Diligència.- L’estenc jo, secretària, de la Comissió d'Organització i Seguretat Ciutadana per fer constar que la
present proposta es va dictaminar amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC) i 3 reserves de vots (PP i C’s), en
sessió ordinaria celebrada el 13.09.19.

Expedient: EX005 / 2019 / 008619
Àrea: Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana
Servei: Recursos humans
Assumpte:COMPATIBILITAT COM A PROFESSOR ASSOCIAT DE LA UIB

PROPOSTA DE L'ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
En data 16/08/2019 i registre d’entrada núm. 014917 el/la Sr/Sra. PONS TORRES CARLOS
CRISTOBAL, ha presentat una instància mitjançant la qual sol·licita la declaració de compatibilitat com a
professor associat de la UIB.
Vist l'informe de la Secretària de data 10/09/2019, que copiat literalment diu:
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"Mitjançant instància de data 16.08.2019, amb registre d’entrada número 14917/2019,presentada pel Sr.
Carlos Cristóbal Pons Torres, funcionari interí de l’Ajuntament de Ciutadella, que ocupa el lloc de TAG,
adscrit a ordenació del territori i urbanisme, es va demanar la declaració de compatibilitat per a l’activitat
de professor associat de la Universitat de les Illes Balears per impartir l’assignatura de Dret Públic del
Turisme a la seu de Menorca, a partir del segon semestre del curs 2019-2020, durant 2’5 hores
setmanals i en horari de capvespre.
La sol.licitud de reconeixement o no de la compatibilitat s’ha de resoldre en el termini màxim de dos
mesos des de la seva presentació.
Al respecte indicar:
PRIMER. La normativa d’aplicació al cas concret és la següent:
- Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques.
- 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 depenents.
SEGON. La Llei 53/1984, de 26 de desembre, a l’article 2.1 c) estableix que serà d’aplicació, entre
altres, al personal al servei de les Corporacions Locals i dels organismes d’elles depenents, incloent-se
en aquest àmbit tot el personal, qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball.
L’art. 1.3 de dita Llei diu que, “en qualsevol cas el desenvolupament d’un lloc de feina per el personal
inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei serà incompatible amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió
o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o
comprometre la seva imparcialitat o independència”.
Per la seva banda, l’article 3 d’aquesta mateixa Llei indica que el personal comprés en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta Llei només podrà desenvolupar un segon lloc de treball o activitat públic en els supòsits
prevists per a les funcions docents i sanitàries, en els casos a què es refereixen els articles 5 i 6
d’aquesta norma. Per a l’exercici de la segona activitat, serà indispensable la prèvia i expressa
autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació de jornada de treball.
A l’àmbit d’altres activitats en el sector públic, l’article 4 indica que es podrà autoritzar la compatibilitat
per al desenvolupament d’un lloc de treball en l’àmbit docent com a professor universitari associat, en
règim de dedicació no superior a la del temps parcial i amb una durada determinada.
Així i tot, l’activitat que s’autoritza no ha d’impedir o menyscabar l’estricte compliment dels deures del
treballador envers el lloc de treball que ocupa a l’administració o que pugui comprometre la seva
imparcialitat o independència.
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En el cas que ens ocupa, queda clar que les tasques d’ensenyament d’una assignatura a la seu de
Menorca de la UIB, durant 2’5 hores setmanals, no han de suposar cap interferència que comprometi la
imparcialitat o independència de l’empleat interessat.
És necessari afegir que l'article16 dóna una sèrie de regles per poder autoritzar la compatibilitat. En
concret, en el seu apartat 4, diu que: (...) per excepció i sense perjudici de les limitacions establertes en
els arts. 1.3, 11, 12 i 13 de la presente Llei, es podrà reconèixer compatibilitat per a l'exercici d'activitats
privades al personal que desenvolupi llocs de treball que comportin la percepció de complements
específics, o un concepte equiparable, la quantia fixe del qual no superi el 30% de la seva retribució
bàsica, exclosos els conceptes que tinguin el seu origen en l'antiguitat.
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Vist que s’acompleixen els requisits, quisubscriu aquest informe, sens perjudici de qualsevol altre millor
fonamentat en dret, informa favorablement perquè el Ple de l'Ajuntament, òrgan competent per autoritzar
el reconeixement de compatibilitats del personal d'aquesta administració, d'acord amb l'article 9 de la Llei
53/1984, adopti el següent acord:
PRIMER.- Reconèixer la compatibilitat al treballador de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, Carlos
Cristóbal Pons Torres, per a l'exercici d'una segona activitat consistent en la impartició del'ensenyança
d'una assignatura a la seu a Menorca de la UIB, a raó de 2’5 hores setmanals els capvespres, a partir
del segon semestre del curs 2019-2020, i sempre i quan acompleixi amb les restriccions establertes al
capítol III i Vde la Llei 53/1984 d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
SEGON.- Indicar que el senyor Carlos Cristóbal Pons Torres està obligat a posar en coneixement
d'aquest Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en relació en les condicions de prestació de
la segona activitat.
TERCER.- Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
1.- Si l'activitat privada impedís o menyscaptés l'estricte compliment dels deures o en comprometés la
seva imparcialitat i independència.
2.- Si l'activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del
càrrec públic.
3.- Si la dedicació horària de l'activitat privada coincidís amb la jornada laboral.
QUART.- Comunicar aquest acord a la persona interessada així i com als representants del personal
funcionari d’aquest Ajuntament.
Aquesta és la opinió de qui subscriu, per tal que la regidora delegada, faci la proposta pertinent al Ple de
l’Ajuntament."
PROPOSA:
PRIMER.- Reconèixer la compatibilitat al treballador de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, Carlos
Cristóbal Pons Torres, per a l'exercici d'una segona activitat consistent en la impartició del'ensenyança
d'una assignatura a la seu a Menorca de la UIB, a raó de 2’5 hores setmanals els capvespres, a partir
del segon semestre del curs 2019-2020, i sempre i quan acompleixi amb les restriccions establertes al
capítol III i Vde la Llei 53/1984 d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
SEGON.- Indicar que el senyor Carlos Cristóbal Pons Torres està obligat a posar en coneixement
d'aquest Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en relació en les condicions de prestació de
la segona activitat.
TERCER.- Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
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1.- Si l'activitat privada impedís o menyscaptés l'estricte compliment dels deures o en comprometés la
seva imparcialitat i independència.
2.- Si l'activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del
càrrec públic.
3.- Si la dedicació horària de l'activitat privada coincidís amb la jornada laboral.
QUART.- Comunicar aquest acord a la persona interessada així i com als representants del personal
funcionari d’aquest Ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
La regidora delegada
Laura Anglada Seara
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Signat a Ciutadella de Menorca en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
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Laura Anglada Seara
10/09/2019 10:37:43
Signatura digital
Ciutadella

