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La Junta de govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 1 de febrer de 2021 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 25 DE GENER DE 2021.

A les 09:30 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 de segona activitat al sector privat CMC.
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El 5 de gener de 2021 el treballador C.M.C amb DNI XXXXXXX4K, va presentar 
instància amb RE 2021/104, en la qual sol·licita la compatibilitat per portar a terme 
una segona activitat prestant serveis d’enginyer per compte propi.

El dia 12 de gener de 2021, va presentar instància amb RE 2021/340, en la qual 
comunica que la seva dedicació horària serà de 17 hores setmanals per les tardes en 
el seu despatx privat ubicat a Sant Cugat del Vallès

El senyor M. realitza les següents funcions com enginyer d’activitats a serveis tècnics 
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat:

Amb caràcter general, assumeix les funcions d’estudi, proposta, control, execució i 
inspecció de les tasques tècniques pròpies del lloc de treball i en particular, a títol 
orientatiu, li corresponen les tasques següents: 

- Realització d’informes tècnics derivats de la implantació de noves activitats 
econòmiques al municipi, analitzant els projectes tècnics o memòries tècniques 
aportades, verificant la correcta aplicació de la normativa vigent per a cada 
activitat. 

- Realització de controls inicials, controls periòdics o inspeccions d’ofici i la 
realització dels informes tècnics corresponents.

- Realització dels informes tècnics i/o inspeccions en els expedients disciplinaris, 
i en especial els relacionats amb problemàtiques generades per contaminació 
acústica.

- Realització dels informes tècnics per ampliacions, reduccions, canvis, 
modificacions introduïdes a activitats legalitzades.

- Realització dels informes tècnics necessaris en l’aprovació de projectes d’obra 
municipals, implantació de serveis o desenvolupament d’activitats diverses.

- Revisar i supervisar el compliment normatiu.

- Supervisar i controlar en matèria d’enginyeria tècnica les llicències d’obres.

- Supervisar i controlar les llicències d'activitats, projectes i instal·lacions. 
Informar  sobre la tramitació dels projectes i activitats i realitzar les 
corresponents visites d’inspecció.

- Resoldre les qüestions tècniques que en matèria de seguretat i la resta de la 
normativa legal puguin afectar les instal·lacions dels establiments, indústries i 
activitats del municipi.

- Supervisar i controlar les obres de les companyies de serveis (electricitat, 
telefonia, aigua i gas).
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- Controlar el contracte de gestió integral de l'enllumenat públic.

- Seguiment i manteniment de les calderes de biomassa del municipi.

- Controlar consums i facturació de les dependències municipals i enllumenat 
(llum, aigua i gas).

- Mobilitat (bus urbà i zona blava).

- Informar de projectes externs.

- Redactar plecs i projectes.

- Manteniment de les instal·lacions de les dependències municipals. 

- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

La Cap del servei de Recursos humans ha emès l’informe núm. 7/2021.

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 
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 del següent:

ACORD

PRIMER. Autoritzar la compatibilitat del senyor C.M.C amb DNI xxxxxxx4K perquè 
pugui realitzar una segona activitat per compte propi, prestant serveis d’enginyer al 
seu despatx privat ubicat a Sant Cugat del Vallès, realitzant una jornada de 17 hores 
setmanals, 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 l’interessat 
mitjançant la instància amb RE 2021/104, de 5 de gener.

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 
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l'horari i la jornada de treball, ni les funcions que tingui assignades la persona 
autoritzada.

3. El treballador autoritzat 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 treballador 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.
   

CONTRACTACIÓ

3. Incoació contracte obres renovació clavegueram carrer Antoni Gaudí.

Les clavegueres del nucli urbà del municipi són objecte d’inspeccions periòdiques, com 
a part del manteniment preventiu programat. Amb les dades obtingudes s’ha observat 
l’envelliment que pateixen els trams P427-P1132-P1135 de la xarxa municipal de 
clavegueram d’aigües residuals i pluvials del carrer d’Antoni Gaudí, que pel seu estat 
actual requereixen d’una renovació completa en aquests trams, atès que ocasionen 
filtracions d’aigües negres a diversos punts, superant qualsevol possibilitat de 
reparació.

