
 
 

 
 

OD-46 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple, de 17 de novembre de 2021 
CI, de 10 de novembre de 2021 
 
Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball. 

 
RELACIÓ DE FETS:  
 
1. El 2 de novembre de 2021, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, 

ha emès l’informe següent: 
 
“ 
1. El senyor Jose Coy Serrano, amb DNI ***3002**, forma part de la plantilla de personal laboral temporal del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental i ocupa el lloc de treball tècnic superior de l’Àrea de Transformació Digital i Innovació 
Tecnologica, del grup de classificació A1, subescala tècnica, escala d’administració general, per desenvolupar les 
funcions descrites a la Relació de llocs de treball. 
 

2. El 4 de juny de 2021 el senyor Jose Coy Serrano, va entrar una sol·licitud, registre d’entrada E2021009064, per 
la qual sol·licitava la compatibilitat del seu lloc de treball amb les activitats privades relacionades amb l’àmbit de 
les formacions tècniques, creació de contingut i comunity manager, de forma esporàdica i amb una dedicació 
màxima de 4 hores setmanals fora de l’horari de treball habitual del Consell Comarcal.  

 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. L’article 1.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les 

administracions públiques, estableix que el personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei no podrà 
comptabilitzar les seves activitats amb l’exercici, per si mateix o mitjançant substitució, d’un segon lloc de treball, 
càrrec o activitat en el sector públic, tret dels supòsits previstos en aquesta Llei.  
 
El mateix article en el punt 3 estableix que, en tot cas, l’exercici d’un lloc de treball per al personal inclòs en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta Llei serà incompatible amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat, pública o 
privada, que pugui impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva 
imparcialitat o independència. 
 

2. L’article 2.1 c) i 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, estableix que la present Llei serà aplicable al personal al servei de les Corporacions 
Locals i dels Organismes d'elles dependents. 
 
Així mateix, en l'àmbit delimitat en l'apartat anterior s'entendrà inclòs tot el personal, qualsevol que sigui la 
naturalesa jurídica de la relació d’ocupació. 
 

3. L’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, estableix que el personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei només podrà 
exercir un segon lloc de treball o activitat en el sector públic en els supòsits previstos en la mateixa per a les 
funcions docent i sanitària, en els casos a què es refereixen els article 5è i 6è i en els quals, per raó d'interès 
públic, es determini pel Consell de Ministres, mitjançant Reial decret, o òrgan de govern de la Comunitat 
Autònoma, en l'àmbit de les seves respectives competències; en aquest últim supòsit l'activitat només podrà 
prestar-se en règim laboral, a temps parcial i amb durada determinada, en les condicions establertes per la 
legislació laboral.  

 
Així mateix, per a l'exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de 
compatibilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condiciona al 
seu estricte compliment en tots dos. En tot cas l'autorització de compatibilitat s'efectuarà en raó de l'interès públic.  
 



 
 

 
 

4. L’article 14 de la Llei Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, estableix que l’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora 
de les Administracions Públiques requerirà el previ reconeixement de la compatibilitat.  
 

5. L’article 19 de la Llei Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, estableix a l’apartat b) que queden excloses del regim d’incompatibilitat de la mateixa 
Llei la direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferències en Centres oficials destinats a la formació de 
funcionaris o professorat, quan no tingui caràcter permanent o habitual ni suposin més de setanta-cinc hores a 
l’any així com la preparació per l’accés a la funció pública en les situacions i forma que reglamentàriament es 
determini, i a l’aparat h) la col·laboració i assistència ocasional a Congressos, seminaris, conferències o cursos 
de caràcter professional.  
 

6. L’article 322 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les 
entitats locals, no es consideren subjectes al règim d’incompatibilitats les activitats següents:  

 

a) les derivades de l'administració del patrimoni personal o familiar, llevat de les que determina l'article 330 
d'aquest Reglament.  

b) La participació en seminaris, cursos o conferències que es desenvolupin en centres oficials destinats a la 
formació de funcionaris, si no tenen un caràcter permanent o habitual i no superen les 75 hores anuals.  

c) La participació en tribunals o en òrgans de selecció per a l'ingrés a les administracions públiques.  

d) La participació en exàmens, proves o avaluacions efectuades pel personal docent, si són diferents de les que 
li corresponen habitualment.  

e) L'exercici del càrrec de president, vocal o membre de les juntes rectores de mutualitats o patronats de 
funcionaris sempre que no sigui retribuït. 

f) La producció i la creació literària, artística, científica i tècnica i també la col·laboració en les publicacions 
derivades d'aquelles, sempre que no s'originin com a conseqüència d'una relació de treball o de prestació de 
serveis. 

g)  La participació ocasional en col·loquis i en programes de qualsevol mitjà de comunicació social i també la 
col·laboració i l'assistència ocasional a congressos, seminaris, conferències o cursos de caràcter professional, 
sempre que no s'originin com a conseqüència d'una relació de treball o de prestació de serveis. 

h) La realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic i també de cursos d'especialització a què es 
refereix l'article 11 de la Llei 11/1983, de reforma universitària. 
 

