
RESOLUCIONS SOBRE EL RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS DELS EMPLEATS PÚBLICS 

Relació de compatibilitats dels empleats i empleades de l'Ajuntament de Lliçà d’Amunt: 

- El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 25 de març de 2010 va acordar,entre d’altres, 
declarar la compatibilitat de l’Enginyer Tècnic municipal amb l’activitat privada relacionada 
amb l’enginyeria tècnica en tasques que no tinguin relació amb les que estigui intervenint, 
hagi intervingut o hagi d’intervenir per raó del seu lloc de treball a l’Ajuntament, tasques 
fora del municipi, amb una dedicació inferior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de 
treball a l’Ajuntament i fora de l’horari establert.  

- El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 31 de maig de 2012 va acordar, entre d’altres, 
declarar la compatibilitat de la monitora d’activitats dirigides amb l’activitat privada 
relacionada amb el món esportiu, sempre i quan aquesta activitat no tingui relació amb les 
tasques que estigui intervenint, hagi intervingut o hagi d’intervenir per raó del seu lloc de 
treball a l’Ajuntament, tasques fora del municipi, amb una dedicació inferior a la meitat de la 
jornada setmanal ordinària de treball a l’Ajuntament i fora de l’horari establert.  

- El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 31 de gener de 2013 va acordar, entre d’altres, 
declarar la compatibilitat de la Tècnica mitja adscrita al departament de recursos humans 
per formar part d’una societat civil particular relacionada amb l’àmbit de la formació i 
venda al per menor, sempre i quan aquesta activitat no tingui relació amb les tasques que 
estigui intervenint, hagi intervingut o hagi d’intervenir per raó del seu lloc de treball a 
l’Ajuntament, tasques fora del municipi, amb una dedicació inferior a la meitat de la 
jornada setmanal ordinària de treball a l’Ajuntament i fora de l’horari establert.  

- El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 5 d’abril de 2013 va acordar, entre d’altres, 
declarar la compatibilitat del Tècnic superior de medi ambient i salut  amb l’activitat privada 
relacionada amb el medi ambient i las salut, sempre i quan aquesta activitat no tingui 
relació amb les tasques que estigui intervenint, hagi intervingut o hagi d’intervenir per raó 
del seu lloc de treball a l’Ajuntament, tasques fora del municipi, amb una dedicació inferior a 
la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a l’Ajuntament i fora de l’horari 
establert.  

- El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 27 de març de 2014 va acordar, entre d’altres, 
declarar la compatibilitat de l’operari de la Brigada municipal que realitza tasques pròpies de 
mecànic amb l’activitat privada relacionada amb l’àmbit de la reparació de vehicles, 
sempre i quan aquesta activitat no tingui relació amb les tasques que estigui intervenint, 
hagi intervingut o hagi d’intervenir per raó del seu lloc de treball a l’Ajuntament, tasques 
fora del municipi, amb una dedicació inferior a la meitat de la jornada 
setmanal ordinària de treball a l’Ajuntament i fora de l’horari establert.  

- El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 24 de novembre de 2016 va 
acordar, entre d’altres, declarar la compatibilitat del Dinamitzador amb 
l’activitat privada de formador durant 4 hores setmanals, sempre i quan 
aquesta activitat no tingui relació amb les tasques que estigui intervenint, 
hagi intervingut o hagi d’intervenir per raó del seu lloc de treball a  



l’Ajuntament, tasques fora del municipi i fora de l’horari establert a l’Ajuntament.  

- El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 24 de novembre de 2016 va acordar, 
entre d’altres, declarar la compatibilitat de l’Agent de la Policia Local amb l’activitat 
privada relacionada amb tasques de Protocol, Relacions Institucionals i Organització 
d’actes i activitats, sempre i quan aquesta activitat no tingui relació amb les tasques que 
estigui intervenint, hagi intervingut o hagi d’intervenir per raó del seu lloc de treball a 
l’Ajuntament, tasques fora del municipi, amb una dedicació inferior a la meitat de la jornada 
setmanal ordinària de treball a l’Ajuntament i fora de l’horari establert a la Policia 
Local. L’autorització de la compatibilitat no l’eximeix de la obligació de prestar el seus 
serveis quan es requereixi per raons del servei. 

- El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 26 de gener de 2017 va acordar, entre 
d’altres, declarar la compatibilitat de la Psicòloga adscrita al departament d’educació amb 
l’activitat privada en l’àmbit de la psicologia, sempre i quan aquesta activitat no tingui 
relació amb les tasques que estigui intervenint, hagi intervingut o hagi d’intervenir per raó 
del seu lloc de treball a l’Ajuntament, tasques fora del municipi, amb una dedicació inferior a 
la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a l’Ajuntament i fora de l’horari establert.

- El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 30 de març de 2017 va acordar, entre d’altres,   
declarar la compatibilitat de l’Arquitecte municipal amb l’activitat privada relacionada amb 
l’arquitectura, sempre i quan aquesta activitat no tingui relació amb les tasques que estigui 
intervenint, hagi intervingut o hagi d’intervenir per raó del seu lloc de treball a l’Ajuntament, 
tasques fora del municipi, amb una dedicació inferior a la meitat de la jornada setmanal 
ordinària de treball a l’Ajuntament i fora de l’horari establert.  

