
 
 
   

Xavier Tardiu Bonet, Secretari de l’Ajuntament del Morell, 
 
CERTIFICO: 

 

Que el Ple de l’Ajuntament del Morell, en sessió ordinària de 23 de desembre de 2013, va 
adoptar, entre d’altres, els següents acords: 
 

Amb data 15 d’abril de 2013, es formulà sol·licitud per la Sra. Montserrat Canela 
Grau,  dirigida a aquest Ajuntament, en relació amb el reconeixement de compatibilitat 
com a personal al servei de l’Administració local per a desenvolupar una segona 
activitat en el sector públic. 
 
Per Provisió de l’Alcaldia de data 7 de juny de 2013, es sol·licità informe al Rectorat 
de la Universitat Rovira i Virgili on es pretén desenvolupar la segona activitat. 
 
Amb data 3 d’octubre de 2013 es formulà informe per part del departament de 
personal d’aquest Ajuntament on es desenvolupa l’activitat principal en relació amb la 
compatibilitat sol·licitada. 
 
De conformitat amb l’article 8 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, el Ple de 
l’Ajuntament adopta per unanimitat dels presents els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Reconèixer a la Sra. Montserrat Canela Grau,  la compatibilitat amb 
l’exercici de l’activitat de professora al Departament d’Història i Història de l’Art,  les 
característiques de la qual són jornada de dilluns a divendres amb horari flexible, per 
entendre que no impedeix l’estricte compliment dels seus deures. 
 
SEGON.- Inscriure el present acord en el corresponent registre de personal de la 
Corporació als efectes de que es puguin acreditar els havers als afectats per aquest 
lloc o activitat. 
 
TERCER.- Comunicar la present autorització de compatibilitat al Consell Superior de 
la Funció Pública, amb l’objecte de que compleixi amb la seva obligació d’informar 
cada sis mesos a les Corts Generals de les autoritzacions de compatibilitat, 
concedides en totes les administracions públiques i en els ens, organismes i 
empreses que en depenguin, tal i com estableix la disposició addicional tercera de la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques. 
 

I perquè així consti als efectes oportuns, signo la present certificació al Morell a 17 de 
desembre de 2015. 
 
 

Vist i plau, 
 
 
 
 
 

L’Alcalde 
Pere Guinovart Dalmau 
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