
 
 
 
 

 
 

OD-11 
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 2 de novembre de 2022, el senyor Oscar Frías Pérez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, 

ha emès l’informe següent: 
 

1. La senyora Ana Isabel Márquez Rincón amb DNI núm. ***0682** forma part de la plantilla del personal 
laboral indefinit del Consell Comarcal adscrita al lloc de treball d’educadora social, tècnica de gestió, grup 
de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, als Serveis Socials Bàsics 
del municipi de La Llagosta de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 
 

2. El 8 de març de 2022, la senyora Ana Isabel Márquez Rincón, mitjançant registre d’entrada E2022003557, 
sol·licita el reconeixement de la compatibilitat com a empleat públic per poder compatibilitzar el lloc de 
treball que ocupa al Consell Comarcal amb una col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya.   
 

3. La instància s’acompanya documentalment amb un contracte entre el José Miguel de la Dehesa Romero, 
amb NIF ***1837**, en nom i representació de la Universitat Oberta de Catalunya i la senyora Ana Isabel 
Márquez Rincón amb DNI núm. ***0682**,  amb el detall següent:  

 
“Barcelona, 28 de Setembre del 2022 

 
 

REUNITS 
 

D'una part, el Sr. José Miguel de la Dehesa Romero, major d'edat, amb NIF 35118375C, en nom i representació de la 
Universitat Oberta de Catalunya (d'ara endavant, 'UOC'), amb domicili a Barcelona, avinguda del Tibidabo, 39-43, d'acord 
amb els poders atorgats davant el Sr. Francisco Armas Omedes, notari de Barcelona, segons l'escriptura pública amb el 
número de protocol 1739, el 5 de juliol de 2018. 
 
I, de l'altra, el Sr./la Sra. Ana Isabel Márquez , amb el NIF número 46606829C, que actua en nom propi (d'ara endavant, 
'professor col·laborador o professora col·laboradora'), amb domicili en relació amb aquest contracte a Polinyà, Carrer 
Lleida, 2-6, Bxs 4. 
 
A l'efecte d'aquest contracte, l'expressió 'les parts' designa conjuntament la UOC i el professor col·laborador o professora 
col·laboradora. 
 
Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat jurídica necessària per signar aquest document i obligar-se, i 
manifesten, així mateix, la vigència dels poders en virtut dels quals actuen. 

 
EXPOSICIÓ 

 
1. La UOC és una universitat no presencial de servei públic, promoguda pel sector públic, que opera amb preus públics 

vehiculada per mitjà d'una fundació privada de nacionalitat espanyola, la Fundació per a la Universitat Oberta de 
Catalunya (d'ara endavant, 'FUOC'), que va ser constituïda mitjançant escriptura pública autoritzada el 22 de 
desembre de 2005 per la Sra. Maria Isabel Gabarró, notària de Barcelona, amb el CIF G-60667813, segons 
consta en la Llei 3/1995, de 6 d'abril, de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya, publicada en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 2040, de 21 d'abril. 
 
 

2. L'apartat primer de la disposició addicional vint-i-novena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d'Universitats, que fonamenta normativament aquest contracte, disposa que les universitats no presencials tenen 
professorat propi i, en determinats casos en atenció a les seves especials característiques, també professorat 
col·laborador, denominat a la pràctica 'consultor', que desenvolupa funcions de suport docent i efectua activitats 
d'orientació i acompanyament en l'aprenentatge dels i les estudiants, a temps parcial, amb externalitat, plena 



 
 
 
 

 
 

independència i autonomia organitzativa, i amb aportació dels mitjans necessaris i de la seva experiència tècnica i 
professional. Aquests col·laboradors han de fer una activitat professional principal aliena a la Universitat. 
 

3. La UOC, en el marc de la impartició del cicle de formació professional de grau superior (en endavant «FP»), 
necessita disposar de mecanismes de col·laboració docent externa mitjançant l’establiment de relacions de tipus civil 
amb professionals en actiu que, aliens o no a l’organització universitària, puguin atendre les consultes dels 
estudiants i fomentar el seu aprenentatge, i tot això d’acord amb el que està previst a la mateixa Llei 3/1995, de 6 
d’abril, de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya, i amb les seves normes d’organització i 
funcionament, aprovades per l’Acord GOV/47/2015, de 31 de març. 
 