 
7. L’article 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les 

entitats locals, estableix que no és possible el reconeixement de compatibilitat amb activitats privades, incloses 
les de caràcter professional, en els supòsits següents: 

 
a) 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.  
b) Quan l'activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei a què estigui 

adscrit el personal.  
c) 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.  
d) La pertinença a consells d'administració o òrgans rectors d'empreses o entitats privades si l'activitat 

d'aquestes està directament relacionada amb les que realitzi en la dependència, servei o organisme en què 
presti els seus serveis em l'entitat local.  

e) 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 
els dos darrers anys o en les que hagi d'intervenir per raó del lloc públic.  

f) L'exercici de càrrecs de tot ordre en empreses o en societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis 
o subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis o amb participació o aval de l'entitat local, 
sigui quina sigui la configuració jurídica d'aquelles.  

g) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es refereix l'apartat f).  
h) Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d'interessos de particulars davant l'entitat local o 

dels seus organismes.  
 



 
 

 
 

8. L’article 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les 
entitats locals, estableix que correspon al ple de la corporació o òrgan màxim de l’entitat local adoptar acords 
resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat d’ofici o a instància de la part interessada, bé 
corresponguin a peticions concretes o afectin a col·lectius determinats.   
 

9. L’article 18 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, estableix que totes les resolucions de compatibilitat per exercir un segon lloc o activitat 
en el sector públic o l’exercici d’activitats privades s’inscriuran en els registres de personal corresponents. Aquest 
requisit serà indispensable, en el primer cas, perquè puguin acreditar-se havers als afectats per aquest lloc o 
activitat. 

 
Per això, 
 
INFORMO: 

 
1. Que es pot autoritzar el senyor Jose Coy Serrano amb DNI ***3002**, la compatibilitat amb les activitats privades 

relacionades amb l’àmbit de les formacions tècniques, creació de contingut i comunity manager en les situacions 
expressades en la sol·licitud (de forma esporàdica i amb una dedicació màxima de 4 hores setmanals fora de 
l’horari de treball habitual del Consell Comarcal).  
 

Autorització que restarà sense efecte en els supòsits següents: 
- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada, impedís o menyscabés l’estricte compliment dels 

deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència 
 

- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada tingués alguna relació amb els assumptes que la 
persona conegui per raó del càrrec 

 

- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 
 

2. El senyor Jose Coy Serrano està obligat a posar en coneixement d’aquest Consell Comarcal qualsevol 
modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada.” 
 

2. El 10 de novembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
FONAMENTS DE DRET:  
 
1. L’article 1.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal 

al servei de les administracions públiques, estableix que el personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta Llei no podrà comptabilitzar les seves activitats amb l’exercici, per si 
mateix o mitjançant substitució, d’un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic, 
tret dels supòsits previstos en aquesta Llei.  
 
El mateix article en el punt 3 estableix que, en tot cas, l’exercici d’un lloc de treball per al 
personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei serà incompatible amb l’exercici de 
qualsevol càrrec, professió o activitat, pública o privada, que pugui impedir o menyscabar 
l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o independència. 
 

2. L’article 2.1 c) i 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, estableix que la present Llei serà 
aplicable al personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes d'elles 
dependents. 
 



 
 

 
 

Així mateix, en l'àmbit delimitat en l'apartat anterior s'entendrà inclòs tot el personal, qualsevol 
que sigui la naturalesa jurídica de la relació d’ocupació. 
 

3. L’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques, estableix que el personal comprès en l'àmbit 
d'aplicació d'aquesta Llei només podrà exercir un segon lloc de treball o activitat en el sector 
públic en els supòsits previstos en la mateixa per a les funcions docent i sanitària, en els 
casos a què es refereixen els article 5è i 6è i en els quals, per raó d'interès públic, es determini 
pel Consell de Ministres, mitjançant Reial decret, o òrgan de govern de la Comunitat 
Autònoma, en l'àmbit de les seves respectives competències; en aquest últim supòsit 
l'activitat només podrà prestar-se en règim laboral, a temps parcial i amb durada determinada, 
en les condicions establertes per la legislació laboral.  

 
Així mateix, per a l'exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa 
autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horari 
dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en tots dos. En tot cas 
l'autorització de compatibilitat s'efectuarà en raó de l'interès públic.  
 

4. L’article 14 de la Llei Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, estableix que l’exercici d’activitats 
professionals, laborals, mercantils o industrials fora de les Administracions Públiques 
requerirà el previ reconeixement de la compatibilitat.  
 

