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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2016.

Al despatx de l’Alcaldia, 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
- 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.

Absents i excusats/des:

- Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa

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.

SERVEIS PÚBLICS

2. Aprovació de l'adjudicació del contracte de servei de tractament de la fracció 
vegetal.

Per acord de la Junta de Govern Local de 27 de juny de 2016 es van aprovar l’expedient i 
els plec de clàusules administratives particulars i plec de condicions tècniques relatius al 
contracte de servei de tractament de la fracció vegetal dels residus municipals i del residu 
verd públic de Corbera de Llobregat, i es va convocar la licitació, mitjançant procediment 
obert i per a la tramitació ordinària, amb un pressupost base de licitació de //135.971,88.-
// €, 10% d’IVA exclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte, amb data d’inici 
d’efectes l’1 d’octubre de 2016.

En data 28 de juliol de 2016 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de l’única plica 
presentada i admesa a la licitació, essent posteriorment valorada per la Mesa de 
Contractació amb el resultat que consta en l’acta emesa en data d’avui 1 de setembre de 
2016, que s’incorpora a l’expedient, i on es proposa l’adjudicació del contracte en favor del 
senyor Francesc Alarcón Venteo amb NIF 35005820-G, en haver obtingut la puntuació de 
75 punts, en proposar un import total de 135.970,00 €, 10% d’IVA exclòs.

Per Decret d’Alcaldia núm. 1693/2016, d’1 de setembre, es va requerir el senyor F. A. V. 
(LOPD) amb NIF (LOPD), en haver resultat l’empresa licitadora amb l’oferta 



més avantatjosa de les presentades en el procediment de licitació de referència, en haver 
ofert un import total màxim per a la durada del contracte de //135.970,00.-// €, 10% d’IVA 
exclòs, per a què en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de la recepció del mateix, 
diposités l’import corresponent a la fiança definitiva, fes efectiu el pagament de l’anunci de 
licitació i presentés la documentació administrativa indicada en la clàusula 4.4. del plec de 
clàusules administratives particulars, així com l’acreditació de trobar-se al corrent de 
pagament de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits en el 
Decret d’Alcaldia núm. 1282/2016, de 28 de juny, i per tot l’exposat, a proposta  de la 
Regidoria de l’Àrea de Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda el següent:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei de tractament de la fracció vegetal dels residus 
municipals i del residu verd públic de Corbera de Llobregat, al senyor F. A. V. (LOPD)
amb NIF (LOPD), per import total pels dos (2) anys de durada inicial del contracte de
//135.970,00.-// €, 10% d’IVA exclòs, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, el Plec de Condicions Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives 
Generals i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició, i amb 
data d’inici d’efectes 1 d’octubre de 2016.

SEGON. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, i publicar-lo en el perfil 
del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

TERCER. Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 15 dies 
hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, segons s’estableix en l’article 
156 del TRLCSP, i publicar-lo en el perfil del contractant de conformitat amb l’article 154 
del TRLCSP.

QUART. Disposar la despesa de caràcter plurianual per import total màxim del contracte 
de //149.567,00.-// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la partida 
pressupostària núm. 13.1623.22706, subordinada al crèdit que es consigni als 
pressupostos dels anys 2017 i 2018, amb el següent desglossament:

Exercici 2016 .................... 18.695,87 €
Exercici 2017 .................... 74.783,50 €
Exercici 2018 .................... 56.087,63 €

3. Incoació del contracte de subministrament amb instal·lació de fusteria 
d'alumini exterior de l'Escola Jaume Balmes.

L’edifici municipal on s’ubica l’escola Jaume Balmes manté en l’actualitat les finestres 
exteriors de fusta originals, i atès el seu mal estat, l’Ajuntament té la voluntat de substituir-
les, de forma progressiva, per fusteria d’alumini que permeti una millor estanquitat i un 
millor aïllament tèrmic i acústic. Aquestes feines han de ser realitzades per una empresa 
especialitzada que inclogui tant el subministrament com la instal·lació. 

Per a l’any 2016 s’ha previst la substitució d’11 unitats de la fusteria exterior, essent decisió 
de l’Ajuntament les finestres a substituir.
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S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
condicions tècniques que han de regular aquest contracte, i que ha estat informat 
favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament en data 19 de setembre de 2016, 
quedant incorporat a l’expedient. 

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea d’Ensenyament, la Junta de Govern 
Local acorda el següent:

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del subministrament amb instal·lació d’11 
unitats de fusteria d’alumini a l’Escola Jaume Balmes de Corbera de Llobregat, mitjançant 
el procediment obert, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
condicions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules administratives generals 
aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta contractació. L’import de licitació s’estableix 
en //24.750,00.-// €, 21% d’IVA exclòs, havent de ser executat i facturat dins l’anualitat 
2016.

