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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 5 D'OCTUBRE 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, J.A. Andrés Palacios i Manel
Ripoll i Puertas.
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.
ALCALDIA
2. Rectificació relació de béns i drets afectats pel projecte d'obres de les
connexions i col·lectors en alta de la vessant entre Ca n'Armengol i Can Rigol.
La Junta de Govern Local en sessió de data 22 de maig de 2015 ha aprovat
definitivament el projecte “Projecte constructiu de les obres de les connexions i
col·lectors en alta de la vessant entre Ca n’Armengol i Can Rigol al terme municipal de
Corbera de Llobregat”. En aquesta mateixa sessió es va aprovar definitivament la relació
de béns i drets afectats pel procediment d’expropiació forçosa per a l’obtenció dels
terrenys inclosos al Projecte.
Amb motiu de la presentació de les escriptures de propietat i per superposició dels
plànols cadastrals amb els lliurats pel senyor Joaquim Jarque Giner, s’ha identificat una
nova finca registral, per la qual cosa cal rectificar la relació de béns i drets aprovada.
El nou titular ha estat informat de la tramitació dels expedients i se li ha lliurat un plànol
d’afectacions del Projecte.
D’altra banda, per tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’ha emès un informe
quant a l’ocupació temporal i la servitud previstes al projecte en la parcel·la amb
referència CL2-22, a nom de Comunitat de Propietaris c. Sant Ponç 34, en el que es

ÝÐ×ÍÎóï Ý
Ó¿®·¿ Û«¹8²·¿
ß¾¿®½¿ Ó¿®¬3²»¦

ÝÐ×ÍÎóï Ý
Ó±²¬-»®®¿¬
Ú»¾®»®± · Ð·»®¿

conclou que si bé el projecte preveu certa ocupació temporal i servitud de pas de la
parcel·la CL2-22, les obres es podrien executar sense afectar la parcel·la, tot desplaçant
l’eix del nou col·lector uns centímetres.
L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és la Junta de Govern Local per
delegació del Ple Municipal, en determinar-se la necessitat d’expropiació dins un projecte
d’obres locals ordinàries, de conformitat amb l’acord plenari adoptat en sessió
extraordinària de 30 de juny de 2015.
Per tot l’exposat, a proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern, previ dictamen de la
Comissió Assessora, acorda el següent:
PRIMER. Rectificar la relació de béns i drets que s’expropien i ocupen, afectats pel
Projecte constructiu de les obres de les connexions i col·lectors en alta de la vessant
entre Ca n’Armengol i Can Rigol al terme municipal de Corbera de Llobregat, en el sentit
següent:
1) diversificar l’afectació de la finca privada CL2-8 en dues finques registrals i dues
titularitats diferents, segons el detall següent:
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS

FINCA DEL
PROJECTE

POLÍGON/PARCEL·LA

TIPUS

APROFITAMENT

TITULAR

SUPERFÍCIE
SERVITUD(M2)

OCUPACIÁCIÓ
TEMPORAL (M2)

SUPERFICIE
A
EXPROPIAR
(M2)

