometer su imparcialidad o independencia”. 

Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit 

d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions 

locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació 

de treball. 

3. L’art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 

servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d'activitats 

professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública requerirà 

el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de 

treball i l'horari dels interessats. 

En anàleg sentit l’art. 343 del referit Decret manifesta que el reconeixement de 

compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat i que 

l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de la jornada 

i horari del treball de caràcter públic. 

Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat 

quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o, 

com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del lloc 

de treball.  



4. L’article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que en cap cas la 

suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la 

jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.  

El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de 

treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, estableix que la jornada 

ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanals (37,5 hores/setmana) de 

mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 2021 la jornada ordinària de treball s’ha 

establert en trenta-sis hores i quaranta minuts setmanals (36,40 hores/setmana) 

La jornada ordinària municipal setmanal (36,4) incrementada en un 50% és de 55 

hores/setmana. 

Per tant, cal advertir a la interessada que aquesta segona activitat no pot modificar, ni 

interferir en la jornada i horari que té establert la interessada en aquest Ajuntament, tal 

i com expressen l’article 21 de la llei d’incompatibilitats catalana, així com l’article 343 

del Decret 214/1990, i l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. 

5. Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o 

mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin 

per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es 

relacionin directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on 

estigués destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en 

exercici d’un dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats. 

6. L’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès en 

l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de 

caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei 

d’Entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en 

els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en 

aquesta incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui 

obligat a atendre en el desenvolupament del lloc públic.  

7. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el personal 

a que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició 

pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. 

Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

8. L’art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, estableix que no és possible 

el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter 

professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser 

sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en 

què presti serveis el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament amb 

la que realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat 

professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física del 

personal amb el que tingui atribuït en l’entitat local; quan la realització d’activitats 



privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la 

dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui 

o hagi intervingut en el dos darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc 

públic. 

9. En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un 

segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, 

autorització expressa prèvia.  

10.  L’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat conforme 

al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en 

que s’hagi incorregut. En aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com a 

falta disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre 

incompatibilitats. 

11. L’art. 333. a) i l’art. 344 del Decret 214/1990 estableixen que correspon al Ple de la 

Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o 

incompatibilitat. Per acord del Ple Municipal en sessió ordinària celebrada en data 3 

d’octubre de 2019, s’ha delegat a la Junta de Govern Local la competència sobre 

declaracions de compatibilitat per l’exercici d’activitat pública o privada del personal de 

la Corporació. 

Vist l’informe jurídic corresponent, que consta a l’expedient. 

Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat 

PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol•licitada per la senyora L.C.S. entre l’activitat 

principal que realitza en aquest Ajuntament, com a arquitecte/a, amb una activitat 

privada secundària per compte propi, com a arquitecta, en els termes i amb els 

requisits referits en el present informe.  

Segon.- Informar a la persona interessada que:  

 El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i l’horari 

de la interessada; 

 El reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament sense efectes en 

el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del 

principal com de la segona activitat, que la interessada haurà de comunicar a 

l’Ajuntament de Mataró. 

 L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el 

règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter molt 

greu. 

 



 

Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

4. DECLARACIÓ SEGONA ACTIVITAT PÚBLICA AMB EXERCICI CONCURRENT 

DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER M.F.B.V. 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta la següent proposta:  

 

«Supòsit de fet 

I. La Sra. M.F.B.V. és funcionària de carrera de l´Ajuntament de Mataró, amb la 

categoria d’assessora jurídica especialitzada, adscrita al Servei de Secretaria. 

II. La Sra. B. ha presentat sol•licitud de compatibilitat de segona activitat pública 

en què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta 

Corporació amb una activitat pública secundària com a professora associada, a 

temps parcial, al departament de Dret Administratiu de la Facultat de Dret de la 

Universitat de Barcelona (UB). 

III. La durada de la relació laboral seria pel segon semestre del curs 2021-2022, 

del 21 de gener fins al 30 de maig de 2022, amb una jornada laboral de 5 hores 

setmanals, concretament, els dilluns i dimecres de 18 a 20 hores i els dilluns de 

17 a 18 hores per realitzar les tutories, amb una retribució anual de 4.000 

euros.  

