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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 27 DE JULIOL DE 2015

A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 10:10 hores, es 
reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, en primera convocatòria, per a dur a terme la 
sessió ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la secretària 
general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:

- Rosa Boladeras Serraviñals, primera tinenta d’alcaldessa

- Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa

- Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa

- Carme Benito Gómez, regidora

- Jordi Anducas i Planas, regidor

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res 
següents: Arturo Martínez i Laporta, Alfredo Prado García i J.A. Andrés Palacios.

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents:

1.Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

ÀREA DE VIA PÚBLICA I HABITATGE

Contractació

2. Incoació contractació obres de connexions i col.lectors en alta de la vessant 
entre Ca n'Armengol i Can Rigol.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat té la voluntat de realitzar les obres necessàries per 
a les connexions i col·lectors en alta de la vessant entre Ca n’Armengol i Can Rigol, per 
tal de donar servei a tots els veïns d’aquesta urbanització que tenen les obres 
d’urbanització finalitzades des de l’any 2009. 

En aquest sentit s’ha redactat projecte d’obres constructiu corresponent, que ha estat 
aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de maig de 
2015, que forma part de l’expedient i que estableix l’import per aquestes obres en 
//457.711,72.-// €, 21% d’IVA exclòs, i un termini màxim d’execució de cinc (5) mesos.

Per a poder executar les obres descrites en el projecte aprovat es fa necessària la 
contractació d’aquestes obres per part d’una empresa especialitzada, tot i que les obres 
no es podran iniciar abans de l’1 de gener de 2016, sempre i quan hagin finalitzat en la 



seva totalitat els expedients d’expropiació de finques i terrenys afectats per aquestes 
obres.

S’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars que ha de regular 
aquest contracte, i que ha estat informat favorablement per la Secretaria General de 
l’Ajuntament en data 16 de juliol de 2015, quedant incorporat a l’expedient. 

Per tot l’exposat, a  proposta de la tinència d’alcaldia de l’Àrea de Via Pública i Habitatge, 
la Junta de Govern Local acorda el següent: 

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació de les obres necessàries per a les 
connexions i col·lectors en alta de la vessant entre Ca n’Armengol i Can Rigol, pel 
procediment obert, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que, 
juntament amb el Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament i el 
projecte d’obres aprovat definitivament, regularan aquesta contractació. L’import de 
licitació màxim s’estableix en //457.711,72.-// €, 21% d’IVA exclòs.

SEGON. Simultàniament convocar el procediment obert publicant la convocatòria en el 
BOP i en el perfil del contractant, fixant la data màxima per a la presentació de pliques el 
10 de setembre de 2015, sempre i quan hagi transcorregut el termini legalment establert 
en 26 dies naturals comptats a partir del següent a aquell en què aparegui publicat 
l’edicte al BOP.

TERCER. Autoritzar la despesa per import total màxim del contracte de //553.831,18.-// 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària de 
l’exercici 2016 núm. 13.160.60903, subordinada al crèdit que es consigni en el 
pressupost de l’any 2016.

QUART. Condicionar l’adjudicació d’aquestes obres a l’efectiva finalització de la 
tramitació de la totalitat dels expedients d’expropiació dels terrenys i finques que consten 
en el projecte aprovat, i que es troben afectats per l’execució de les obres.

CINQUÈ. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin 
d’aquesta licitació, així com per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut que haurà de 
presentar l’empresa adjudicatària abans de l’inici de les obres.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

3. Aprovació addenda per a l'any 2015 al conveni per a la gestió mancomunada 
del servei d'atenció domiciliària (SAD).

En data 6 de març de 2013 es va subscriure el Conveni de col·laboració per a la gestió 
mancomunada del servei d’atenció domiciliària (SAD) entre el Patronat Comarcal de 
Serveis a la persona del Baix Llobregat i diferents municipis de menys de 20.000 
habitants del Baix Llobregat, corresponent als anys 2013-2017.

L’Ajuntament en la sessió de la Junta de Govern Local del 15 de maig de 2015 davant les 
necessitats actuals va sol·licitar l’ampliació d’hores del servei de SAD en 950 hores més 
per aquest any 2015.
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A l’efecte de resoldre la precedent sol·licitud, la Presidència del Patronat Comarcal ha 
aprovat una addenda al Conveni subscrit incrementant les hores en 950 més per aquest 
any 2015 i en un import amb IVA estimat de 15.873,55 €.