SEGON. Simultàniament convocar el procediment obert publicant la convocatòria en el 
BOP i en el perfil del contractant, atorgant un termini de 15 dies naturals a partir del 
següent a aquell en què aparegui publicat l’edicte al BOP, per a presentar les pliques.

TERCER. Autoritzar la despesa per import total màxim del contracte de //29.947,50.-// 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària núm. 
31.323.63200 del pressupost municipal vigent.

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

VIA PÚBLICA I HABITATGE

4. Aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres per a la instal·lació de 
paviment provisional al tram de l'Av. Can Montmany, entre el carrer 13 i la Gran 
Via de Fontpineda.

Per Decret d’Alcaldia núm. 1673/2016 de data 30 d’agost de 2016 es va adjudicar el 
contracte de les obres de les obres per a la instal·lació d’un paviment provisional en el 
tram de l’Avinguda Can Montmany entre la Gran Via de Fontpineda i el carrer 13, de 
Corbera de Llobregat, a la mercantil ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, SA amb CIF 
A-81940371.

Aquesta empresa ha presentat amb registre d’entrada núm. 2016/6693, de 13 de 
setembre, el preceptiu pla de seguretat i salut per a l’execució d’aquestes obres, de 
conformitat amb l’indicat a l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, així 
com a la clàusula 36 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

El pla de seguretat i salut ha estat informat favorablement en data 19 de setembre de 
2016 pel tècnic municipal designat a tal efecte per a la coordinació en matèria de seguretat 
i salut de les obres de referència, Sr. R. de M. R. (LOPD).



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:

ÚNIC. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa ASFALTOS Y 
CONSTRUCCIONES ELSAN, SA amb CIF A-81940371, corresponent a les obres per a la 
instal·lació d’un paviment provisional en el tram de l’Avinguda Can Montmany entre la Gran 
Via de Fontpineda i el carrer 13, de Corbera de Llobregat, en els termes de l’article 7.2 del 
RD citat.

ALCALDIA

5. Acceptació cessió de l’ús de la finca propietat de l’Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat anomenada “l’Avançada”.

Des de l’any 1999, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha estat gaudit de l’ús de la finca 
anomenada “L’Avançada”, ubicada al c. Antoni Gaudi núm. 3 del municipi i propietat de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a la realització d’activitats juvenils i culturals 
per part de les entitats del poble. La cessió de l’espai s’ha articulat mitjançant successius 
acords plenaris adoptats per l’administració propietària del bé i mitjançant les 
corresponents acceptacions per part d’aquesta Corporació, signant-se a posteriori els 
convenis corresponents on queden fixades les condicions de la cessió. 

L’últim acord en aquest sentit va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat, en sessió de 25 de març de 2014, concedint la cessió d’ús per un període de 2 
anys. Al document signat a l’efecte es va fixar el 30 de març com a data de finalització de 
la cessió.

Per tal de poder continuar gaudint de l’espai, l’alcaldessa va efectuar la petició formal d’una 
nova cessió de l’ús de l’espai en data 9 de febrer de 2016 (RS 2016/346).

El 30 d’agost de 2016 (RE 2016/6365) s’ha rebut notificació de l’Acord de la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, de 12 de juliol pel qual acorda, 
d’una banda, considerar com a pròrroga tàcita el període transcorregut entre el 30 de març 
de 2016 fins a l’adopció d’aquest acord i, d’altra, cedir de nou a l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat l’ús de “L’Avançada” per un termini de dos anys a comptar des de la seva 
formalització en el document administratiu corresponent.

El 2 de setembre de 2016 (RE 2016/6421) se’ns ha tramés per duplicat el document 
administratiu corresponent, anomenat “contracte de cessió”, per tal de procedir a la seva 
signatura. El document està datat a 20 de juliol de 2016, i per tant haurem d’entendre que 
estén els seus efectes fins el 20 de juliol de 2018. No obstant això, amb caràcter previ a 
la seva signatura aquest Ajuntament ha de formalitzar l’acceptació de la cessió d’ús.

L’òrgan competent per a l’acceptació de la cessió és l’Alcaldia, de conformitat amb la 
disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que 
aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. No obstant, aquesta 
competència ha estat delegada en favor de la Junta de Govern per Decret 1092/2015, de 
15 de juny, publicat al BOPB de 3 de juliol de 2015.

Per tot l’exposat, a proposta d’Alcaldia, la Junta de Govern Local adopta el següent:
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PRIMER. Acceptar la cessió de l’ús, amb caràcter gratuït, de la finca propietat de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ubicada al c. Antoni Gaudí núm. 3 i anomenada 
“l’Avançada”, per un període de dos anys des de la seva formalització en document 
administratiu i amb subjecció a les condicions fixades per l’administració cedent en l’acord 
de la Junta de Govern Local de 12 de juliol de 2016, notificat a aquest Ajuntament el dia 
30 d’agost.

