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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

161/2020

Ple

Xavier Tardiu Bonet, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 29 / de juliol / 2021 s’adoptà l’acord següent:

Vista la petició cursada el 31 de gener de 2020 pel senyor Xavier Vila Romeu,
personal laboral al servei de l’Ajuntament del Morell, adscrit a l’Escola de Música,
com a professor de percussió, en virtut de la qual sol.licita que se li concedeixi la
compatibilitat per a la realització de l’activitat en el sector privat, consistent en el
càrrec de professor de música a l’Escola Municipal de Música Tradicional del
Penedès, que pertany a la xarxa d’escoles de l’Aula de Sons de Reus
Vist que l’interessat desenvolupa el seu treball a aquesta Administració a temps
parcial i el desenvolupament del segon lloc de treball ve a completar la seva
jornada.
Vist que el treball en el sector privat en cap cas va a suposar modificar les
condicions de jornada i horari de treball a aquest Ajuntament.
Considerant allò disposat als arts. 12 i 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, així com
l’informe de Secretaria i l’informe d’Intervenció, el Ple de l’Ajuntament del Morell
adopta per unanimitat els següents ACORDS:
PRIMER.- Estimar la sol·licitud i, en conseqüència, declarar la compatibilitat per tal
que per la senyor Xavier Vila Romeu desenvolupi la funció de professor de música a
l’Escola Municipal de Música Tradicional del Penedès, que pertany a la xarxa
d’escoles de l’Aula de Sons de Reus.
SEGON.- Establir que la present declaració de compatibilitat té un caràcter
específic per al treball ressenyat, per la qual cosa una vegada cessi l’activitat el
beneficiari haurà de comunicar-ho al Servei de Personal.
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat, significant els recursos que
procedeixen contra el mateix.
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per
ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del
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17. Aprovació, si escau, de la declaració de compatibilitat per a l’exercici
d’activitats privades d’empleat amb jornada a temps parcial.

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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