4. La UOC, en el marc de l'acció formativa desenvolupada pel professorat propi i expressada en el pla docent, 
necessita disposar de mecanismes de col·laboració docent externa mitjançant l'establiment de relacions de tipus civil 
amb professionals en actiu que, aliens a l'organització universitària o no, puguin fer funcions de suport docent i 
activitats d'orientació i acompanyament en el procés d'aprenentatge dels i les estudiants, tot això d'acord amb el que 
preveu la mateixa Llei 3/1995, de 6 d'abril, de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya i les seves 
normes d'organització i funcionament, aprovades per l'Acord GOV/47/2015, de 31 de març, així com la disposició 
addicional vint-i-novena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. 
 

5. El professor col·laborador o professora col·laboradora està interessat/ada professionalment a col·laborar en la 
prestació de serveis que li sol·licita la UOC, en els termes que s'indiquen en aquest contracte, i considera que això 
comporta una oportunitat de coneixement del mitjà virtual i també la possibilitat del reconeixement per part de 
l'entorn professional a què pertany, del qual, en definitiva, resultarà referent. 
 

6. El professor col·laborador o professora col·laboradora declara que fa una activitat principal aliena a la Universitat i 
que no l'afecta cap incompatibilitat per poder prestar per compte propi serveis professionals com a col·laborador/a 
docent extern/a a la UOC, tant pel que fa a la resta de càrrecs i ocupacions que exerceix, del sector públic o del 
privat, com respecte a suspensions o sancions disciplinàries o de qualsevol altra mena 
 

7. El professor col·laborador o professora col·laboradora declara que ha complert totes i cadascuna de les obligacions 
legalment establertes per poder exercir per compte propi el servei que es contracta i que, així mateix, deriven del seu 
exercici, i té interès a prestar els seus serveis professionals aportant l'organització corresponent i els mitjans propis 
necessaris, amb plena independència, autonomia i responsabilitat, per a aquest objectiu, sense que es donin les 
circumstàncies recollides en la Llei 20/2007, d'11 de juliol. 
 

8. Aquest contracte i les manifestacions que els compareixents hi fan s'entenen en tot cas produïts amb el principi 
recíproc de la bona fe contractual. 

 
Les parts acorden formalitzar aquest contracte d'arrendament de serveis professionals de caràcter civil, amb 
subjecció a les clàusules següents. 
 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte 
 
L'objecte d'aquest contracte és la prestació del servei de suport, orientació i acompanyament docent en el procés 
d'aprenentatge dels estudiants de formació professional de grau superior per part del professor col·laborador o 
professora col·laboradora, d'acord amb els interessos docents establerts en cada moment i amb l'abast i els límits 
que disposa aquest contracte. 
 
Segona. Característiques del servei 
 
El professor col·laborador o professora col·laboradora prestarà els seus serveis professionals, amb criteris de rigor 
professional i en els terminis establerts prèviament per la Universitat, en l'assignatura o assignatures assignades. 
 
En el cas dels serveis d'orientació docent i, en concret, les consultes que li puguin ser formulades per qualsevol dels 
estudiants de la Universitat, les dues parts acorden que seran resoltes amb la màxima celeritat en termes ordinaris, 
per garantir que l'estudiant pugui assolir el grau de coneixement a què es vol arribar. 
 
El professor col·laborador o professora col·laboradora pot decidir, amb total llibertat, des d'on presta els seus serveis 
i fer servir per a aquest fi els seus propis mitjans, així com els espais virtuals establerts amb aquest propòsit per la 
UOC, atesa la seva naturalesa no presencial. 
 
Així mateix, i tenint en compte que el caràcter dels serveis que es presten estan íntimament lligats als plans d'estudis 
aprovats per la UOC, el professor col·laborador o professora col·laboradora, sense que quedi desvirtuat el caràcter 
civil de la relació, ha de conèixer els plans d'estudis, la metodologia educativa pròpia de la UOC, que accepta 
expressament. 
 