SEGON. Facultar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació necessària per a la 
formalització d’aquesta cessió.

ENSENYAMENT

6. Modificació del conveni de col·laboració del transport escolar, del curs 2015-
2016.

El 18 de gener de 2016, la Junta de Govern Local aprovà el Conveni de col·laboració per a 
la gestió del servei públic de transport escolar a Corbera de Llobregat, pel curs 2015-16, 
entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, que 
comportava el compromís d'abonar al Consell Comarcal un import de 26.595,00 €.

La Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió de 25 de juliol de 
2016, va acordar la modificació dels Convenis de transport del curs 2015-2016, en el sentit 
d'establir l'import regularitzat a final de curs, en el referent a l'aportació de l'Ajuntament. 

El tècnic d'Ensenyament ha emès informe relatiu a aquest assumpte amb data 12 de 
setembre de 2016.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria d’Ensenyament, la Junta de Govern Local 
acorda el següent:

PRIMER.- Aprovar la modificació del Conveni de col·laboració per a la gestió del servei 
públic de transport escolar a Corbera de Llobregat, pel curs 2015-16, que afecta a les seves 
clàusules quarta i sisena, el text del qual s'adjunta a l'expedient.

SEGON.- Anul·lar l'autorització i disposició d'un import de 600,00 € per causa de la 
minoració de l'aportació municipal amb càrrec a la partida 2016.31.326.46500 a favor del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat.

TERCER.- Facultar a l'alcaldessa per tal que pugui materialitzar la signatura del Conveni.

QUART.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Baix Llobregat, adjuntant 
tots els exemplars del conveni signats.

7. Donar compte de resolucions d’especial interès

- Decret núm. 1731/2016 sol·licitud de subvenció AODL 2016.



- Decret núm. 1757/2016 esmena error material o de fet en decret núm. 1731/2016.

ASSUMPTES PLE

A continuació s’adopten acords de matèries delegades del Ple municipal..

VIA PÚBLICA I HABITATGE

8. Aprovació inicial del Projecte modificat de les obres de les connexions i 
col·lectors en alta de la vessant entre Ca n'Armengol i Can Rigol i modificació de 
la relació de béns i drets afectats.

En data 6 de març de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el 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, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 457.711,72 € (IVA no inclòs), va declarar dita obra d’utilitat 
pública i d’interès social per l’adquisició pel sistema d’expropiació i ocupació dels béns i 
drets afectats.

El 22 de maig de 2015 la JGL va resoldre les al·legacions i va aprovar definitivament aquest 
Projecte i la relació de béns i drets afectats, acords que en els termes de l’article 126.2 
ROFRJ es van donar compte en el Ple de 28 de juliol del mateix any. Posteriorment, la JGL 
en sessió del 5 d’octubre va aprovar la modificació puntual de la relació de béns i drets.

Així mateix, a finals de 2015 i inicis del 2016 es van formalitzar la totalitat de les actes 
d’expropiació relatives a les afectacions del projecte.

Per una altra banda, el contracte de les obres es va formalitzar el 9 de març de 2016 i 
l’acta de comprovació del replanteig el 21 d’aquest mateix mes.
  
En data 4 d’agost de 2016 la Direcció facultativa fa lliurament (reg d’entrada 5982/2016) 
de la documentació del Projecte executiu modificat de les obres de les connexions i 
col·lectors en alta del vessant entre Ca n’Armengol i Can Rigol per a la seva tramitació, en 
el que s’inclou l’annex relatiu a les expropiacions. La necessitat d’haver-se redactat aquest 
modificat ve donada per disposar a nivell de projecte constructiu de la redefinició de les 
obres necessàries tenint en compte la realitat física existent i les modificacions sofertes en 
la zona des de la data de redacció del projecte fins a la data de la realització dels canvis 
introduïts per l’EDAR Sant Feliu a les obres previstes (annex 1.2.20 “Permisos 
autoritzacions”). En conclusió, aquest projecte modificat es redacta per a incloure aspectes 
no recollits en el projecte executiu adjudicat, la redefinició d’algunes partides d’obra 
(sobretot partides alçades a justificar) i recollir les incidències esdevingudes posteriors a 
l’inici de l’obra.

Aquest Projecte modificat també inclou l’annex 14 d’expropiacions en el que es recullen 
quatre modificacions puntuals de aprovades en el seu dia i que porten causa de la 
redefinició  de les afectacions una vegada replantejada l’obra sobre el terreny amb l’ajust 
d’aquesta a la realitat física i geomètrica.
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El 5 d’agost de 2016 l’enginyer civil municipal ha emès informe favorable al projecte 
modificat que queda incorporat a l’expedient.

