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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 15 de maig de 2017 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 DE MAIG DE 2017.

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:

- 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.

Absents/excusats:

- Rosa Boladeras Serraviñals, primera tinenta d’alcaldessa

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.

CONTRACTACIÓ

2. Aprovació de la certificació final d'obra del contracte d'obres de connexions 
i col·lectors en alta de la vessant de Ca n'Armengol i Can Rigol.

En data 9 de març es va formalitzar el contracte de les obres de les connexions i 
col·lectors en alta de la vessant entre Ca n’Armengol i Can Rigol amb l’empresa 
Servidel, SLU amb CIF B-43387760, pel preu cert i global de //276.837,21.-// €, 21% 
d’IVA exclòs, signant-se l’acta de comprovació del replanteig el dia 21 del mateix mes, 
essent modificat en posteriors acords de la Junta de Govern Local, quedant fixat 
l’import total del contracte en //300.996,38.-// €, 21% d’IVA exclòs, //364.205,62.-// 
€ (IVA inclòs).

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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En data 6 d’abril de 2017, un cop signada l’acta de recepció de les obres en la mateixa 
data, presenten la certificació final amb registre d’entrada 2017/3109, que contempla 
l’obra executada pendent de certificar per import de 1.907,40 € (IVA inclòs) que, 
juntament amb els imports certificats a compte en les certificacions anteriors per un 
total de 362.298,22 € (IVA inclòs), conformen l’import total d’adjudicació de 
364.205,62 € (IVA inclòs).

Cal indicar que l’acta de recepció determina l’inici del termini de garantia, establert en 
la clàusula 5.2 del PCAP en un any a comptar de la data de signatura de la mateixa.

L’article 166.9 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament 
de la llei de contractes de les administracions públiques, determina que dins el termini 
de dos mesos, comptats a partir de la recepció de l’obra, l’òrgan de contractació haurà 
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada, en el seu cas, 
dins el termini de dos mesos a comptar a partir de la seva expedició, a compte de la 
liquidació del contracte. 

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar la certificació final de les obres de les connexions i col·lectors en 
alta de la vessant entre Ca n’Armengol i Can Rigol, essent l’import total de les mateixes 
de 364.205,62 € (IVA inclòs), havent estat acreditat en anteriors certificacions l’import 
de 362.298,22 € (IVA inclòs) i restant pendent d’abonar al contractista l’import de 
1.907,40 € (IVA inclòs).

SEGON. Reconèixer l’obligació per import de 1.907,40 €, IVA inclòs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària núm. 13.160.60903 del vigent pressupost municipal.

TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la direcció facultativa de 
les obres pel seu coneixement i efectes.

3. Incoació de la contractació del subministrament, en la modalitat 
d'arrendament, de dos vehicles tipus turisme per a la Policia Local.

Actualment, la Policia Local de Corbera de Llobregat disposa d’una flota de vehicles 
que, entre d’altres, consta de dos tipus turisme, i que es troben en règim 
d’arrendament sense opció de compra, finalitzant el mateix el proper 6 d’agost. En 
conseqüència i atès que és necessari seguir comptant amb dos vehicles d’aquestes 
característiques, és voluntat d’aquest Ajuntament iniciar els tràmits necessaris per a 
la contractació de dos nous vehicles tipus turisme.

S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques que han de regular aquest contracte, i que ha estat informat 
favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, quedant incorporat a 
l’expedient. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Seguretat Ciutadana, 
la Junta de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del subministrament, en la modalitat 
d’arrendament sense opció de compra, de dos vehicles tipus turisme per a la Policia 
Local de Corbera de Llobregat, amb una durada de 48 mesos, mitjançant el 
procediment obert i amb aplicació de mesures de gestió eficient en la tramitació, i 
aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
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 //56.336,64.-// €, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada del 
contracte, essent la data d’entrega fixada el 7 d’agost de 2017.