 
 
 
 

 
 

Tercera. Assignatures assignades 
 
El professor col·laborador o professora col·laboradora farà els serveis objecte d'aquest contracte de l'assignatura o 
assignatures que s'especifiquen a continuació: 
 

● Assignatura: (P) Compartir la vida en igualtat 
 
Atenció docent assignatura 
 
No obstant això, la UOC es reserva el dret de modificar aquesta assignatura o assignatures si ho considera 
necessari i pertinent, i el professor col·laborador o professora col·laboradora té l'obligació d'acceptar les 
modificacions esmentades. 
 
Quarta. Condicions de prestació del servei 
 
El professor col·laborador o professora col·laboradora ha de posar a disposició dels serveis contractats tota mena de 
mitjans necessaris, especialment els telemàtics i informàtics, així com la seva experiència tècnica i professional, per 
dur a terme satisfactòriament aquesta tasca. 
 
Així mateix, els serveis objecte d'aquest contracte es fan sota la responsabilitat del professor col·laborador o 
professora col·laboradora, que actua amb total autonomia, plena independència i sense subjecció a l'àmbit 
organitzatiu de la Universitat, de manera que pot ordenar la seva prestació i el temps que hi dedica segons els seus 
propis criteris professionals. 
 
En cas que el professor col·laborador o professora col·laboradora no es pugui fer càrrec del servei contractat, 
qualsevol substitució sota la seva responsabilitat, encara que sigui complementària o indirecta, requereix el 
consentiment previ exprés i per escrit de la UOC, considerant les exigències de qualitat i especialitat del servei que 
es contracta, així com el caràcter personal que té. 
 
Cinquena. Condicions econòmiques 
 
Pels serveis objecte d'aquest contracte, el professor col·laborador o professora col·laboradora té dret a percebre els 
honoraris que s'indiquen a continuació, que inclouen la cessió dels continguts generats en l'execució de la prestació. 
Aquests honoraris, atès el caràcter residual dels serveis objecte d'aquest contracte, tenen la consideració de 
complementaris a l'activitat principal que desenvolupa de manera aliena a la Universitat. 
 
La minuta d'honoraris depèn de l'aplicació de les fórmules següents. 
 
 
Atenció docent d'assignatura Projectes: 
 
 
Per sota de 6 crèdits 
 
150€ + (6,3 € x estudiants) + (4,4 € x crèdits x estudiants que segueixen l'AC) De 6 crèdits 
150€ + (10€ x estudiants) + (4,4 € x crèdits x estudiants que segueixen l'AC) Entre 7 i 8 crèdits 
150€ + (18 € x estudiants) + (4,4 € x crèdits x estudiants que segueixen l'AC)  
 
Per la realització del servei, ha d'estendre la factura corresponent, sense aplicar-hi l'IVA pel fet que aquest servei 
n'està exempt, i la Universitat li ha de practicar la retenció fiscal que pertoqui. El col·laborador o col·laboradora 
docent autoritza la UOC a emetre en nom seu les factures corresponents al servei prestat. 
 
Sisena. Durada 
 
La vigència d'aquest contracte començarà el dia 28 de Setembre del 2022 i acabarà, a tots els efectes, atesa la 
naturalesa del servei que es presta i sense dret d'indemnització ni compensació de cap mena, el dia 11 de Febrer 
del 2023, sense que per aquest motiu calgui cap mena d'avís previ. 
 
Setena. Propietat intel·lectual 
 
Mitjançant aquest contracte, el professor col·laborador o professora col·laboradora cedeix a la UOC, en exclusiva, 
la titularitat dels drets de propietat intel·lectual de qualsevol contingut generat a conseqüència de la prestació del 
servei objecte d'aquest contracte. 
 
La cessió comprèn els drets d'explotació d'ús, reproducció, distribució, transformació i comunicació pública (inclosa 
la posada a disposició), per a la seva explotació i comercialització amb qualsevol finalitat, en tot o en part, en 
qualsevol idioma, sense limitació geogràfica, en tots els formats i modalitats d'explotació coneguts i futurs, pel 
període màxim legal de protecció de les obres establert per la normativa vigent aplicable (fins que les obres entrin al 



 
 
 
 

 
 

domini públic). Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, són objecte de cessió els comentaris o les observacions que es 
facin en la correcció de les proves d'avaluació contínua i treballs finals i, en general, les aportacions en espais virtuals 
de comunicació amb l'estudiant derivades de la prestació del servei. 
 