39,71

80,63

18,71

FINQUES PRIVADES
CL2-8

15_42

Rústic

Pineda

Josep i Francesca Guim
Segurado

CL2-8 bis

13-06

Rústic

Pineda

Joaquin Jarque Giner

101,44

Valors econòmics unitaris a aplicar:
SUPERFÍCIE
SERVITUD
€/m2

OCUPACIÁCIÓ
TEMPORAL
€/m2

SUPERFICIE A
EXPROPIAR
€/m2

10,00

2,00

20,00

2) suprimir la servitud relativa a la parcel·la CL2-22 a nom de la Comunitat de
Propietaris del c. Sant Ponç 34, en base a l’informe emès per l’Àrea Metropolitana
de Barcelona.
SEGON. Atorgar un tràmit d’audiència de deu dies als interessats per tal que puguin
al·legar, si s’escau, el que considerin pertinent sobre la procedència de l’ocupació o
disposició dels béns o drets esmentats o del seu estat material o legal.
TERCER. Declarar la necessitat d’ocupar els béns i drets dels terrenys que cal expropiar,
inclosos en l’acord PRIMER.1) així com la seva ocupació.
QUART. Comunicar que durant el termini atorgat els nous afectats poden convenir amb
l’Ajuntament, lliurement i per avinença, l’alineació dels esmentats béns i drets, als
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efectes del previst a l’article 24 de la Llei d’expropiació forçosa, prèvia exhibició dels
corresponents títols que acreditin la titularitat del bé i/o dret.
Si durant el termini anteriorment fixat els propietaris i titulars d’aquests béns o drets que
s’expropien no presenten per escrit, davant l’Ajuntament, cap proposta respecte a
aquesta qüestió o bé si la que presenten és rebutjada per l’Alcaldia, es considerarà que
no ha estat possible arribar a l’adquisició per avinença dels béns i drets que s’expropien,
als efectes del que preveu l’apartat següent.
CINQUÈ. Disposar que s’iniciï l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets
objecte d’aquest acord respecte dels quals no s’hagi aconseguit l’avinença per adquisició
dels mateixos.
SISÈ. Sol·licitar al Registre de la Propietat de Sant Vicenç dels Horts l’emissió de
certificació de domini i càrregues de la finca CL2-B (Finca registral 4476, Tom 1808, llibre
74, foli 140) i la pràctica d’anotació al marge relativa a l’inici de l’expedient expropiatori.
SETÈ. Facultar l’Alcaldia per a la signatura de tots aquells documents que siguin
necessaris en desenvolupament d’aquests acords, incloent-hi tots aquells que formen
part de l’expedient expropiatori.
VUITÈ. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província e Barcelona, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en un mitjà de premsa diari i al tauler d’anuncis de la
Corporació, en compliment del que determina l’article 21.2 de la LEF.
NOVÈ. Notificar l’acord als propietaris afectats.
ÀREA D’ESPORTS
Contractació
3. Devolució de fiança del contracte de servei per a la gestió de la piscina
municipal d'estiu 2012
En data 15 de juny de 2012 es va formalitzar el contracte de servei per a la gestió de la
piscina municipal d’estiu per a l’any 2012, adjudicat per acord de la Junta de Govern
Local de data 8 de juny de 2012 a l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL, amb CIF B62538228. L’empresa adjudicatària va dipositar la fiança definitiva corresponent a aquest
contracte, per import de //1.790,78.-// €.
De conformitat amb el previst a l’article 102 del TRLCSP, la garantia definitiva es
retornarà o cancel·larà quan s’hagi produït el venciment del termini de garantia i
complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la resolució
del contracte sense culpa del contractista.
El termini de garantia ve fixat en la clàusula 13 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars i Tècniques en 6 mesos a comptar des de la data de finalització del contracte.

