
 
 
 
 

 
 

OD-13 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple, de 23 de novembre de 2022 
CI, de 16 de novembre de 2022 
 
Denegar la compatibilitat d’un lloc de treball. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 d´octubre de 2022, el senyor Oscar Frías Pérez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, 

ha emès l’informe següent: 
 

1. La senyora Francisca Montserrat Parra García amb DNI núm. ***5367**, és personal del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental des del 10 de maig de l’any 2022, i ocupa el lloc de treball d’auxiliar 
administrativa, dins del Programa Treball i Formació, Resolució EMT/3879/2021, de 22 de 
desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les 
actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP (SOC – TRFO 
EELL REACT) (ref. BDNS 603468). Regulada per l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per 
la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació.  
 

2. El 21 de setembre de 2022, la senyora Francisca Montserrat Parra García amb DNI núm. 
***5367**, registre d’entrada número E2022014833, va presentar una sol·licitud en el sentit 
següent:  

 
“Bon dia, Exposso que donant les meves circustàncies económiques actuals, em veig obligada a 
treballar a les tardes poden compatibilitzar l horari amb la feina al dpt. Habitatge al Consell 
Comarcal del Vallés. L horari que faré és Dilluns,Dimarts, Dijous i Divendres de 14h a 19h i 
Dissabtes de 8 a 14h. Sol.licito s'admeti aquesta sol.licitud donat que puc compatibilitzar les 
dugues veines perfectament. Gràcies.” 

 
3. El Conveni Col·lectiu de les condicions de treball del personal laboral del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental, en relació amb els horaris i la jornada de treball estableix a l’article 8 el següent:  
 

“1. La jornada laboral serà la que s’estableixi o permeti la legislació vigent. El còmput serà anual.  
 
2. Els treballadors del Consell Comarcal podran prestar serveis a temps complet o a temps parcial. 

 
3. La jornada laboral tindrà dos components: un fix i d’obligat compliment, i un flexible, a lliure disposició i 
organització del treballador.  
 
a) La part fixa de l’horari serà de les 9 hores a les 14 hores, de dilluns a divendres.  
 
Hi haurà una tarda de treball setmanal, l’horari d’aquesta tarda serà de les 16 hores a les 18 hores, i habitualment 
serà la del dimecres. De forma excepcional, el treballador i l’empresa poden acordar el canvi d’aquesta tarda. Si el 
canvi de tarda és a petició del treballador caldrà que es sol·liciti, mitjançant instància, per causa justificada i 
acreditada.  
 
b) La part flexible de l’horari serà: de 7:45 a 9 hores i de 14 hores a 20 hores, a excepció de divendres que l’hora 
màxima de finalització de la jornada serà a les 15:30 hores.  
 
Per facilitar el compliment de la jornada laboral al personal que es troba en alguna de les situacions marcades a la 

llei de conciliació de la vida laboral i personal el tram fix per entrar a treballar serà fins a les 9:30 h.” 

 
4. 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 no podrà 



 
 
 
 

 
 

comptabilitzar les seves activitats d’un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic, 
tret dels supòsits previstos en la mateixa.  

 
El reglament del personal al servei de les entitats locals, Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
estableix a l’article 330 que no és possible el reconeixement de compatibilitat amb activitats 
privades, incloses les de caràcter professional, en uns determinats supòsits entre els quals el 
següent:  
 

“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” 

 
5. Posant en relació la regulació de la jornada de treball del personal laboral del Consell Comarcal, 

la que fa referència a la part fixa (de les 9 hores a les 14 hores, de dilluns a divendres ) i la part 
flexible; la durada setmanal vigent de 37,5 hores, i la normativa vigent es conclou que no es 
possible harmonitzar les obligacions del lloc de treball d’administratiu amb les del lloc de treball 
per el qual sol·licita la compatibilitat. En concret es constata que no es factible el compliment de 
la part fixe de la jornada ni tampoc seria factible el compliment de la jornada total de treball en el 
Consell Comarcal establerta actualment en 37.5 hores.  

 
 
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 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques, estableix que els reconeixements de compatibilitat no 
podran modificar la jornada de treball i horari de l'interessat i quedaran automàticament sense 
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic. 
 

5. 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.  

 
6. 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: 
 
Que un cop fet l’anàlisi de la sol·licitud de la senyora Francisca Montserrat Parra García amb DNI 
núm. ***5367**, no es pot concedir la compatibilitat dels dos llocs de treball, pels motius exposats a la 
relació de fets i en els fonaments de dret, concretament en el fonament 5, article 330 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, 
lletra 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.” 

 
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 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal 

al servei de les administracions públiques, estableix que els reconeixements de 
compatibilitat no podran modificar la jornada de treball i horari de l'interessat i quedaran 
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic. 
 

5. 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.  

 
6. 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. Denegar la sol·licitud de la senyora Francisca Montserrat Parra García amb DNI núm. 

***5367**, de compatibilitat de dos llocs de treball per la coincidència en els horaris de les 
dues activitats d’acord amb 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, lletra 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. 
 

2. Notificar l’acord del Ple a les persones interessades.  
 
. 
 
Document signat electrònicament. 
 