Per això, a proposta de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran, la Junta de Govern Local 
acorda el següent:    

PRIMER. Aprovar la subscripció d’una addenda per a l’any 2015 al Conveni de 
col·laboració per a la gestió mancomunada del servei d’atenció domiciliària (SAD).

SEGON. Autoritzar la despesa a favor del Patronat Comarcal de Serveis a la persona del 
Baix Llobregat (CIF P0800189C) per import de //15.873,55 €// que es farà efectiva amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 2015.30.231.46501.

TERCER. Notificar aquest acord al Patronat comarcal de serveis a la persona del Baix 
Llobregat.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

4. Pròrroga conveni interadministratiu de col.laboració amb l'Ajuntament de la 
Palma de Cervelló en determinades matèries de medi ambient.

El 30 de maig de 2013 es va formalitzar un conveni interadministratiu entre l’Ajuntament 
de la Palma de Cervelló i aquest Ajuntament per a la col·laboració en determinades 
matèries de medi ambient.

Aquest conveni tenia una vigència inicial d’un any, renovable de forma expressa per 
períodes iguals fins que qualsevol de les parts desistís expressament de continuar en la 
col·laboració.

Per acord de la Junta de Govern Local, de 12 de desembre de 2014, es va aprovar la 
pròrroga del Conveni amb efectes de 30.05.2014 a 30.05.2015.

Atès que ambdós ajuntaments han manifestat la seva intenció de seguir amb la 
col·laboració en els mateixos termes fixats en el conveni inicial, procedeix formalitzar la 
seva pròrroga per un altre període anual, amb efectes del 31.05.2015.

La secretària municipal ha emès informe el 20 de juliol de 2015 que resta incorporat a 
l’expedient.

Per tot l’exposat, a proposta de l’Àrea de Medi Ambient, la Junta de Govern Local acorda 
el següent: 

PRIMER. Aprovar la pròrroga anual del Conveni interadministratiu de col·laboració en 
determinades matèries de medi ambient, signat el 30 de maig de 2013 entre 
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.



SEGON. Fixar el 30 de maig de 2015 com a data inicial de la vigència de la pròrroga i el 
29 de maig de 2016 com a data de finalització.   

TERCER. Donar trasllat d’aquest acord al departament municipal de Recursos Humans i a 
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló als efectes escaients.

ÀREA D’ESPORTS 

5.Atorgament subvencions entitats esportives.    

Vista l'acta de la Comissió d'Avaluació del 10 de juliol de 2015, respecte de la 
convocatòria aprovada per Junta de Govern Local en sessió de data 10 d’abril de 2015 i 
pel que fa a la concessió de subvencions destinades a aquelles entitats esportives que 
duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins el terme municipal, que 
complementin la competència municipal, responguin a necessitats socials o fomentin els 
interessos generals del municipi dins l'àmbit de l'esport.

A proposta de la regidoria d'Esports, la Junta de Govern Local acorda el següent:

PRIMER. Resoldre la referida convocatòria de subvencions i atorgar els ajuts econòmics 
a les entitats relacionades a continuació:

ESPORTIVES ANY 2014:

Club Futbol Corbera G64085368:  6.803,73€
Club Bàsquet Corbera G60921020:  6.791,04€
Club Hoquei Corbera G58232539: 5.408,74€
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 4.330,80€
Societat Atlètica Corbera G60694890: 5.516,54€
Moto Club Corbera G59564112: 3.100,00€
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 6.049,15€

TOTAL: 38.000,00 €

SEGON. Per a l'efectivitat de la subvenció serà precís que aquesta i les condicions amb 
les que s'han concedit siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari.

