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ASSUMPTE
GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL
ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat pública com a professor associat en el
Departament de Dret Administratiu de la Universitat de València.
RESULTAT APROVAT

CODI 00001-O-00026

"FETS I FONAMENTS DE DRET
Primer. El Sr. José Vicente Ruano Vila, funcionari d’administració local amb habilitació
de caràcter nacional amb la categoria de secretari de categoria superior, adscrit al lloc de treball
de secretari, titular de la Secretaria d'Àrea II de l’Ajuntament de València, sol·licita en data 29
d’octubre de 2019 la compatibilitat per a exercir com a professor associat a temps parcial en el
Departament de Dret Administratiu de la Universitat de València – Estudi General.
Segon. D’acord amb l’art. 3.1, paràgraf 2n, de la Llei 53/84, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servici de les administracions públiques, per a l’exercici de la
segona activitat és indispensable la prèvia i expressa autorització de compatibilitat, la qual no
suposarà modificació de la jornada de treball i l’horari de cap dels dos llocs de treball, i que es
condiciona a l’estricte compliment en ambdós, de conformitat amb allò que es disposa a l’article
3.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre.
Tercer. L’exercici d’un lloc de treball en l’esfera docent com a professor universitari
associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb duració determinada es
contempla com a activitat pública susceptible d’autorització de compatibilitat en els arts. 3 i 4.1
de la Llei 53/84, de 26 de desembre, i art. 3.1 del Reial decret 598/85, de 30 d’abril, requerint-se,
en tot cas, que s’exercisca fora de la jornada i horari d’esta corporació i no se superen
determinats límits retributius, sense que s’aprecie que l’exercici de l’activitat pública secundària
puga impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures funcionarials o comprometre
la seua imparcialitat o independència.
Quart. Segons el contracte laboral docent i investigador de duració determinada aportat per
l'interessat consta que el Sr. Ruano Vila ha de rebre, per l’exercici del lloc de treball de professor

ACORD
associat en eixa Universitat, un import mensual de 269,69 euros, rebent en la seua condició de
secretari, en règim de dedicació a temps parcial i exclosos conceptes no fixes ni periòdics ni els
derivats de la seua antiguitat, la quantitat de 99.657,81 euros, superant en conseqüència el límit
retributiu establit en l’article 7 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, per quant la quantitat total
percebuda pels dos llocs de treball supera la remuneració prevista en els Pressupostos Generals
de l’Estat per al càrrec de director general (l’article 20 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, concreta en 13.582,08 el sou base, en
14.304,00 el complement de destinació i en 24.746,42 el complement específic, en 778,06
l’import a percebre en concepte de sou en les pagues extres i en 1.192,00 l’import a incloure en
les pagues extres com a complement de destinació), no superant-se el segon límit establit a
l’esmentat article 7 per quant la quantitat a percebre pels dos llocs de treball no supera la
remuneració corresponent al principal, estimat en règim de dedicació ordinària incrementada en
un 30 % per als funcionaris de Grup A o personal de nivell equivalent.
No obstant això, i de conformitat amb allò que disposa l’article 7.1, apartat segon, la
superació dels esmentats límits en còmput anual requerix en cada cas acord exprés del Ple de la
corporació en atenció a raons d’especial interés per al servici.
Cinqué. Conforme l’article 7.2. de la Llei 53/1984, els servicis exercits en el segon lloc de
treball o activitat no es computaran als efectes de triennis ni de drets passius, podent suspendre’s
la cotització a este últim efecte. Les pagues extraordinàries, així com les prestacions de caràcter
familiar, només podran percebre’s per un dels llocs de treball, qualsevol que siga la seua
naturalesa.
Sisé. A l’empara de l’art. 9 de la Llei 53/84, esta corporació entén que la Universitat emet
informe favorable a l'autorització de la compatibilitat, en virtut del que es disposa en la clàusula
sisena i la relativa a les 'declaracions de les parts' que figura en el contracte subscrit amb
l'interessat de data 30/09/2019.
Seté. De conformitat amb allò que es disposa en l'article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'incompatibilitats del personal al servici de les administracions públiques, i en
l'article 123.1.p) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, la resolució de
l'expedient d'autorització de compatibilitat correspon a l'Ajuntament Ple, previ dictamen de la
Comissió de Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen Comissió de
Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu, el Ple de
l'Ajuntament acorda:
Únic. Accedir, en atenció a raons d’especial interés per al servici, en superar els límits
retributius prevists en l’art. 7.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servici de les administracions públiques, a la sol·licitud d’autorització de
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compatibilitat formulada pel Sr. José Vicente Ruano Vila, secretari de l’Ajuntament de València,
i en conseqüència, autoritzar l’exercici de l’activitat pública secundària de professor associat a
temps parcial, per al curs académic 2019/2020, adscrit al Departament de Dret Administratiu i
Processal de la Facultat de Dret de la Universitat de València, conforme al que disposen els arts.
3, 4.2 i 16.3 de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servici de les
administracions públiques, i arts. 3 i 15.2 del Reial decret 598/85, de 30 d’abril, i vistos l’informe
del Servici de Personal, el contracte subscrit per la Universitat de València de data 30/09/2019 i
el dictamen de la Comissió de Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control
Administratiu.
L’esmentada autorització expressa a l’exercici de la segona activitat pressuposa l’estricte
compliment dels seus deures i obligacions en l’activitat municipal, sense que puga suposar
modificació de la jornada de treball i de l’horari, de conformitat amb el que es disposa en l’art. 3
de la citada Llei, no computant-li els servicis prestats en la segona activitat a efectes de triennis ni
drets passius, i no podent rebre pagues extraordinàries o prestacions de caràcter familiar per part
de la Universitat de València, de conformitat amb l’art. 7.2 de la Llei 53/84.
La present autorització tindrà validesa mentre no varien les circumstàncies de la seua
actual concessió, en concret, en l'aspecte relatiu a compliment de jornada i retribucions, ni es
modifique la legislació vigent, i caducant, en tot cas, quan es vulnere el que es disposa en la
vigent normativa sobre incompatibilitats."

