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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 15 de juny de 2020 va 
aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les 
dades de caràcter personal, és el següent:

« ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 11 DE MAIG DE 2020.

A les 09:45 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.

Atenent les circumstàncies d’alerta sanitària per la situació de pandèmia del Covid-19, 
s’ha acordat la celebració de la sessió ordinària mitjançant videoconferència. Ha 
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ells en temps 
real i la disponibilitat dels medis durant la sessió.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la 
secretària acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:

- Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
- Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
- Víctor González i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
- Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res 
següents:

-    Mercè Rocas i Rubio, regidora
- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
- Meritxell García de Llanza, regidora

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats 
per unanimitat:

1.Aprovació acta sessió anterior.

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

RECURSOS HUMANS

2-Aprovació compatibilitat segona activitat A.C.P.

El 28 de febrer de 2020 la senyora A.C.P. (LOPD) amb DNI 38XXXX78-C (LOPD), ha 
presentat instància amb RE 2020/2108, en la qual sol·licita la compatibilitat per portar 
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a terme una segona activitat prestant serveis d’administrativa a l’empresa Grup Helle 
i BC S.L,  a raó de 20 hores setmanals  amb horari de 10 a 14 hores de dilluns a 
divendres. 

Tal i com s’estableix al decret 1758/2018, la dedicació i distribució horària alterna de 
la senyora A.C.P., amb un contracte d’interinitat a temps parcial i amb efectes 5 
d’octubre de 2018, és la següent: 

1) Dilluns de 17:15 a 20:30 hores, i de dimarts a divendres de 17:30 a 20:30 
hores i dissabtes de 10 a 13:30 hores. 

2) De dilluns a divendres de 16.45 a 20.30 hores.

Que la senyora C. realitza les següents funcions com tècnica auxiliar de biblioteca:

- Informar i assessorar el públic sobre aspectes d’ús i funcionament de la biblioteca, 
i els seus recursos.

- Ordenar el material de la biblioteca segons el sistema de classificació que s’utilitzi.
- Mantenir l’àrea de diaris i revistes.
- Preparar guies, dossiers i informació selectiva segons les necessitats de la 

biblioteca i amb el suport del bibliotecari.
- Col·laborar en la recerca informativa amb els mitjans disponibles.
- Atendre i informar el públic de la situació del material de la biblioteca.
- Atendre el funcionament i manteniment dels equipaments ofimàtics i audiovisual, i 

assessorar el públic sobre l’ús d’aquests mitjans.
- Vetllar pel bon funcionament de les sales i tenir cura del material.
- Fer fotocòpies i atendre el telèfon.
- Elaborar el recull de dades estadístiques i controlar els nous inscrits a la biblioteca.
- Dur a terme la gestió de préstec.
- Donar suport a les tasques administratives del centre.
- Realitzar els processos relatius a la gestió dels documents: registre, col·locació, 

magnetització, folrat, etc. 
- Donar suport a les activitats culturals i de dinamització del servei.
- Donar suport a la gestió general de la biblioteca.
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin assignades per la 

direcció de la biblioteca. 
- Coordinació i supervisió de tasques administratives.
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

La Cap del servei de Recursos humans ha emès l’informe núm. 58/2020.

Tot i que els articles 54.1.s) i 333.a) del Reglament del personal al servei de les entitats 
locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, determinen la competència del 
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Ple municipal per a la declaració de compatibilitat del personal al servei de 
l’Ajuntament, mitjançant acord de Ple municipal, de 8 de juliol de 2019, en aquest cas 
s’ha d’entendre delegada en favor de la Junta de Govern Local.

Per tot l’exposat, l’Alcaldia, proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la 
Comissió Assessora, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Autoritzar la compatibilitat de la senyora A.C.P. (LOPD) amb DNI 38XXXX78-
C (LOPD) perquè pugui realitzar una segona activitat per compte aliè, prestant serveis 
d’administrativa a l’empresa Grup Helle i BC S.L, a raó de 20 hores setmanals  amb 
horari de 10 a 14 hores de dilluns a divendres i fora de l’horari de treball a l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat.