- El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 25 de maig de 2017 va acordar, entre d’altres, 
declarar la compatibilitat de la Psicòloga adscrita al departament d’educació amb l’activitat 
privada en l’àmbit de la psicologia, sempre i quan aquesta activitat no tingui relació amb les 
tasques que estigui intervenint, hagi intervingut o hagi d’intervenir per raó del seu lloc de 
treball a l’Ajuntament, tasques fora del municipi, amb una dedicació inferior a la meitat de la 
jornada setmanal ordinària de treball a l’Ajuntament i fora de l’horari establert.

- El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 25 de maig de 2017 va acordar, entre d’altres, 
declarar la compatibilitat de l’Agent de la Policia Local amb l’activitat privada relacionada amb 
tasques d’Agent de rentat de vehicles i activitats relacionades amb l’automoció, sempre i quan 
aquesta activitat no tingui relació amb les tasques que estigui intervenint, hagi intervingut o 
hagi d’intervenir per raó del seu lloc de treball a l’Ajuntament, tasques fora del municipi, amb 
una dedicació inferior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a l’Ajuntament i 
fora de  l’horari establert a la Policia Local. L’autorització de la compatibilitat no l’eximeix de la 
obligació de prestar el seus serveis quan es requereixi per raons del servei.

- El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 25 de gener de 2018 va acordar, 
entre d’altres, declarar la compatibilitat de la Psicòloga adscrita al departament 
d’educació amb l’activitat privada en l’àmbit de la psicologia, sempre i quan 
aquesta activitat no tingui relació amb les tasques que estigui intervenint, 
hagi intervingut o hagi d’intervenir per raó del seu lloc de treball a l’Ajuntament, 
tasques fora del municipi, amb una dedicació inferior a la meitat de la jornada 
setmanal ordinària de treball a l’Ajuntament i fora de l’horari establert.

- El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 25 de gener de 2018 va acordar, entre d’altres, 
declarar la compatibilitat de la Tècnica adscrita al departament de comunicació amb l’activitat 
privada en l’àmbit de la comunicació, sempre i quan aquesta activitat no tingui relació amb les 
tasques que estigui intervenint, hagi intervingut o hagi d’intervenir per raó del seu lloc de 
treball a l’Ajuntament, tasques fora del municipi, amb una dedicació inferior a la meitat de la 
jornada setmanal ordinària de treball a l’Ajuntament i fora de l’horari establert.

- El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 25 de gener de 2018 va acordar, entre d’altres, 
declarar la compatibilitat de l’auxiliar administrativa adscrita al departament d’alcaldia amb 
l’activitat privada en l’àmbit d’organització d’esdeveniments, sempre i quan aquesta activitat 
no tingui relació amb les tasques que estigui intervenint, hagi intervingut o hagi d’intervenir per 
raó del seu lloc de treball a l’Ajuntament, tasques fora del municipi, amb una dedicació inferior 
a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a l’Ajuntament i fora de l’horari establert.



- El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 25 de gener de 2018 va acordar, entre d’altres, 
declarar la compatibilitat de la Tècnica adscrita al departament de comunicació amb l’activitat 
privada en l’àmbit de la comunicació, sempre i quan aquesta activitat no tingui relació amb les 
tasques que estigui intervenint, hagi intervingut o hagi d’intervenir per raó del seu lloc de treball a 
l’Ajuntament, tasques fora del municipi, amb una dedicació inferior a la meitat de la jornada 
setmanal ordinària de treball a l’Ajuntament i fora de l’horari establert. 

- El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 25 de gener de 2018 va acordar, entre d’altres, 
declarar la compatibilitat de l’auxiliar administrativa adscrita al departament d’alcaldia amb 
l’activitat privada en l’àmbit d’organització d’esdeveniments, sempre i quan aquesta activitat 
no tingui relació amb les tasques que estigui intervenint, hagi intervingut o hagi d’intervenir per 
raó del seu lloc de treball a l’Ajuntament, tasques fora del municipi, amb una dedicació inferior a 
la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a l’Ajuntament i fora de l’horari establert. 

- El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 25 de març de 2021 va acordar, entre d’altres, 
declarar la compatibilitat de la Psicòloga adscrita al departament d’educació amb l’activitat 
privada en l’àmbit de la psicologia, sempre i quan la jornada a realitzar a través de l’activitat privada 
per la que es sol·licita la compatibilitat no coincideixi amb la jornada contractada. Les funcions que 
es desenvolupin com a psicòloga es trobin fora de l’àmbit d’actuació i geogràfic on desenvolupa les 
seves funcions com a psicòloga d’educació de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, i per tant, les 
actuacions que dugui a terme no tinguin col·lisió amb la feina que es desenvolupa actualment. No 
percebi cap complement en nòmina que pugui propiciar la resposta negativa en l’autorització
de compatibilitat que es sol·licita.

- El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 27 de gener de 2022 va acordar, entre d’altres, 
declarar la compatibilitat del Psicòleg adscrit al departament d’educació amb l’activitat privada en 
l’àmbit de la psicologia, sempre i quan la jornada a realitzar a través de l’activitat privada per la que 
es sol·licita la compatibilitat no coincideixi amb la jornada contractada. Les funcions que es 
desenvolupin com a psicòlog es trobin fora de l’àmbit d’actuació i geogràfic on desenvolupa les 
seves funcions com a psicòloga d’educació de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, i per tant, les 
actuacions que dugui a terme no tinguin col·lisió amb la feina que es desenvolupa actualment. No 
percebi cap complement en nòmina que pugui propiciar la resposta negativa en l’autorització 
de compatibilitat que es sol·licita.




