
2.12.2. Enginyer Industrial del Servei d’ assistència tècnica 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.  
 
Ateses les següents consideracions: 
Antecedents 
1. Jorge Martorell Zornoza, és funcionari públic interí, per programa, enginyer industrial, d’esta 
Mancomunitat, adscrit al Servei mancomunat d’assistència tècnica. 
 
2. Jorge Martorell Zornoza ha presentat sol·licitud de reconeixement de la compatibilitat per a 
l’exercici de l’activitat privada professional com a enginyer industrial. 
 
3. Resulta aplicable la Llei 53/1984 i el RD 598/1985, sobre Incompatibilitats del Personal al 
servei de l’administració pública, així com també la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Funció Pública 
Valenciana. 
 
4. Es tracta d’un lloc de treball amb una jornada de treball en esta Mancomunitat, parcial.  
Resulten d’aplicació els terminis i condicions generalment aplicables a l’exercici pels funcionaris 
públics d’activitats compatibles.  

 
5. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
Per tot això, es formula al Ple de la Mancomunitat la següent proposta d’ACORD: 
 
Primer. Reconèixer a Jorge Martorell Zornoza, amb DNI 20832876M , funcionari públic interí, 
per programa, enginyer industrial, d’esta Mancomunitat, adscrit al Servei mancomunat 
d’assistència tècnica; la compatibilitat per a l’exercici professional privat de la seua professió 
amb subjecció a les següents condicions: 

 No podrà treballar en projectes amb els quals tinga relació o coneixement en virtut de la seua condició de 
funcionari públic d’esta Mancomunitat.  

 No podrà treballar en projectes ubicats en els termes municipal en el/s qual/s desenrotlle les seues funcions 
com a funcionari públic d’esta Mancomunitat. 

 La jornada de treball exercida en virtut d’este reconeixement de compatibilitat no podrà excedir el 
percentatge de jornada que li resta al funcionari per a completar la jornada ordinària de treball. Tampoc no 
podrà suposar alteracions de la jornada de treball en el servei públic mancomunat al qual està adscrit el 
funcionari. 

 
Segon. Traslladar este acord a la persona interessada. 
 
 


