08339 VILASSAR DE DALT

Senyora,
Us comunico que, el Ple de la Corporació, en la sessió ordinària de data 13 de novembre
de 2017, va adoptar, entre d’altres, l’acord que es transcriu a continuació:

“5.- Compatibilitat Sra. Montserrat Presas Sánchez
En data 11 d’octubre de 2017, RGE núm. 5469, la treballadora d’aquesta Corporació, Sra.
Montserrat Presas Sánchez, adscrita al departament de Servies territorials, va sol·licitar la
declaració de compatibilitat per a la realització d’una activitat professional com advocada.
A causa de la seva relació laboral amb aquesta Corporació, la Sra. Montserrat Presas es
troba afectada per la normativa d’incompatibilitats d’acord amb el que estableixen els
articles 1 i 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques.
L’activitat per a la qual la Sra. Montserrat Presas sol·licita la compatibilitat és de caràcter
privat i no es troba directament relacionada amb les desenvolupades per aquesta entitat
ni afectarà a la seva jornada laboral, essent l’òrgan competent per al seu atorgament el
Ple de l’Ajuntament, d’acord amb el que estableixen els articles 11 a 14 de la referida Llei
d’incompatibilitats.
Examinat l’informe jurídic emès al respecte pel tècnic de Recursos humans en data 20
d’octubre de 2017 i, en virtud de les competències que m’han estat conferides per decret
d’Alcaldia de data 23 de juny de 2015, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
acords següents:
1. DECLARAR LA COMPATIBILITAT de la Sra. Montserrat Presas Sánchez, per al
desenvolupament d’una activitat privada consistent en la d’advocada, amb els
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2. NOTIFICAR el present acord a la interessada als efectes legals oportuns.”
Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu
de reposició davant del mateix òrgan, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques i en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a
comptar des de la data de presentació del recurs en el registre corresponent. Contra la
resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar
cap recurs administratiu, a excepció del recurs extraordinari de revisió en els casos
previstos a l’art. 125.1 de l’esmentada norma.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o en
el termini màxim de sis mesos a comptar des de l’endemà de la desestimació presumpta
del recurs interposat. No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició
interposat.
El que us comunico en compliment d’allò que disposa l’art. 194 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), així com en virtut dels arts. 40 i
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
El present acord s’efectua en virtut d’allò que estableix l’art. 206 del ROF.
Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.

Secretària general
Mireia Boté Massagué
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límits i/o condicions que es troben regulats a la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i la
resta de legislació concordant.
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