El pressupost del Projecte modificat ascendeix a:

Pressupost d’execució per contracta (IVA no inclòs) .........  495.051,02 €
Pressupost d’execució per contracta (IVA inclòs) .............  599.011,73 €
Expropiacions, servituds i ocupacions temporals...............    30.213,88 €

        -----------------
Total .........................................................................        629.225,61 €
                                                                                        ==========

Atesa la vinculació d’aquest tràmit d’aprovació als acords posteriors de modificació del 
contracte de les obres i tenint en compte, en especial, la necessitat que aquestes s’executin 
en el termini acordat per l’òrgan de contractació, es fa necessari declarar la urgència en la 
tramitació del procediment de conformitat amb el previst per l’article 50 de la LRJAP.

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

PRIMER.  Declarar la tramitació d’urgència del procediment per a l’aprovació del Projecte 
executiu modificat de les obres de les connexions i col·lectors en alta del vessant entre Ca 
n’Armengol i Can Rigol. La tramitació per urgència suposarà la reducció dels terminis 
establerts a la meitat, de tal manera que el tràmit d’informació pública s’haurà de reduir a 
la meitat.

SEGON. Aprovar inicialment el 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, amb un pressupost d’execució per contracte de 495.051,02 € (IVA 
no inclòs)

TERCER. Rectificar la relació de béns i drets que s’expropien i ocupen, afectats pel Projecte 
modificat en el sentit següent:

1) CL2-8
On diu: 39,71 superfície servitud (m2)
Ha de dir: 32,54   “ “

On diu: 18,71 m2 superfície expropiació (m2)
Ha de dir: 22,30      “ “

No hi ha variació en l’import del preu d’expropiació.

2) CL2-18
On diu: 12,68 superfície servitud (m2)
Ha de dir: 103,60   “           “

El preu de la servitud s’incrementa en 909,20 €

3) CL2-20



On diu: 0,32 superfície servitud (m2)
Ha de dir: 98,05    “        “

El preu de la servitud s’incrementa en 980,50 €

Segons projecte modificat el pressupost total per a servituds, ocupació temporal i 
expropiacions estimat puja a la quantitat de 30.213,88 €.

QUART. Sotmetre el projecte modificat –inclosa la relació modificada de béns i drets que 
s’expropien que en forma part– a informació pública, per un període de quinze dies hàbils 
comptadors des de l’endemà 
de la darrera publicació de l’Anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, i en 
el tauler d’edictes de la casa consistorial, als efectes d’al·legacions i reclamacions sobre el 
projecte i a efectes, alhora, de corregir possibles errors en la relació modificada de béns i 
drets que s’expropien.

CINQUÈ. Notificar personalment els presents acords als titulars de béns i drets sobre els 
quals s’ha produït una modificació i, si escau, als organismes sectorials corresponents.

RECURSOS HUMANS

9. Aprovació compatibilitat de segona activitat al sector privat.

El 13 de setembre de 2016 a la treballadora A. M. A. P. (LOPD) va presentar instància
amb RE 2016/6706, en la qual sol·licita la compatibilitat per portar a terme una segona 
activitat en tasques de recerca per al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma
de Barcelona i per al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestal de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, en l’àmbit de la Teledetecció i els Sistemes d’Informació
Geogràfica, com a treballadora autònoma, exercint aquesta tasca en hores diferents a les 
de la jornada realitzada a l’Ajuntament.
 
La tècnica de recursos humans va emetre informe núm. 153/2015, el 14 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 jurídic-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:
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“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).”

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 30 de juny de 2015.

Sisena. Entén la que subscriu, que respecte a l’activitat privada com a autònoma, i la que 
efectivament es presta al sector públic, 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 de tasques de recerca descrita anteriorment 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 de 
medi ambient que ocupa la Sra. Arcalís 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 a la instància la treballadora 
manifesta que col·labora actualment.

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 30 de juny de 2015, es va efectuar la delegació en favor de la Junta de Govern Local.

Per tot l’exposat, a proposta d’aquesta Alcaldia, la Junta de Govern Local acorda el següent:

PRIMER. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. A. M. A. P. (LOPD) (DNI núm.
(LOPD)) per a la realització d’una segona activitat per compte propi en tasques de recerca
per al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i per al Centre
de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestal de la Universitat Autònoma de Barcelona,
en l’àmbit de la Teledetecció i els Sistemes d’Informació Geogràfica, com a treballadora 
autònoma, amb efectes a partir del dia següent al de l’adopció d’aquest acord 
per l’òrgan competent.

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 14 de 
setembre de 2016.
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TERCER. Advertir a la Sra. A. (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.

10. 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 11:05 hores, 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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