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Expedient núm.: 886/2021
Procediment: Compatibilitat Rosa Maiso – Aj. Garidells

Eufèmia Moreno Barceló, secretària – interventora de l’Ajuntament dels Pallaresos,
CERTIFICO

Que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 21 de setembre de 2021,
es va adoptar el següent acord per nou vots a favor i una abstenció:

Antecedents de fet
El dia 2 de setembre de 2021 la treballadora Rosa Maiso Guri va presentar instància,
registre d’entrada núm. 844 en què exposa que actualment té un contracte laboral per
duració determinada i a temps parcial a l’Ajuntament dels Garidells pel que sol·licita el
reconeixement de la compatibilitat.
Vist l’informe del cap de personal i de la secretària intervenció en relació al procediment i
normativa a seguir.
La comissió informativa ha dictaminat favorablement el 15 de setembre de 2021.
Fonaments de dret
La legislació aplicable és la següent:
— La Disposició Final Tercera del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
— L'article 145 del text refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local
aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
— La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de
les Administracions Públiques.
— El Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al
servei de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i empreses
dependents.
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“APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA COMPATIBILITAT DE LA TREBALLADORA ROSA
MAISO GURI A L’AJUNTAMENT DELS GARIDELLS.

Ajuntament dels Pallaresos
— Els articles 50.9 i 70.9 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
— Els articles 22.2.q) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.

De conformitat amb l'article 8 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del
Personal al Servei de les Administracions Públiques, i l'article 50.9 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, es proposa al Ple l’adopció del següent,

ACORD

SEGON. Inscriure el present Acord en el corresponent Registre de Personal de
la Corporació als efectes oportuns.

TERCER. Comunicar la present autorització de compatibilitat al Consell Superior
de la Funció Pública, a fi i efecte que compleixi amb la seva obligació d'informar cada sis
mesos a les Corts Generals de les autoritzacions de compatibilitat concedides en totes les
Administracions Públiques i en els Ens, Organismes i empreses d'elles dependents, tal com
disposa la disposició addicional tercera de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

QUART. Notificar el present Acord a la persona interessada, autoritzant la
compatibilitat sol·licitada. Igualment es comunicarà a l’Ajuntament al qual s'adscriu la segona
activitat.”

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat d’acord
amb l’article 206 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
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PRIMER. Autoritzar Rosa Maiso Guri, funcionària interina de l’Ajuntament dels
Pallaresos, la compatibilitat per al desenvolupament d’una segona activitat en el sector
públic, concretament a l’Ajuntament del Garidells. Les característiques del lloc de treball,
segons acord plenari de l’Ajuntament dels Garidells, es corresponen amb les de tècnica
d’administració general, a prestar-se dos dies a la setmana, en un total de 8 hores
setmanals i amb una retribució bruta anual de 7.000 euros. La seva tasca no impedeix o
menyscaba l'estricte compliment dels seus deures, ni es compromet la seva imparcialitat i
independència.

Ajuntament dels Pallaresos
Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde.

La secretària – interventora,
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Els Pallaresos, a data de la signatura electrònica
Vist-i-plau
L’Alcalde,