IV. Cal indicar que la Sra. B. ja tenia concedida una compatibilitat amb una segona 

activitat privada de caràcter professional en l’exercici de l’advocacia, en les 

branques de dret administratiu, civil, penal i social, en mèrits de l’acord de 

Junta de Govern Local de data 10 de febrer de 2020. 

 

 



Fonaments de dret 

1. El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques 

ve regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 

servei de les Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (dictada 

per la Generalitat de Catalunya) i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova 

el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

2. L’art. 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al 

servei de les Administracions Públiques estableix que el personal comprès en l’àmbit 

d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions 

locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació 

de treball. 

3. L’art. 3 de l’esmentada Llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix que només es 

podrà desenvolupar un segon lloc de treball o activitat en el sector públic, entre 

d’altres, en els supòsits previstos a la Llei per a les funcions docent i sanitària. Per a 

l’exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de 

compatibilitat, que no suposarà modificació de jornada de treball i horari dels dos llocs i 

que es condiciona al seu estricte compliment en ambdós.  

L’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal 

al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon lloc de treball o 

activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia.  

4. L’art. 4 de la Llei estatal d’incompatibilitats, disposa que es podrà autoritzar la 

compatibilitat, complides les restants exigències d’aquesta Llei, per al 

desenvolupament d’un lloc de treball a l’esfera docent com a Professor universitari 

associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb una durada 

determinada.  

Així mateix, l’article 4 de la Llei catalana determina que són supòsits de compatibilitat 

d’un segon lloc de treball o d’una segona activitat en el sector públic, entre d’altres: “a) 

La compatibilitat per ocupar un lloc de treball com a professor universitari associat en 

règim de dedicació a temps parcial i amb una durada determinada”. 

5. L'art. 343 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que el reconeixement de 

compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat/da. 

6. L’article 7 de la Llei estatal d’incompatibilitats estipula com a requisit necessari per 

autoritzar la compatibilitat d’activitats públiques el que la quantitat total percebuda per 

ambdós llocs o activitats no superi la remuneració prevista en els Pressupostos 

Generals de l’Estat pel càrrec de Director general, ni superi la corresponent al 

principal, estimada en règim de dedicació ordinària, incrementada en un 30 per 100, 

pels funcionaris del Grup A o personal de nivell equivalent (grup al qual pertany la 

interessada). 



Analitzada la sol•licitud de la senyora B., la remuneració global no superaria els límits 

establerts a l’article 7. 

7. L’incompliment del disposat a la normativa esmentada serà sancionat conforme al 

règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en 

que s’hagi incorregut. I que en aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica 

com a falta disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre 

incompatibilitats. 

8. L’article 333 a) i l’art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de 

la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat. Per acord del Ple Municipal 

en sessió ordinària celebrada en data 3 d’octubre de 2019, s’ha delegat a la Junta de 

Govern Local la competència sobre declaracions de compatibilitat per l’exercici 

d’activitat pública o privada del personal de la Corporació. 

Vist l’informe jurídic corresponent, que consta a l’expedient. 

Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat 

PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol•licitada per la senyora M.F.B.V. entre 

l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat pública secundària 

com a professora associada a la Universitat de Barcelona per al curs acadèmic 2021-

2022, en els termes i amb els requisits referits en la present resolució. 

Segon.- Informar a la persona interessada que:  

 El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i l’horari 

de la interessada; 

 El reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament sense efectes en 

el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del 

principal com de la segona activitat, que l’interessat haurà de comunicar a 

l’Ajuntament de Mataró. 

 L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el 

règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter molt 

greu. 

Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada». 

 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 



5. DECLARACIÓ SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI CONCURRENT 

DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER E.P.C. 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta la següent proposta:  

 

«Supòsit de fet 

I. Per decret 6742/2021, de 21 de juliol, es va nomenar interinament fora de 

plantilla, a jornada plena, la senyora E.P.C., com a auxiliar administratva, 

adscrita al Servei d’Assessorament i Gestió de l’Àrea de Serveis a la 

Ciutadania, des del 12 de juliol de 2021 i fins el 31 de desembre de 2021, per 

l’execució del programa dels Plans Integrals de Cerdanyola i Rocafonda-El 

Palau Escorxador. 

