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DOCUMENT

1.- Montserrat Freixa Costa (TCAT) (Secretària), 30/11/2021 16:04
2.- Marçal Ortuño Jolis (TCAT) (Alcalde), 30/11/2021 19:03

MONTSERRAT FREIXA i COSTA, com a secretària de l’Ajuntament de Torelló,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, reunit en SESSIÓ ORDINÀRIA del dia 29 de novembre de
2021, va aprovar, entre d’altres, l’acord següent:
RELACIÓ DE FETS:
1. El Sra. Gemma Carretero Verdaguer, exposa en la seva instància d’1 de juliol del
2021, registre d’entrada número E2021007355, que és treballadora d’aquest
ajuntament, concretament arxivera, i sol·licita compatibilitat per exercir l’activitat
privada en el projecte InVisibles de la “Co. Anònima” amb tasques de producció
cultural i assessorament històric.
2. La Sra. Gemma Carretero Verdaguer és arxivera municipal i ocupa la plaça en
règim de funcionària de carrera.
3. El lloc de treball d’arxiver/a està adscrit a l’àrea de secretaria i té assignada la
tipologia de jornada ordinària.
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4. A l’expedient hi ha l’informe favorable de secretaria.
FONAMENTS DE DRET:
1. Llei 53/1984, de 26 de desembre d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques (art. 2.1c).
2. Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
3. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic (TREBEP),
4. 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.
5. Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
6. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (art. 321 a 344).
7. Sentència del Tribunal Constitucional núm. 73/1997, d’11 d’abril en la qual resol el
recurs d’inconstitucionalitat 399/1988.
8. Sentència jutjat del contenciós administratiu núm. 2 de Tarragona, S 27-3-2015,
núm. 79/2015 rec. 125/2014
9. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern (art. 8.1.g))
Per tot això, el ple de l'Ajuntament, per Majoria Absoluta del nombre legal de
membres, acorda:
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Primer.- RECONÈIXER a la Sra. GEMMA CARRETERO VERDAGUER, per exercir
l’activitat privada en el projecte InVisibles de la “Co. Anònima” amb tasques de
producció cultural i assessorament històric.
Segon.- L’anterior reconeixement s’entén aprovat amb les condicions específiques
següents; el compliment de les quals queda sota la responsabilitat personal de la
persona interessada, i en cas d’incompliment deixaria sense efecte aquest
reconeixement, sense perjudici de les facultats inspectores que la legislació reserva a
aquesta entitat:
-

-

-
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-

-

L’empleada afectada per l’eventual acord no pot desenvolupar dins de l’activitat
privada que porta a terme l’elaboració de projectes, estudis, informes, activitats
de gestoria, mediació, representació o defensa d’interessos de particulars
davant l’ajuntament de Torelló, delegats, concessionaris i altres persones
físiques o jurídiques que tinguin relacions funcionals o de serveis amb aquesta
Corporació, ni cap prestació de serveis dins el terme municipal de Torelló.
Té l’obligació d’abstenir-se en totes aquelles activitats que puguin interferir de
forma directa o indirecta en el desenvolupament de les funcions que té
encomanades a l’ajuntament de Torelló.
La suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no
pot superar la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un
50% i no hi pot haver coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats.
El reconeixement es basa exclusivament en la presumpció de la bona fe de la
persona sol·licitant, no pressuposa cap declaració de legitimitat o adequació a
la legalitat de les activitats privades declarada compatibles.
El reconeixement de la compatibilitat no implica cap classe de dret preferent o
dispensa en el cas de canvi en el règim horari de servei a l’ajuntament de
Torelló, en casos de necessitat o d’emergència.

No es podrà autoritzar la compatibilitat si l’activitat privada:
-

Impedeix o menyscaba l’estricte compliment de les deures o en compromet la
seva imparcialitat o independència, d’acord amb la normativa exposada.
Si l’activitat privada té alguna relació amb els assumptes que la persona
conegui per raó del seu càrrec.
Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.

La Sra. Carretero està obligada a posar en coneixement d’aquest ajuntament
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat
declarada, o qualsevol altra que realitzi així com quant al règim de cotitzacions.
Tercer.- INFORMAR a la Sra. Carretero que en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern (BOE núm. 295 de
data 10 de desembre) és preceptiva la publicació de les resolucions d’autorització de
compatibilitat a l’apartat de transparència de la pàgina web de l’Ajuntament de Torelló.
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Quart.- Notificar a la persona interessada, a la intervenció municipal, i anotar al
Registre de Personal la present resolució.
Cinquè.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
Alternativament, si el vostre domicili és en una altra província, el recurs contenciósadministratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat on residiu.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu - silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- es podrà interposar
recurs contenció administratiu en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en
què, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.
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No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per Majoria Absoluta del nombre legal de membres atès el
resultat que s’especifica a continuació:
-

-

Grup Municipal d’ERC-JpT-AM, que integren el Sr. Marçal Ortuño i Jolis, la Sra.
Núria Montanyà i Tanyà, el Sr. Xavier Lozano i Victori, la Sra. Elisabet Viñas i
Villena, el Sr. Adrià Jaumira i Molist, la Sra. Mercè Faja i Barcons i el Sr. David
Sànchez i Valderrama: VOTEN A FAVOR
Grup municipal CUP-SP-AMUNT, que integren el Sr. Francesc Manrique i
Aumatell, la Sra. M. Àngels Casals i Font, el Sr. Jordi Casanova i Sellarès, la
Sra. Elena Crespi i Asensio i el Sr. Jordi Casas i Caritg: S’ABSTENEN
Grup municipal JXCAT-JUNTS, que integren el Sr. Jordi Rosell i Plajats, la Sra.
Ester Ribas Arbós i la Sra. Elisabet Moya Blanch: VOTEN A FAVOR
Grup municipal del PSC-CP, que integren el Sr. Joan Carmona López i la Sra.
Roser Roma Corominas: VOTEN A FAVOR

I per a què així consti i tingui els efectes que correspongui, lliuro aquest certificat per
ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde, fent l’advertiment a què es refereix l’article 206
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i a
reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent.

