
 
 
 
 

 
 

OD-10 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple, de 23 de novembre de 2022 
CI, de 16 de novembre de 2022 
 
Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball amb la funció docent. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 5 d´octubre de 2022, el senyor Oscar Frias Pérez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, ha 

emès l’informe següent: 
“ 

1. La senyora Eva Casas Ibañez amb DNI I núm. ***5741** forma part de la plantilla del personal 
laboral indefinit del Consell Comarcal des de l’any 2007 amb adscripció a l’Àrea de Polítiques 
Socials i d’Igualtat, Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència-SEAIA del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental com a educadora social.  

 
2. Des de l’1 de març de 2022 la senyora Eva Casas Ibañez està adscrita en comissió de serveis al 

lloc de treball de pedagoga de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, Servei d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència-SEAIA del Consell Comarcal del Vallès Oriental mentre duri l’excedència 
de la senyora Mayte Anguita González amb DNI núm. ***0759**, o en el seu cas, fins que no 
s’adjudiqui la plaça esmentada.  

 
3. El 16 de setembre de 2022 la senyora Eva Casas Ibañez mitjançant registre d’entrada 

E2022014548 sol·licita el reconeixement de la compatibilitat com a empleat públic per tal de 
poder signar un contracte com a professor universitari associat a la Facultat d’Educació de la 
Universitat de Barcelona.  

 
La instància s’acompanya de certificat de la Universitat de Barcelona amb detall d’horari assignat 

en el Pla d’ordenació acadèmica per al curs 2022-2023 amb el detall següent:  
 

 
 
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 326 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al 
servei de les entitats locals, són supòsits de compatibilitat d'un segon lloc de treball o d'una 
segona activitat en el sector públic, amb independència del que estableix l'article 327, ocupar un 
lloc de treball com a professor universitari associat en règim de dedicació a temps parcial i amb 
una durada determinada. 
 

5. 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 a la senyora Eva Casas Ibañez amb DNI I núm. ***5741** la compatibilitat 

amb les activitats de docent a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. 
Aquesta autorització 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. Que la senyora Eva Casas Ibañez amb DNI I núm. ***5741** està obligada a posar en 
coneixement d’aquest Consell Comarcal qualsevol modificació que es produeixi en les condicions 

de la segona activitat declarada”. 

 
2. El 16 de novembre de 2022 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 326 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 
personal al servei de les entitats locals, són supòsits de compatibilitat d'un segon lloc de 
treball o d'una segona activitat en el sector públic, amb independència del que estableix 



 
 
 
 

 
 

l'article 327, ocupar un lloc de treball com a professor universitari associat en règim de 
dedicació a temps parcial i amb una durada determinada. 
 

5. 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 a la senyora Eva Casas Ibañez amb DNI I núm. ***5741** la compatibilitat amb 

les activitats de docent a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. 
 
Aquesta autorització 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. Establir que la senyora Eva Casas Ibañez amb DNI I núm. ***5741** està obligada a posar 

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

3. Notificar aquests acords a les persones interessades. 
 
 
 
Document signat electrònicament. 
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