TERCER. Una vegada efectuada l’activitat, s’haurà de justificar la despesa amb la 
presentació en el Registre General de l’Ajuntament dels requisits que a continuació es 
detallen:
 
a) S’haurà de justificar la realització de l’activitat subvencionada i el seu cost.

b) S’haurà de presentar memòria de l’activitat.

c) S’hauran d'aportar els originals de les factures, minutes i demés justificants de les 
despeses efectuades pel beneficiari com a mínim fins l’import de la subvenció rebuda, i 
que hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent 
aplicable i els justificants de pagament que consistiran en rebuts  domiciliats o emesos 
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pel proveïdor segellats i  signats i/o transferències bancàries on s'identifiqui l'import, el 
nom del beneficiari de la transferència i el concepte del pagament. Quan les activitats 
hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o 
recursos, haurà d’acreditar-se en la justificació l'import, procedència i aplicació d'aquests 
fons a les activitats subvencionades.

d) El Servei gestor haurà d’estampillar en els documents aportats pel beneficiari, el segell 
creat a l’efecte, de manera que quedi constància de l’import subvencionat, i emetrà un 
informe de conformitat de la justificació presentada previ al pagament. Les factures 
originals i els comprovants de pagament seran retornats pel mateix servei gestor un cop 
revisats.

e) Exemplars de totes les edicions, les publicacions i la propaganda o la publicitat de 
l'activitat subvencionada, i també del seu resultat, si aquest consisteix en treballs gràfics, 
de redacció o àudio-visuals. S'haurà de fer constar la frase “amb el suport de 
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat” juntament amb l'anagrama facilitat per 
l'Ajuntament.

f) El termini per a justificar la despesa finalitzarà el 10 de setembre de 2015.

QUART. Disposar la despesa per import de 38.000,00 € amb càrrec a la partida 
34.341.48900 de l'estat de despeses del vigent pressupost municipal, desglossat de la 
següent manera:

Club Futbol Corbera G64085368:  6.803,73€
Club Bàsquet Corbera G60921020:  6.791,04€
Club Hoquei Corbera G58232539: 5.408,74€
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 4.330,80€
Societat Atlètica Corbera G60694890: 5.516,54€
Moto Club Corbera G59564112: 3.100,00€
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 6.049,15€

TOTAL: 38.000,00 €

CINQUÈ. Notificar als interessat als efectes oportuns.

ALCALDIA

6. Compatibilitat de segona activitat al sector privat de diversos regidors.

El 30 de juny de 2015 el treballador A. F. H. (DNI núm LOPD), va presentar instància 
RE 2015/4977, en la que demana compatibilitzar l’activitat de regidor de l’Ajuntament 
d’Esparreguera amb la de tècnic auxiliar de biblioteca de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat.

L’1 de juliol de 2015  el decret de l’Alcaldia 1211/2015, al punt tercer de la resolució, 
declara procedent el reconeixement de la compatibilitat per a la realització d’una segona 



activitat als regidors amb dedicació parcial, sens perjudici de l’acord a adoptar per l’òrgan 
competent.

Els regidors són el Sr. José Antonio Andrés Palacios (DNI núm. LOPD), realitzant una 
activitat per compte aliè com a empleat de comerç dedicat a la venda de premsa, i 
el Sr. Manel Ripoll i Puertas (DNI núm. LOPD), realitzant una activitat per compte aliè 
com a empleat en empresa de  transports.
 
La tècnica de recursos humans ha emès informes núm. 128/2015 i 129/2015, el 10 de 
juliol, en el que, després de consignar els antecedents i els fonaments de dret arriba a les 
conclusions següents: 

“Primera. Pel que fa a la compatibilitat d’activitats faig referència a les conclusions que 
vaig emetre a l’informe 124/2015, d’1 de juliol, sobre compatibilitat de càrrecs electes:

“Primera. Es considerarà activitat al sector públic la desenvolupada pels membres 
electius de les Corporacions Locals, i com a tal estan inclosos en l’àmbit d’aplicació de la 
Llei d’incompatibilitats.

Segona. L’article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del 
personal al servei de les administracions públiques estableix que:

“1. Per excepció, el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei podrà 
compatibilitzar les seves activitats amb el desenvolupament dels càrrecs electius 
següents:

(...)

b) Membres de les Corporacions locals, excepte que desenvolupin en les mateixes càrrecs 
retributius en règim de dedicació exclusiva.

2. En els supòsits compresos en aquest article només podrà percebre la retribució 
corresponent a una de les dues activitats, sense perjudici de les dietes, indemnitzacions 
o assistències que corresponguin per l’altre. No obstant, en els supòsits de membres de 
les Corporacions locals en la situació de dedicació parcial a que fa referència l’art.75.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, podran percebre 
retribucions per tal dedicació, sempre que la desenvolupin fora de la seva jornada de 
treball a la mateixa administració, i sense superar en cap cas els límits que amb caràcter 
general s’estableixin, en el seu cas. L’Administració en la que es presti els seus serveis 
un membre d’una Corporació local en règim de dedicació parcial i aquesta última hauran 
de comunicar-se recíprocament la seva jornada en cada una d’elles i les retribucions que 
percebin, així com qualsevol modificació que es produeixi en elles.”

La Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat, regula, en termes generals i pel que fa als membres 
electius de les corporacions locals, en els mateixos termes que la Llei estatal.

Tercera.  Per tan entén la que subscriu que:
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1- Els càrrecs retributius amb règim de dedicació exclusiva, no podran 
compatibilitzar l’activitat que venien realitzant amb el desenvolupament de 
càrrecs electius, tenint en compte que les percepcions que rebran per aquests 
càrrecs són incompatibles amb d’altres.

2- Els càrrecs retributius amb règim de dedicació parcial, podran compatibilitzar 
ambdues activitats sempre i quan es desenvolupin fora de la seva jornada de 
treball. Per altre banda, dir que si la segona activitat es realitza a l’Administració 
Pública, ambdues Administracions hauran de comunicar-se recíprocament la seva 
jornada en cada una d’elles i les retribucions que es percebin.

3- Els càrrecs retributius sense règim de dedicació, podran compatibilitzar ambdues 
activitats, ja que aquesta llei permet el cobrament de dietes, indemnitzacions o 
assistències que corresponguessin en aquests casos.

Quarta. L’incompliment de les normes en matèria d’incompatibilitat comportaran la 
responsabilitat disciplinària que correspongui segons la infracció comesa.”

Segona. Tot i que les competències per autoritzar compatibilitats vénen atribuïdes al Ple 
de l’Ajuntament per l’article 9 de la Llei 53/84, el mateix Ple de l’Ajuntament acordà la 
delegació d’aquesta competència en sessió de 30 de juny de 2015.”

Tot i que l’article 9 de la llei 53/1984, determina la competència plenària per a la 
declaració de compatibilitat del personal al servei de l’Ajuntament, mitjançant acord del 
Ple municipal, de 30 de juny de 2015, es va efectuar la delegació en favor de la Junta de 
Govern Local.

Per tot l’exposat, a proposta de l’Alcaldia, previ dictamen de la Comissió Assessora de 21 
de juliol de 2015, la Junta de Govern Local acorda el següent:   

PRIMER. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. A.F.H (LOPD) per a la realització 
d’una segona activitat com a càrrec electe retribuït sense regim de dedicació a l’Ajuntament 
d’Esparreguera.

SEGON. Autoritzar la compatibilitat del regidor Sr. Jose Antonio Andrés Palacios (DNI 
núm. LOPD) per a la realització d’una segona activitat per compte aliè com a 
empleat de comerç dedicat a la venda de premsa.

TERCER. Autoritzar la compatibilitat del regidor Sr. Manel Ripoll i Puertas (DNI núm. 
LOPD) per a la realització d’una segona activitat per compte aliè com a empleat en empresa 
de transports.
 
QUART. Comunicar als interessats que l’exercici de la segona activitat autoritzada haurà 
de realitzar-se amb estricta subjecció a les determinacions establertes a la legislació 
sobre incompatibilitats.
 
CINQUÈ. Advertir als interessats que l’incompliment de la normativa sobre 
incompatibilitats, serà constitutiu d’infracció i donarà lloc a la responsabilitat disciplinària 
corresponent en funció de la seva tipificació.



SISÈ. El present acord tindrà vigència mentre no es modifiquin les circumstàncies 
declarades en l’expedient, es modifiqui o es canviï el lloc de treball a l'Ajuntament o les 
condicions de treball, o fins que aquest òrgan acordi la seva revocació.

SETÈ. Notificar aquest acord a les persones interessades.

7. Compatibilitat de segona activitat al sector privat de treballador municipal.

El 6 de maig de 2015 la treballadora S. C. B. (LOPD) va presentar instància amb 
RE 2015/3458, sol·licitant realitzar una segona activitat com a Tutora de Dinamització 
Espai Virtual d’Acolliment del Grau en Educació Social, dels Estudis de Psicologia i 
Ciències de l’Educació, per la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, 
col·laborant amb la Universitat mitjançant una relació de naturalesa civil, durant els 
períodes de 21 d’abril de 2015 al 15 de setembre de 2015 i del 16 de setembre de 2015 
al 19 de febrer de 2016. El certificat presentat per la treballadora estableix que es tracta 
d’una col·laboració docent que es desenvolupa amb autonomia organitzativa, quedant al 
seu criteri l’horari per dur-la a terme.
 