5. L’article 19 de la Llei Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, estableix a l’apartat b) que queden 
excloses del regim d’incompatibilitat de la mateixa Llei la direcció de seminaris o el dictat de 
cursos o conferències en Centres oficials destinats a la formació de funcionaris o professorat, 
quan no tingui caràcter permanent o habitual ni suposin més de setanta-cinc hores a l’any així 
com la preparació per l’accés a la funció pública en les situacions i forma que 
reglamentàriament es determini, i a l’aparat h) la col·laboració i assistència ocasional a 
Congressos, seminaris, conferències o cursos de caràcter professional.  
 

6. L’article 322 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal 
al servei de les entitats locals, no es consideren subjectes al règim d’incompatibilitats les 
activitats següents:  

 
a) les derivades de l'administració del patrimoni personal o familiar, llevat de les que 

determina l'article 330 d'aquest Reglament.  
b) La participació en seminaris, cursos o conferències que es desenvolupin en centres 

oficials destinats a la formació de funcionaris, si no tenen un caràcter permanent o habitual 
i no superen les 75 hores anuals.  

c) La participació en tribunals o en òrgans de selecció per a l'ingrés a les administracions 
públiques.  

d) La participació en exàmens, proves o avaluacions efectuades pel personal docent, si són 
diferents de les que li corresponen habitualment.  

e) L'exercici del càrrec de president, vocal o membre de les juntes rectores de mutualitats o 
patronats de funcionaris sempre que no sigui retribuït. 



 
 

 
 

f) La producció i la creació literària, artística, científica i tècnica i també la col·laboració en 
les publicacions derivades d'aquelles, sempre que no s'originin com a conseqüència d'una 
relació de treball o de prestació de serveis. 

g)  La participació ocasional en col·loquis i en programes de qualsevol mitjà de comunicació 
social i també la col·laboració i l'assistència ocasional a congressos, seminaris, 
conferències o cursos de caràcter professional, sempre que no s'originin com a 
conseqüència d'una relació de treball o de prestació de serveis. 

h) La realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic i també de cursos 
d'especialització a què es refereix l'article 11 de la Llei 11/1983, de reforma universitària. 

 
7. L’article 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal 

al servei de les entitats locals, estableix que no és possible el reconeixement de compatibilitat 
amb activitats privades, incloses les de caràcter professional, en els supòsits següents: 

 
a) 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.  
b) Quan l'activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o 

servei a què estigui adscrit el personal.  
c) 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.  
d) La pertinença a consells d'administració o òrgans rectors d'empreses o entitats privades 

si l'activitat d'aquestes està directament relacionada amb les que realitzi en la 
dependència, servei o organisme en què presti els seus serveis em l'entitat local.  

e) 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 els dos darrers anys o en les que hagi d'intervenir per 
raó del lloc públic.  

f) L'exercici de càrrecs de tot ordre en empreses o en societats concessionàries, 
contractistes d'obres, serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de 
monopolis o amb participació o aval de l'entitat local, sigui quina sigui la configuració 
jurídica d'aquelles.  

g) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es refereix 
l'apartat f).  

h) Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d'interessos de particulars 
davant l'entitat local o dels seus organismes.  

 
8. L’article 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal 

al servei de les entitats locals, estableix que correspon al ple de la corporació o òrgan màxim 
de l’entitat local adoptar acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat 
d’ofici o a instància de la part interessada, bé corresponguin a peticions concretes o afectin a 
col·lectius determinats.   
 

9. L’article 18 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques, estableix que totes les resolucions de compatibilitat 
per exercir un segon lloc o activitat en el sector públic o l’exercici d’activitats privades 
s’inscriuran en els registres de personal corresponents. Aquest requisit serà indispensable, 
en el primer cas, perquè puguin acreditar-se havers als afectats per aquest lloc o activitat. 

 



 
 

 
 

Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Autoritzar el senyor Jose Coy Serrano amb DNI ***3002**, la compatibilitat amb les activitats 

privades relacionades amb l’àmbit de les formacions tècniques, creació de contingut i 
comunity manager en les situacions expressades en la sol·licitud (de forma esporàdica i amb 
una dedicació màxima de 4 hores setmanals fora de l’horari de treball habitual del Consell 
Comarcal).  
 

2. Deixar sense efectes aquesta autorització en els supòsits següents: 
- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada, impedís o menyscabés l’estricte 

compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència 
 

- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada tingués alguna relació amb els assumptes 
que la persona conegui per raó del càrrec 

 
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 

 
3. Establir l’obligació del senyor Jose Coy Serrano està obligat a posar en coneixement d’aquest 

Consell Comarcal qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona 
activitat declarada. 
 

4. Inscriure la resolució de compatibilitat en el registre de personal.  
 

5. Notificar aquest acord a les persones interessades.  
 

 
 
 
Document signat electrònicament. 
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