Vuitena. Protecció de les dades personals 
 
1. La prestació del servei objecte d'aquest contracte comporta l'accés del professor col·laborador o professora 

col·laboradora (en endavant, 'encarregat del tractament') a les dades de la UOC (en endavant, 'responsable del 
tractament') i, per tant, té la condició d'encarregat/ada del tractament segons la vigent normativa en matèria de 
dades de caràcter personal. Per aquest motiu i exclusivament d'acord amb la normativa esmentada, ha de 
donar compliment a les obligacions que es detallen en aquesta clàusula, sense que això distorsioni de cap 
manera la independència i l'autonomia amb què fa el servei contractat. 

 
2. El tractament s'ha de dur a terme a les instal·lacions del responsable del tractament i consisteix principalment en 

la recollida, registre, estructuració i consulta. 
 
Per tant, en compliment de l'article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure 
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, l'encarregat es compromet a complir les 
obligacions següents: 
 
a) Fer servir les dades personals objecte del tractament únicament per a la finalitat que estableix aquest contracte. 

En cap cas no pot fer servir les dades per a finalitats pròpies. 
b) Dur a terme un tractament de les dades segons les funcions encarregades pel responsable del tractament. 
c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d'activitats de tractament efectuades per encàrrec del 

responsable, que contingui: 
 
1. Les categories dels tractaments fets per compte del responsable. 

 
2. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització internacional, inclosa la 

identificació d'aquest tercer país o organització internacional i, en cas de les transferències indicades a 
l'article 49.1 del RGPD, la documentació de garanties adequades. 

3. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades per garantir un 
nivell de seguretat adequat, relatives a (i) pseudonimització i xifratge de dades personals, (ii) la capacitat 
de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de 
tractament, (iii) la capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals ràpidament, en cas 
d'incident físic o tècnic i (iv) el procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les 
mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament. 

                          
d) No comunicar les dades a terceres persones, llevat que es tingui l'autorització expressa del responsable del 

tractament. Queda prohibida qualsevol transferència de dades fora de l'Espai Econòmic Europeu. 
e) En cas de subcontractació de serveis, s'han de seguir els requeriments que estableix l'apartat 3 d'aquesta 

clàusula. 
f) Mantenir el deure de secret respecte a les dades a les quals hagi tingut accés en virtut d'aquest contracte, fins i 

tot un cop s'acabi el seu objecte. 
g) Garantir que les persones autoritzades per tractar les dades es comprometin, de manera expressa i per escrit, a 

respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals han d'haver estat 
informades convenientment. 

h) Assistir el responsable en la resposta a l'exercici de drets de l'afectat. 
i) Donar suport al responsable del tractament a l'hora de fer les avaluacions d'impacte relatives a la protecció de 

dades, quan calgui. 
j) Portar a terme una anàlisi de riscos i implementar mesures de seguretat adequades a partir d'aquesta anàlisi. 
k) Implementar les mesures de seguretat adients als tractaments duts a terme en virtut d'aquest contracte, sense 

perjudici d'aquelles mesures de seguretat addicionals que puguin resultar de l'anàlisi de riscos que aquest ha 
d'efectuar. 

l) Comunicar al responsable immediatament les violacions de la seguretat de les dades dels interessats. La 
comunicació ha de contenir, com a mínim, la informació següent: 

 
1. Classe de violació de la seguretat de les dades, i quan sigui possible, categories i nombre aproximat 

d'interessats afectats, així com categories i nombre aproximat de registres de dades personals afectats. 
2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte on es pugui 

obtenir més informació. 
3. Possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals. 
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades pel responsable per posar remei a la violació de la 

seguretat de les dades, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes 
negatius. 

 



 
 
 
 

 
 

m) L'encarregat ha de col·laborar amb el responsable en qualsevol investigació relacionada amb violacions de 
seguretat que afectin les dades. 