En data 2 de setembre de 2015 el tècnic municipal ha emès informe favorable respecte
de la devolució de la garantia, que s’incorpora a l’expedient, per haver transcorregut el
termini de garantia en finalitzar la data del contracte el 5 de setembre de 2012 i en haver
estat executat el servei segons l’establert en el plec de clàusules administratives
particulars.
La devolució de les garanties dipositades eximeix al contractista de qualsevol
responsabilitat derivada de l’execució del contracte, tal i com s’estableix en els articles
100 i 102 del TRLCSP.
La Tresoreria i Secretaria Generals de l’Ajuntament han emès informe en dates 15 i 21
de setembre de 2015 respectivament, que queden incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat a proposta de la regidoria de l’Àrea d’Esports, la Junta de Govern Local
acorda el següent:
ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte de servei
per a la gestió de la piscina municipal d’estiu 2012, a l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL,
amb CIF B-62538228, per import de //1.790,78.-// € amb número d’operació
320120001428.
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
4. Aprovació subvenció enllumenat públic urbanitzacions 2013.
La Regidoria de Serveis Públics posa a la consideració de la Junta de Govern Local
l'aprovació de les bases i la convocatòria per a l'atorgament de subvencions destinades a
finançar el cost energètic de l'enllumenat públic de les unitats d'actuació en sòl urbà
sense promotor actual previstes en el PGO, circumscrites a les despeses suportades per
les entitats, en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any 2013.
En data 18 de setembre de 2015 la Secretària de l'Ajuntament ha emès informe al
respecte.
A proposta de la regidoria de Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda el següent:
PRIMER. Aprovar les bases específiques per a l'atorgament de subvencions destinades a
finançar el cost energètic de l'enllumenat públic 2013 de les unitats d'actuació en sòl
urbà sense promotor actual previstes en el PGO.
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 30.000,00 € a càrrec de la partida
pressupostària 13.165.48900 del pressupost municipal vigent.
TERCER. Convocar concurs públic per a l'atorgament de les subvencions. El termini de
presentació d'instàncies per a participar en el concurs és de 20 dies hàbils comptats des
de l’endemà de la publicació de l'anunci en el BOPB.
QUART. Designar els membres que composaran l'òrgan col·legiat que examinarà i
valorarà les sol·licituds, així com, l'òrgan instructor de les actuacions:
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Òrgan instructor: Tècnica jurídica.
Regidor de Serveis Públics.
Òrgan col·legiat: Comissió qualificadora:
Presidenta: Tinenta d'alcaldessa d'Urbanisme, Habitatge i Via Pública.
Vocals: Regidor de Serveis Públics.
Enginyer municipal.
Secretària: Maria Abarca Martínez, Secretària de l'Ajuntament, o
persona en qui delegui.
CINQUÈ. Donar publicitat de les bases i de la convocatòria mitjançant la publicació a la
pàgina web de l'Ajuntament.
ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT
5.Aprovació del conveni XDEC.
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat, mitjançant l’Àrea de Polítiques d'Igualtat, contempla com
una de les seves finalitats la de promoure activitats que contribueixin a la millora de la qualitat
de vida de les persones, i en especial l’avenç de les dones en la seva integració en el conjunt
d’àmbits de la societat. En aquest sentit és d’interès d’aquest Ajuntament de Corbera de
Llobregat col·laborar amb les entitats i col·lectius de dones de la nostra vila en la tasca comuna
de promoure i dinamitzar la vida associativa de Corbera de Llobregat.
Per això, des de l’any 2008 ha signat convenis de col·laboració i cessió d’espai amb les
tres entitats de dones de Corbera: l’Associació de Dones Corberenques Atenea, amb
l’associació Coses de Dones i amb l’associació Dones amb Coratge.
A partir del mes de maig de 2015 es va enregistrar municipalment una nova entitat de dones, la
Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera. A la qual es vol oferir el mateix suport en
autorització d’ús dels mòduls de Polítiques d’Igualtat per desenvolupar activitats sota els
conceptes establerts al conveni.
Per això, a proposta de la regidoria de Polítiques d'Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda el següent:
PRIMER. Aprovar el de conveni de col·laboració a formalitzar amb la Xarxa de Dones
Emprenedores de Corbera, per un termini inicial d’un any, a comptar des del 28 de
setembre de 2015, que queda incorporat a l’expedient.
SEGON. Facultar l’Alcaldia o persona en qui delegui per a la signatura dels convenis.
TERCER. Notificar aquest acord a l’Associació Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera.
6. Compatibilitat segona activitat sector privat d'un treballador municipal.

ASSUMPTE: COMPATIBILITAT DE SEGONA ACTIVITAT AL SECTOR PRIVAT.
El 21 de juliol de 2015 el treballador Francisco Gallego Ramírez va presentar instància
(RE 2015/5501), en la qual demanava que la compatibilitat de la seva segona activitat
com administrador i propietari al 51% de la societat limitada “Papereria i premsa
Corbera”, la qual es dedica a la venda de diaris, revistes, material escolar, material
d’oficina....
La tècnica de recursos humans ha emès informe núm. 165/2015, el 16 de setembre, 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. 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 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).”
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La Llei també especifica que, les activitats privades que tinguin la jornada efectiva 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.
Tercera. 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.
Quarta. 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.”
Cinquena. 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.
Sisena. 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 Administrador i propietari al 51% de la societat limitada “Papereria i premsa
Corbera” 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 d’oficial de primera, cap
de la brigada que ocupa el Sr. Gallego 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, no sent així en aquest cas, ja que manifesta a la instància que és administrador
i propietari.

Setena. 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 12 de juliol de 2011, es va efectuar la delegació en favor de la Junta de
Govern Local.
Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de Règim Interior i previ dictamen de la
Comissió Assessora, la Junta de Govern Local acorda el següent:
PRIMER. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francisco M. Gallego Ramírez
(DNI 79281868V) per a la realització d’una segona activitat com administrador i
propietari al 51% de la societat limitada “Papereria i premsa Corbera”, la qual es dedica a
la venda de diaris, revistes, material escolar, material d’oficina.... amb efectes a partir
del dia següent al de l’adopció d’aquest acord per l’òrgan competent.
SEGON. Comunicar a l’interessat 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 16
de setembre de 2015.
TERCER. Advertir al Sr. Gallego 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
7.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 11:10 hores,
i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.

La secretària

Vist i Plau
L'alcaldessa

Maria Abarca Martínez

Montserrat Febrero i Piera
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