La tècnica de recursos humans va emetre informe núm. 98/2015, el 15 de maig, en el 
que, després de consignar els antecedents i els fonaments de dret arriba a les 
conclusions següents: 

“Primera. Que de conformitat amb la normativa de referència, el règim 
d’incompatibilitats és aplicable a tot el personal al servei de les entitats locals, amb 
independència de la relació jurídica (funcionari, laboral, estatut del FP, relació jurídico-
laboral, etc.) que estableixi el vincle.
 
Segona. Que la declaració de compatibilitat de segona activitat al sector privat de la Sra. 
C.(LOPD) aprovat per Junta de govern el 10 de febrer de 2012, queda sense efectes atès 
que la treballadora va causar baixa voluntària el 22 d’abril de 2015 de la mateixa. 

Tercera. La forma jurídica de la fundació per la Universitat Oberta de Catalunya és la de 
fundació privada, tot i que el seu patronat participa majoritàriament el govern de la 
Generalitat de Catalunya.

El personal comprés en l’àmbit d’aplicació de la llei d’incompatibilitat, com a regla 
general, no podrà exercir cap activitat privada que es relacioni directament amb les que 
desenvolupi a l’entitat on estigui destinat.

L’article 11 de la llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de l’administració de la Generalitat de Catalunya estableix les següents 
prohibicions expresses:

“Hom pot autoritzar el personal inclòs en l’àmbit d’aquesta Llei per a l’exercici d’activitats 
privades en els termes establerts per l’article 12, llevat dels casos següents:

a) El desenvolupament d’activitats privades, per si o mitjançant substitució, incloses les 
de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei 
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d’entitats o de particulars, que es relacionin directament amb les que desenvolupa el 
departament, l’organisme, l’entitat o l’empresa pública en què presta serveis.
S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que s’exerceixen en virtut d’un 
dret legalment reconegut i que realitzen per a si els directament interessats.
No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s’han de prestar 
a persones a què hom està obligat a atendre en el desenvolupament del càrrec públic.

b) La pertinença a consells d'administració o a òrgans rectors d’empreses o entitats 
privades, si l’activitat d’aquestes està directament relacionada amb les que desenvolupi 
el departament, l’organisme, l’entitat o l’empresa pública en què presta serveis el 
personal afectat i sens perjudici del que estableix l’article 7.

c) El desenvolupament d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui 
per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi 
d’intervenir per raó del lloc públic.

d) El desenvolupament, per si o per persones interposades, de càrrecs de tot ordre en 
empreses o en societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o 
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis o amb participació o 
aval del sector públic, sigui quina sigui la configuració jurídica d’aquestes.

e) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es 
refereix la lletra d).”

La Llei també especifica que les activitats privades que la jornada efectiva sigui igual o 
superior al 50% de la jornada a l’Administració Pública, només es podrà concedir la 
compatibilitat en aquells llocs de treball on es prestin els serveis a temps parcial.

Quarta. L’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de les 
administracions públiques requerirà el previ reconeixement de la compatibilitat. La 
resolució motivada es dictarà en el termini de dos mesos, i el reconeixement de 
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball i horari de l’interessat i restarà 
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball al sector públic.

Cinquena. No es pot autoritzar ni reconèixer compatibilitat al personal que ocupi llocs de 
treball que tinguin incorporat de forma expressa com a component del complement 
específic el factor incompatibilitat (article 331 RPEL). En el nostre cas no es dóna aquest 
supòsit.

La Llei estatal estableix que es podrà reconèixer compatibilitat per l’exercici d’activitats 
privades al personal que desenvolupin llocs de treball que comportin la percepció de 
complements específics, o conceptes equiparables, que la quantitat dels mateixos no 
superin el 30 per 100 de la seva retribució bàsica, exclosos conceptes d’antiguitat. 
Aquest article s’ha de posar en relació amb l’art.14 de la Llei Catalana d’incompatibilitats 
(Llei 21/87, de 26 de novembre) en el que estableix que “No es pot autoritzar ni 
reconèixer compatibilitat al personal que ocupi els llocs de treball que comporten la 
percepció d’un complement específic pel factor d’incompatibilitat o per un concepte 
equiparable.”