 
Un cop acabi aquest contracte, suprimir o retornar les dades al responsable o a un altre encarregat del 
tractament que designi el responsable, segons triï aquest últim, i eliminar qualsevol còpia que en tingui. La 
devolució ha de comportar que les dades que hi hagi als equips informàtics utilitzats per l'encarregat s'esborrin 
totalment. 
 
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades mentre se'n 
puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 
 
L'encarregat ha d'emetre, a sol·licitud del responsable, un certificat a favor seu en què es deixi constància de 
l'operació realitzada. 

 
n) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que ha complert les seves 

obligacions, així com per a les auditories o les inspeccions que faci el responsable o un altre auditor autoritzat. 
 
3. Per subcontractar amb altres entitats, l'encarregat ha de comunicar-ho per escrit al responsable, identificant de 

manera clara i inequívoca l'entitat subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació només es 
pot dur a terme si el responsable manifesta la seva conformitat per escrit. En tot cas, per autoritzar la 
subcontractació cal que: 

 
1. Es formalitzi mitjançant un contracte d'encàrrec del tractament en termes no menys restrictius que els que 

preveu aquest contracte. 
2. El contracte subscrit estigui a disposició del responsable per tal que pugui validar-ne l'existència i el 

contingut. 
 

El subcontractista, que també té la condició d'encarregat del tractament, està obligat igualment a complir les 
obligacions establertes en aquest document per a l'encarregat del tractament i les instruccions que estableixi el 
responsable. En cas d'incompliment, l'encarregat inicial continua sent plenament responsable davant el 
responsable pel que fa al compliment de les obligacions. 

 
4. L'encarregat garanteix la veracitat i l'exactitud de la informació subministrada al responsable amb caràcter 

previ a la signatura d'aquest contracte. L'encarregat ha de posar en coneixement del responsable qualsevol 
novetat, modificació o alteració que es produeixi respecte a la informació facilitada. 

 
5. L'encarregat manté indemne el responsable i assumeix tota la responsabilitat en relació amb qualsevol 

reclamació, sanció, cost, pèrdua, danys de tercers o responsabilitat assumida pel responsable que es derivi 
directament o indirectament de l'incompliment per part de l'encarregat de les obligacions fixades en aquest 
contracte o de les disposicions de la normativa aplicable. 

 
6. Les dades dels signants del contracte, així com les de les altres persones encarregades de fer-ne el seguiment 

o l'execució, han de ser recollides i tractades, respectivament, per la UOC i pel professor col·laborador o 
professora col·laboradora, els domicilis dels quals consten a l'encapçalament (en endavant, els responsables 
del tractament), amb les finalitats següents 

 

 Portar a terme una gestió adequada de la relació contractual amb l'entitat en la qual treballa o de la que és 
representant. 

 Mantenir el contacte amb l'entitat en la qual treballa o de la que és representant. 
 

La base legal que legitima el tractament de les dades personals és: 
 

 L'existència d'una relació jurídica o d'un contracte. 

 L'interès legítim a fer una gestió adequada dels clients o proveïdors, per mitjà del tractament de les dades 
de contacte professional de les persones que els presten els serveis o que els representen. 

 
Les dades s'han de tractar durant tot el temps que duri la relació contractual entre la seva entitat i el responsable del 
tractament. Un cop acabi la relació contractual, es bloquejaran les dades durant el període en què es pugui derivar 
qualsevol mena de responsabilitat del tractament o del contracte. Quan s'exhaureixi el termini de prescripció legal i 
expirin les responsabilitats esmentades, les dades han de ser eliminades. 
 
Els afectats tenen dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar i oposar-se al tractament de les dades, així com a exercir 
la resta de drets que es reconeixen a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint-se respectivament 
al responsable del tractament que correspongui, a l'adreça electrònica següent: per a la UOC fuoc_pd@uoc.edu, per 
al professor col·laborador o professora col·laboradora @uoc.edu. 
 
Així mateix, poden posar en coneixement de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades qualsevol situació que 
considerin que vulnera els seus drets (www.apdcat.cat). 



 
 
 
 

 
 

 
Novena. Codi de conducta 
 
La UOC disposa d'un codi de conducta que li proporciona els mecanismes apropiats per garantir que la Universitat 
duu a terme la seva activitat, en qualitat d'institució de referència en l'ensenyament superior en línia, amb la màxima 
integritat. 
 
