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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 15 d’abril de 2019 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 8 D’ABRIL DE 2019.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:20 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 acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:
-

Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa
Jordi Anducas Planas, segon tinent d’alcaldessa
Jordina Ribó Garriga, tercera tinenta d’alcaldessa
Mireia Moreno Redondo, quarta tinenta d’alcaldessa
Miracle Guerra i Sala, regidora

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
Pol Ejarque i Cortés, regidor

Absents/Excusats:
-

Xavier Miquel i Pons, regidor

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

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
SECRETARIA
2. Reconeixement de compatibilitat en l'exercici de les funcions de la regidora
municipal Jordina Ribó Garriga.
El 29 de març de 2019 la senyora Jordina Ribó Garriga ha sol·licitat amb número de
registre d’entrada E/000085-2019, la compatibilitat de la seva nova dedicació
professional amb el seu càrrec com a regidora a dedicació parcial, de conformitat amb
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1.Aprovació acta sessió anterior.
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la Llei 53/1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques.
La tècnica de recursos humans ha emès l’informe núm. 90/2019, el 3 d’abril, en què,
després de consignar els antecedents informa el següent:
«[…] FONAMENTS DE DRET
Primer. la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
Segon. Articles 321 a 344 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals.
Tercer. Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de les
administracions públiques.
Quart. Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’administració de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè. Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de règim local, modificada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
Sisè. Llei 30/2007 de Contracte del sector públic.
Setè. Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, el text refós de la Llei de l’Estatut dels
Treballadors.
En base als anteriors fets i fonaments de dret, s’emeten les següents
CONSIDERACIONS LEGALS
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.

“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.
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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:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

916cfcfb949148fe81a23e3ae21bd796001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

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

Núm. Exp. General: [EXP.DATGEN.NUG]
Referència: [EXP.DATGEN.REF]

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. 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.
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. Els càrrecs retributius amb règim de dedicació parcial, podran compatibilitzar
ambdues activitats sempre i quan es desenvolupin fora de la seva jornada de treball.
Segon la documentació aportada per la Sra. Ribó, la jornada de treball que realitza a
Aigües de Barcelona es de dimarts a divendres de 8 a 15 hores.

15/04/2019 La secretària acctal.

La jornada que haurà de realitzar a l’Ajuntament serà el dilluns en jornada de matí
quan es fan les Juntes de Govern i la resta de la seva jornada la realitzarà en horari
de tardes.
Cinquena. L’article 7 de la Llei d’incompatibilitats estableix per tal d’autoritzar la
compatibilitat, que la quantitat percebuda pels dos llocs de treball realitzats, no superi
la corresponent al principal, incrementada en un 30%.
La Sra. Ribo actualment realitza una activitat amb una durada estimada de 7 mesos i
que les retribucions que percebria en un període de 12 mesos pujarien a l’import de
9.696€. Import que no supera el 30% de la retribució establerta en el ple de 30 de
juny de 2015.
CONCLUSIÓ
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La sol·licitud de compatibilitat s’ajusta a la normativa analitzada.»
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Tot i que l’article 9 de la llei 53/1984, de 26 de desembre, 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, previ dictamen de la Comissió Assessora, això
no obstant atès que l’exercici d’activitats professionals privades requereix del previ
reconeixement de la compatibilitat, caldrà donar compte d’aquesta en la propera sessió
ordinària que es celebri.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Règim Interior proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Reconèixer a la senyora Jordina Ribó Garriga, amb DNI ***0479** (LOPD),
la compatibilitat per l’exercici d’una estada de pràctiques remunerades a l’empresa de
formació Prosergen, S.L., depenent d’Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de
Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A., en horari laboral de 8h a 15h, de dimarts a
divendres, per entendre que no s’impedeix o menysté l’estricte compliment dels seus
deures i no es compromet la seva imparcialitat i independència, i que no li afecta cap
de les circumstàncies que fan incompatible l’exercici d’activitats privades recollides en
el articles 1.3, 11 i 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del
Personal al Servei de les Administracions Públiques
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 3 d’abril de 2019.