SEGON. L’activitat declarada en el punt anterior haurà d’ajustar-se a allò que 
estableixin la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, de la 
Generalitat de Catalunya i la resta de normativa d'aplicació. En conseqüència, s’hauran 
de complir les condicions següents: 

1. L'activitat objecte d'autorització és estrictament la que ha manifestat la interessada 
mitjançant la instància amb RE 2020/2108, de 28 de febrer de 2020.

2. L'activitat objecte de compatibilitat s'haurà de desenvolupar fora de l'horari 
establert per al lloc de treball, i no impedirà en cap cas el compliment estricte de 
l'horari i la jornada de treball, ni les funcions que tingui assignades la persona 
autoritzada.

3. La persona autoritzada no podrà exercir qualsevol activitat professional que hagi de 
ser sotmesa a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control per part de 
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat.

4. L'activitat professional no podrà estar relacionada directament amb la que realitza 
com a treballadora municipal. 

5. La suma de jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no pot superar 
la jornada ordinària de l'Ajuntament incrementada en un 50%.

TERCER. 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.

QUART. Notificar aquest acord a les persones interessades.
   
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
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3-Aprovació Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat en el marc del Programa ENFEINA’T 2019.

L'Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre, publicada al DOGC núm. 7701 de 6 de 
setembre de 2018, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per la realització del programa Enfeina’t i la Resolució TSF/1931/2019, de 25 de juny, 
va obrir convocatòria de subvencions per l’any 2019 del programa Enfeina’t per a la 
contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció per a persones en situació 
d’atur de llarga durada.  

El Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret de Presidència núm. 232/2019, d’26 
de juliol, va aprovar la sol·licitud de subvenció pel Programa Enfeina’t, en la seva 
convocatòria 2019, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  

El Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret de Presidència núm. 333/2019, de 
14 de novembre, va acceptar la subvenció de referència.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, per tal de regular la col·laboració amb els 
ajuntaments participants i fixar les obligacions de les diferents parts, ha de subscriure 
un conveni de col·laboració amb cadascun dels ajuntaments, on també s'establiran les 
despeses que contempla el projecte que no són subvencionables pel Servei d'Ocupació 
de Catalunya, i que assumiran cadascun dels ajuntaments participants. 

Vist el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Corbera de Llobregat i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en el marc del Programa Enfeina’t 2019. 

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea d’Ocupació, proposa a la Junta de Govern Local 
que l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en el marc del Programa Enfeina’t 
2019.

SEGONA. Notificar el present acord d’aprovació al Consell Comarcal del Baix Llobregat 
per a la signatura de conveni.

 
4-Aprovació Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat en el marc del Programa Treball i Formació 2019.

L'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, publicada al DOGC núm. 7713 de 26 de 
setembre de 2018, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per la realització del programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre 
TSF/115/2019 de 7 de juny i la Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost, va obrir 
convocatòria de subvencions per l’any 2019 en relació amb les actuacions del 
Programa Treball i Formació.
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El Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret de Presidència núm. 259/2019, de 
12 de setembre, va aprovar la sol·licitud de subvenció pel Programa Treball i Formació, 
en la seva convocatòria 2019, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret de Presidència núm. 332/2019, de 
13 de novembre va acceptar la subvenció de referència.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, per tal de regular la col·laboració amb els 
ajuntaments participants i fixar les obligacions de les diferents parts, ha de subscriure 
un conveni de col·laboració amb cadascun dels ajuntaments, on també s'establiran les 
despeses que contempla el projecte que no són subvencionables pel Servei d'Ocupació 
de Catalunya, i que assumiran cadascun dels ajuntaments participants. 

Vist el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Corbera de Llobregat i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en el marc del Programa Treball i Formació 2019. 

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea d’Ocupació, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en el marc del Programa Treball i 
Formació 2019.

SEGON. Notificar el present acord d’aprovació al Consell Comarcal del Baix Llobregat 
per a la signatura de conveni.

   
5. 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 11:30 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.»

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

La secretària acctal., Marta Puig Puig

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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