Sisena. Tot i que les competències per autoritzar compatibilitats vénen atribuïdes al Ple 
de l’Ajuntament per l’article 9 de la Llei 53/84, el mateix Ple de l’Ajuntament acordà la 
delegació d’aquesta competència en sessió de 12 de juliol de 2011.

Setena. Entén la que subscriu, que respecte a l’activitat privada objecte de la 
compatibilitat sol·licitada s’ha de procedir a reconèixer la mateixa sense incórrer en cap 
de les prohibicions generals o específiques següents:

- L’activitat com a Tutora de Dinamització Espai Virtual d’Acolliment del Grau en 
Educació Social, dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, de la Universitat 
Oberta de Catalunya no ha d’impedir l’estricte compliment dels seus deures o 
comprometre la seva imparcialitat o independència.

- Pel que fa a les retribucions, el complement específic del lloc de treball de tècnica 
d’ocupació que ocupa la Sra. Coderch no té degudament definit i per tant no es 
possible determinar el factor d’incompatibilitat o concepte equiparable (art.16.1 de la 
Llei 53/1984 en relació a l’art 14 de la Llei 21/87, de 26 de novembre). 

- Pel que fa a l’horari i a la dedicació no ha de suposar cap alteració de la jornada de 
treball i la dedicació de l’activitat privada ha de ser, com a màxim, el 50% de la 
jornada setmanal ordinària de les administracions públiques. En el nostre cas, la 
jornada ordinària és de 37,5h/set, per tant no es podrà superar les 
18,75h/setmanals.

- Per últim comentar que l’autorització per realitzar una segona activitat ha de ser 
prèvia a l’inici de la mateixa, en aquest cas s’ha posat de manifest de forma verbal 
abans de l’inici de la mateixa. Tot i que de manera formal es realitzarà una vegada 
iniciada la mateixa.

Vuitena. L’incompliment de les normes en matèria d’incompatibilitat comportaran la 
responsabilitat disciplinària que correspongui segons la infracció comesa.”

Tot i que l’article 9 de la llei 53/1984, determina la competència plenària per a la 
declaració de compatibilitat del personal al servei de l’Ajuntament, mitjançant acord del 
Ple municipal, de 30 de juny de 2015, es va efectuar la delegació en favor de la Junta de 
Govern Local.

Per tot l’exposat, a proposta de l’Alcaldia, previ dictamen de la Comissió Assessora de 27 
de juliol de 2015, la Junta de Govern Local acorda el següent: 

PRIMER. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. S. C. B. (DNI LOPD)
per a la realització d’una segona activitat per compte aliè com a Tutora de Dinamització 
Espai Virtual d’Acolliment del Grau en Educació Social, dels Estudis de Psicologia i Ciències 
de l’Educació, de la Universitat Oberta de Catalunya, amb efectes a partir del dia següent al de 
l’adopció d’aquest acord per l’òrgan competent i fins el 19 de febrer de 2016.



La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

SEGON. Comunicar a la interessada que l’exercici de la segona activitat autoritzada 
haurà de realitzar-se amb estricta subjecció a les determinacions establertes a la 
legislació sobre incompatibilitats i sense que pugui incórrer en cap dels supòsits de 
prohibició general i/o específica continguts en l’informe emès per la tècnica de Recursos 
Humans el 15 de maig de 2015.

TERCER. Advertir a la Sra. C. (LOPD) que l’incompliment de la normativa sobre 
incompatibilitats o l’exercici de l’activitat al marge de condicions i/o prohibicions, tant 
generals com específiques, que consten a la part expositiva d’aquest acord, serà 
constitutiu d’infracció i donarà lloc a la responsabilitat disciplinària corresponent en funció 
de la seva tipificació.

QUART. El present acord tindrà vigència mentre no es modifiquin les circumstàncies 
declarades en l’expedient, es modifiqui o es canviï el lloc de treball a l'Ajuntament o les 
condicions de treball, o fins que aquest òrgan acordi la seva revocació.

CINQUÈ. Notificar aquest acord a les persones interessades.

8. Precs i preguntes.

Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de 
caràcter general. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:40hores, i 
s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.

Vist i Plau
La secretària L'alcaldessa

Maria Abarca Martínez Montserrat Febrero i Piera
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