QUART. Aquest acord tindrà vigència mentre no es modifiquin les circumstàncies
declarades en l’expedient, es modifiqui o es canviï el càrrec electiu que ostenta a
l’Ajuntament, o fins que aquest òrgan acordi la seva revocació.
CINQUÈ. Notificar l'Acord adoptat a la interessada, que haurà de presentar la
declaració sobre el reconeixement de compatibilitat per a la seva inscripció en el
Registre d'Interessos corresponent.
ENSENYAMENT
3. Convocatòria del concurs dels Premis Lluís Soler i Ametler (curs 20182019).
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TERCER. Advertir la senyora Ribó 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, donarà
lloc a la responsabilitat corresponent.
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Des de l’any 2002 a l’Escola Municipal de Música s’han estat lliurant els premis Lluís
Soler i Ametller que consisteixen en cobrir una part o la totalitat del cost de
l’ensenyament musical pel curs següent, a l’alumnat del centre i en diferents
categories.
L’any 2016, a proposta del claustre de professors de l’Escola, es proposà regular
aquest procés mitjançant l’aprovació d’unes bases que van ser aprovades per la Junta
de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de febrer.
Novament, el Claustres de professors de l’Escola de Música ha decidit introduir
aspectes a les Bases per millorar la gestió del concurs. El redactat de les Bases
s’adjunta a l’expedient.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea d’Ensenyament proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar les Bases que regiran el concurs d’aquest curs 2018-2019 i, si
s’escau, dels cursos futurs, i que obren en aquest expedient.
SEGON. Convocar el concurs dels Premis Lluís Soler i Ametller per aquest curs escolar
2018-2019, i donar-ne publicitat en el tauler d’anuncis de l’Escola, de l’Ajuntament i
el de la web municipal.
ASSUMPTES URGENTS
Fora de l'ordre del dia, abans de debatre altres assumptes que no requereixen l’adopció
de cap acord i prèvia declaració de la urgència per unanimitat i, en tot cas, amb el vot
favorable de la majoria absoluta, se sotmet a examen i votació el punt següent que
resulta aprovat amb el mateix quòrum.
ESPORTS

L’ajuntament no disposa de suficient personal de consergeria per a cobrir totes les
necessitats, horaris i calendaris actuals d’obertura de les instal·lacions esportives,
dificultada a més per les diferents ubicacions físiques de les zones esportives, no
essent possible l’augment de plantilla per a solucionar-ho. Aquest fet fa necessària la
contractació d’aquest servei per a ser executat per part d’una empresa especialitzada
a la instal·lació esportiva del pavelló municipal d’esports.
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 han estat informats
favorablement per la Secretaria acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats a
l’expedient.
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Urgència I. Incoació per a la contractació de serveis de consergeria a les
instal·lacions esportives municipals.
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Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea d’Esports proposa a la Junta
de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del servei de consergeria al pavelló
municipal d’esports de Corbera de Llobregat, durant els dissabtes i diumenges en què
hi ha programada activitat esportiva en els dos recintes esportius del municipi (pavelló
i camp de futbol), mitjançant el procediment obert simplificat, 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 un màxim de 53.820,00 €,
21% d’iva exclòs, amb aplicació de preu màxim de 15 €, 21% d’iva exclòs, per hores
de consergeria efectivament prestades, pels tres anys de durada inicial del contracte.
La data inicialment prevista d’inici del contracte és el 25 de maig de 2019, en funció
de la finalització del procés de licitació i adjudicació.
Es calcula un màxim de 1.196 hores anuals de prestació de servei al pavelló
poliesportiu repartides totes entre dissabte i diumenge, a raó de 46 caps de setmana
compresos entre gener i desembre de l’any natural.
SEGON. Convocar el procediment obert simplificat publicant l’anunci de licitació en el
perfil del contractant, atorgant un termini de 15 dies naturals 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.






Exercici
Exercici
Exercici
Exercici

2019......................
2020......................
2021......................
2022......................

12.269,40 €
21.707,40 €
21.707,40 €
9.438,00 €

QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.
4. Precs i preguntes.
No se’n formulen.
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TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del
contracte de 65.122,20 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 34.341.22699 del pressupost municipal vigent, i subordinada al crèdit
que es consigni en els pressupostos dels exercicis 2020, 2021 i 2022 amb el següent
desglòs:
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 12:20
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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