II. La senyora P. ha presentat, per registre d’entrada número E-08121- 2021-

036414, sol•licitud de reconeixement de compatibilitat en la què demana 

compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una 

segona activitat privada secundària per compte aliena a l’empresa 

Visualsonora, SCCL, amb un contracte de treball fix discontinu (de setembre a 

abril), com a auxiliar administrativa, realitzant tasques d’administració, 

producció d’esdeveniments, producció de peces audiovisuals, etc. La jornada 

és a temps parcial, realitzant 15 hores setmanals, de dilluns a divendres de 17 

a 20 hores. 

III. L’empresa Visualsonora, SCCL és una societat cooperativa, ubicada al carrer 

Serra i Moret, 4, de Mataró, que té com a objecte social la gestió de la salda de 

concerts Clap de Mataró. 

 

Fonaments de dret 

1. La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques s’estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al Reial 

Decret 598/1985, de 30 d’abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat 

de Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 

personal al servei de les entitats locals. 

2. L’art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al 

servei de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el 

desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación 

de esta ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, 

público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus 

deberes o comprometer su imparcialidad o independencia”. 



Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit 

d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions 

locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació 

de treball. 

3. L’art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 

servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d'activitats 

professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública requerirà 

el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de 

treball i l'horari dels interessats. 

En anàleg sentit l’art. 343 del referit Decret manifesta que el reconeixement de 

compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat i que 

l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de la jornada 

i horari del treball de caràcter públic. 

Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat 

quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o, 

com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del lloc 

de treball.  

4. L’article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que en cap cas la 

suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la 

jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.  

El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de 

treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, estableix que la jornada 

ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanals (37,5 hores/setmana) de 

mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 2021 la jornada ordinària de treball s’ha 

establert en trenta-sis hores i quaranta minuts setmanals (36,40 hores/setmana) 

La jornada ordinària municipal setmanal (36,4) incrementada en un 50% és de 55 

hores/setmana. 

Per tant, cal advertir a la interessada que aquesta segona activitat no pot modificar, ni 

interferir en la jornada i horari que té establert la interessada en aquest Ajuntament, tal 

i com expressen l’article 21 de la llei d’incompatibilitats catalana, així com l’article 343 

del Decret 214/1990, i l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. 

5. Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o 

mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin 

per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es 

relacionin directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on 

estigués destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en 

exercici d’un dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats. 



6. L’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès en 

l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de 

caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei 

d’Entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en 

els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en 

aquesta incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui 

obligat a atendre en el desenvolupament del lloc públic.  

7. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el personal 

a que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició 

pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. 

Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

8. L’art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, estableix que no és possible 

el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter 

professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser 

sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en 

què presti serveis el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament amb 

la que realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat 

professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física del 

personal amb el que tingui atribuït en l’entitat local; quan la realització d’activitats 

privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la 

dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui 

o hagi intervingut en el dos darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc 

públic. 

9. En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un 

segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, 

autorització expressa prèvia.  

10. L’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat conforme 

al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en 

que s’hagi incorregut. En aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com a 

falta disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre 

incompatibilitats. 

11. L’art. 333. a) i l’art. 344 del Decret 214/1990 estableixen que correspon al Ple de la 

Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o 

incompatibilitat. Per acord del Ple Municipal en sessió ordinària celebrada en data 3 

d’octubre de 2019, s’ha delegat a la Junta de Govern Local la competència sobre 

declaracions de compatibilitat per l’exercici d’activitat pública o privada del personal de 

la Corporació. 

Vist l’informe jurídic corresponent, que consta a l’expedient. 

 



Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat 

PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol•licitada per la senyora E.P.C. entre l’activitat 

principal que realitza en aquest Ajuntament, com a auxiliar administrativa, amb una 

activitat privada secundària per compte aliena, com a auxiliar administrativa, en els 

termes i amb els requisits referits en el present informe.  

Segon.- Informar a la persona interessada que:  

 El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i l’horari 

de la interessada; 

 El reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament sense efectes en 

el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del 

principal com de la segona activitat, que la interessada haurà de comunicar a 

l’Ajuntament de Mataró. 

 L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el 

règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter molt 

greu. 

Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada». 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les tretze hores i trenta-cinc minuts de la 

tarda, el senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretària estenc la 

present acta. 

 

L’Alcalde,                           La Secretària General 

David Bote Paz                  M. Lluïsa Guañabens Casarramona 

 