L’objecte d’aquest contracte són les obres necessàries per a la renovació de la xarxa 
de clavegueram de pluvials i residuals (trams P427-P1132-P1135) del carrer d’Antoni 
Gaudí, segons projecte executiu redactat per part dels serveis tècnics municipals, en 
data 24 de març de 2020, i aprovat definitivament en data 26 d’octubre de 2020, amb 
un import d’execució de 19.276,56€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim 
de 4 setmanes.

En conseqüència, i per a poder executar les actuacions incloses en el document tècnic, 
es fa necessària la contractació de les mateixes per part d’una empresa especialitzada. 
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 Secretària 
acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporat a l’expedient.

Atès que la despesa d’aquesta licitació es troba consignada a l’exercici pressupostari 
2021, els pressupostos municipals del qual es troben en fase d’aprovació inicial i 
exposició pública, ens trobem davant d’una tramitació avançada, de conformitat amb 
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l’establert als articles 30.4 i 33 de les Bases d’execució del pressupost, i l’adjudicació 
del contracte s’ha de condicionar suspensivament a l’aprovació definitiva dels 
pressupostos municipals per a l’exercici 2021.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Serveis públics proposa a la Junta de Govern 
local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient, de conformitat amb 
l’establert als articles 30.4 i 33 de les Bases d’execució del pressupost.

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació de les obres necessàries per a la 
renovació de la xarxa de clavegueram de pluvials i residuals (trams P427-P1132-
P1135) del carrer d’Antoni Gaudí, segons document tècnic aprovat definitivament en 
data 26 d’octubre de 2020, i iniciar els tràmits per a la seva licitació i adjudicació, 
mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, aprovant-ne el Plec de clàusules 
administratives particulars que, juntament amb el Plec de clàusules administratives 
generals aprovat per l’Ajuntament regularan aquesta contractació. L’import de licitació 
total s’estableix en un màxim de 19.276,56€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució 
màxim de 4 setmanes.

L’adjudicació d’aquest contracte i, en conseqüència l’inici de les obres, resta 
condicionada a l’aprovació definitiva del pressupost municipal per a l’exercici 2021, 
que es troba aprovat inicialment i en exposició pública.

TERCER. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de 
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de 10 dies hàbils per a 
presentar les proposicions, a partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat. 
La presentació de les proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre 
Digital disponible en el perfil del contractant municipal. 

QUART. Autoritzar la despesa per import total màxim del contracte de 23.324,64 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
13.160.61901 (PROJECTE 2021/2/AJUNT/16) del pressupost municipal per a l’exercici 
2021, i resta condicionada a la seva aprovació definitiva.

CINQUÈ. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.

BENESTAR SOCIAL 

4. Aprovació conveni cessió en precari de l’ús de l’habitatge pis primer del 
carrer Andreu Cerdà 13

L’Àrea de Benestar Social i Gent Gran d’aquest Ajuntament contempla com algunes de 
les seves finalitats: l’atenció social individual i familiar, l’atenció a la infància i 
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l’adolescència en risc. 

Atès que des de Benestar Social s’ha sol·licitat a l’Ajuntament signar un conveni per 
cedir en precari l’ús de l’habitatge de propietat municipal situat al carrer Andreu Cerdà 
número 13 primer pis a una família en greu situació de vulnerabilitat social i exclusió 
residencial.

Segons informe de les tècniques de Serveis Socials bàsics de l’Ajuntament, de 20 de 
gener de 2021, que s’incorpora a l’expedient, aquesta família, amb dos menors de 5 i 
7 anys, no disposa de recursos econòmics, no disposa de xarxa social propera que la 
pugui ajudar, i té previst el llançament judicial del pis en el que es troba el proper 2 
de febrer.

Aquest  Ajuntament considera d’interès social accedir a la petició presentada per 
Benestar Social i per això es pacten les condicions per cedir en precari l’ús de 
l’habitatge de propietat municipal situat al carrer Andreu Cerdà número 13 primer pis. 

Per tot l’exposat la Regidoria de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar el conveni per a cedir en precari l’ús de l’habitatge de propietat 
municipal situat al carrer Andreu Cerdà número 13 primer pis, el qual s’incorpora a 
aquest expedient. 

SEGON. Facultar a l’Alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni.

TERCER. Notificar aquest acord a la persona interessada, per al seu coneixement i 
efectes.

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 11:00 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.

La secretària acctal., Marta Puig Puig       
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