El codi de conducta no només afecta tots els professionals de la UOC, independentment de la funció, la localització 
o el nivell jeràrquic que tinguin, sinó també tots aquells amb els quals tingui una relació comercial, de negoci o de 
col·laboració. 
 
En conseqüència, el professor col·laborador o professora col·laboradora s'obliga a complir el que estableix el codi de 
conducta de la UOC i que es troba en el document allotjat a l'enllaç que es detalla a continuació: 
 
https://seu-electronica.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/seu- electronica/Codi_Conducta.pdf 
 
Així mateix, el professor col·laborador o professora col·laboradora resta obligat/ada a proporcionar a la UOC de 
manera immediata, en cas que aquesta li ho requereixi, la informació que la Universitat consideri necessària per 
comprovar que en el marc d'aquest contracte s'està complint el que preveu el codi de conducta. 
 
L'incompliment per part del professor col·laborador o professora col·laboradora dels valors, normes, pautes i 
pràctiques descrits al codi de conducta de la UOC, o la negativa a proporcionar la informació requerida respecte 
d'això, serà causa de resolució immediata del contracte, sense perjudici de l'obligació de la part incomplidora de 
rescabalar la UOC pels danys i perjudicis que l'incompliment esmentat li hagi pogut origina  
 
Desena. Prevenció de riscos laborals. Coordinació d'activitats empresarials 
 
El professor col·laborador o professora col·laboradora, en la seva qualitat de professional per compte propi i en 
l'exercici de les prestacions objecte d'aquest contracte, manifesta el total compliment de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals. 
 
Onzena. Causes de resolució 
 
Així mateix, aquest contracte, atès el caràcter del servei que es presta, pot ser rescindit en tot moment per qualsevol 
de les parts i és necessària una comunicació fefaent en aquest sentit, sense que això generi, per a cap de les  
 
Dotzena. Jurisdicció 
 
Considerant la naturalesa civil dels serveis professionals que es contracten, les parts se sotmeten als jutjats i 
tribunals de la jurisdicció civil de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur. 
 
I, en prova de conformitat, les dues parts subscriuen aquest contracte al lloc i en la data expressats a 
l'encapçalament. 
 

Per la UOC    El professor col·laborador o la professora col·laboradora”. 
 
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 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, estableix que l’autorització o denegació de compatibilitat per a un segon lloc o 
activitat del sector 
públic correspon al Ministeri de la Presidència, a proposta de la Sotssecretaria 
del Departament corresponent, a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma o al Ple de la Corporació 
Local al fet que figuri adscrit el lloc principal, previ informe, en el seu cas, dels Directors dels Organismes, 
Ens i Empreses públiques. 
 

6.  L’article 333, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de 
les entitats locals , 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 part interessada, bé 
corresponguin a peticions concretes o afectin col·lectius determinats” 

 
Per això, 
 
INFORMO:  
 

1. Que es pot autoritzar a la senyora Ana Isabel Márquez Rincón amb DNI núm. ***0682** la compatibilitat 
amb la col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya per donar suport, orientació i acompanyament 
docent en el procés d'aprenentatge dels estudiants de la UOC en els termes expressats en la sol·licitud.   
 
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 Ana Isabel Márquez Rincón 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 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques, estableix que l’autorització o denegació de 
compatibilitat per a un segon lloc o activitat del sector 
públic correspon al Ministeri de la Presidència, a proposta de la Sotssecretaria 
del Departament corresponent, a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma o al Ple de la 
Corporació Local al fet que figuri adscrit el lloc principal, previ informe, en el seu cas, dels 
Directors dels Organismes, Ens i Empreses públiques. 
 

6.  L’article 333, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals , 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 part interessada, bé corresponguin a peticions 
concretes o afectin col·lectius determinats” 

 
Per això, 

 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Autoritzar la senyora Ana Isabel Márquez Rincón amb DNI núm. ***0682** la compatibilitat 

amb la col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya per donar suport, orientació i 
acompanyament docent en el procés d'aprenentatge dels estudiants de la UOC en els 
termes expressats en la sol·licitud.   
 
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 Ana Isabel Márquez Rincón 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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