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Ref.: 2019/1016/1 - Assessorament Autorització compatibilitat activitat privada regidora
Raquel Albiol Gilabert. Mandat 2019-2023

Diligència
Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat per Ple
en sessió que va tenir lloc en data 24 de juliol de 2019.

z.ac.compatib.Raquel Albiol i Gilabert

Vista la petició efectuada per la Regidora del Grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC/AM), Sra. Raquel Albiol i Gilabert,
sol·licitant la declaració de compatibilitat entre la seva condició de Regidora d’aquest
Ajuntament amb l’exercici d’una activitat privada, per compta pròpia, consistent en la
producció audiovisual en règim de professional autònoma, a empreses o persones jurídiques
que li encarreguin projectes concrets, sense una dedicació horària fixa, ni un lloc físic on
desenvolupar la seva activitat que, en tot cas, no té relació amb activitats municipals.
Atès que la senyora Raquel Albiol i Gilabert va prendre possessió com a Regidora
d’aquest Ajuntament en la sessió constitutiva celebrada el dia 15 de juny passat i exerceix el
seu càrrec en aquesta Corporació en règim de dedicació parcial, en la seva qualitat de Portaveu
del Grup municipal de ERC/AM, amb una dedicació mínima de 20 hores setmanals, percebent
per això les retribucions establertes per acord plenari adoptat el dia 2 de juliol de 2019, per
import de 18.360,02 euros anuals.
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció donada per la Llei
14/2000, de 29 de desembre, el règim de dedicació parcial, a diferència del de dedicació
exclusiva, no comporta una situació d’incompatibilitat per a l’exercici d’altres activitats
públiques o privades ni l’aplicabilitat de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,d’Incompatibilitats
del Personal al servei de les Administracions Públiques, ja que, a diferencia del que s’estableix
a l’apartat 1 d’aquest precepte respecte del règim de dedicació exclusiva, respecte del de
dedicació parcial no es contempla cap limitació per aquest concepte ni cap remissió legislativa
a aquesta norma.
Atès que, no obstant això, l’article 60 del ROM estableix el deure dels regidors i
regidores de posar en coneixement de l’Ajuntament tota circumstància que sigui susceptible de
generar una situació d’incompatibilitat.
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Per tot això, aquesta Alcaldia, vist l’informe núm. 213/2019, de data 10 de juliol,
emès per la Secretaria General, proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Declarar la compatibilitat entre la condició de Regidora d’aquest
Ajuntament de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, amb l’exercici d’una activitat privada, per
compta pròpia, consistent en la producció audiovisual en règim de professional autònoma, a
empreses o persones jurídiques que li encarreguin projectes concrets, sense una dedicació
horària fixa, ni un lloc físic on desenvolupar la seva activitat que, en tot cas, no té relació amb
activitats municipals.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea de Recursos Humans, pel
seu coneixement i efectes.
Tercer.- Difondre aquest acord, en compliment del Principi de Transparència,
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en
compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 9.1.m) de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

En Cornellà de Llobregat a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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