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, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de //68.167,33.-// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la 
partida pressupostària núm. 20.132.20400 del pressupost municipal vigent, 
subordinada al crèdit que es consigni en els pressupostos dels exercicis 2018, 2019, 
2020 i 2021, en les quanties següents:

- Exercici 2017 ..........................   5.680,61 €
- Exercici 2018 .......................... 17.041,83 €
- Exercici 2019 .......................... 17.041,83 €
- Exercici 2020 .......................... 17.041,83 €
- Exercici 2021 .......................... 11.361,23 €

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

4. Incoació del procediment de contractació del subministrament de 62 
unitats de fusteria exterior d'alumini a l'escola Jaume Balmes, pel 
procediment obert.

L’edifici municipal on s’ubica l’escola Jaume Balmes manté en l’actualitat 62 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 corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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El canvi de les finestres s’haurà de realitzar progressivament des de l’any 2017 i fins 
acabar l’any 2019, essent decisió de l’Ajuntament les finestres a substituir.

S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques que han de regular aquest contracte, i que ha estat informat 
favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament en data 21 d’abril de 2017, 
quedant incorporat a l’expedient. 

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

ACORDS

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del subministrament amb instal·lació 
de 62 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 prescripcions 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 //139.500,00.-// €, 21% d’IVA exclòs, 
per a la durada del contracte, establerta des de la data de formalització del contracte 
i fins màxim el 31 de desembre de 2019.

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, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de //168.795,00.-// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la 
partida pressupostària núm. 31.323.63201 del pressupost municipal vigent, 
subordinada al crèdit que es consigni en els pressupostos dels exercicis 2018 i 2019, 
amb el desglòs següent:

Exercici 2017 ....................... 81.675,00 €
Exercici 2018 ....................... 57.172,50 €
Exercici 2019 ....................... 29.947,50 €

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

SECRETARIA

5. Modificació puntual conveni transport públic de viatgers per a l'any 2017. 

El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 14 de març de 2017 va aprovar el conveni 
per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic 
de viatgers per carretera per a l’any 2017. En el mateix acord es va facultar la Junta 
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de Govern Local per a l’adopció dels acords relatius a l’aprovació de modificacions no 
substancials.

El 21 d’abril l’empresa concessionària Autocorb SA va proposar a la Generalitat la 
introducció d’una modificació del conveni consistent en incloure una clàusula de revisió 
de preus que constava en els convenis d’any anteriors de tal manera que els preus 
s’actualitzin d’acord amb les tarifes aprovades per la Generalitat sense necessitat de 
negociacions.

Arran d’aquesta petició la Subdirecció General de Transport Públic i Mobilitat ha enviat 
de nou el redactat del conveni incorporant l’esmentada clàusula.

Així mateix, aquesta modificació es considera no substancial perquè no afecta al servei 
ni als costos vigents aprovats per al 2017 sinó que es tracta d’una correcció al text per 
bé que no hi havia una voluntat de suprimir-la i en resulta una guia de cara a la revisió 
de preus dels propers anys.

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar la incorporació al pacte Tercer del Conveni del transport per a la 
millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de 
viatgers per carretera per a l’any 2017 a formalitzar entre el Departament de Territori 
i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat, l’Autoritat del Transport 
Metropolità, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’empresa Autocorb SA per a la 
millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Corbera de 
Llobregat. El text incorporat és el següent :

“(...) El pressupost inicial serà revisat i actualitzat cada mes de gener. La base de 
càlcul per a la corresponent revisió serà la del pressupost esmentat, el qual serà revisat 
d'acord amb la mateixa variació de costos que hagin estat autoritzats per la Generalitat 
de Catalunya en les tarifes dels serveis regulars interurbans de transport públic de 
viatgers per carretera durant l'any anterior.”

SEGON. Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

RECURSOS HUMANS

6. Compatibilitat segona activitat.

El 19 d’abril de 2017 i número de registre d’entrada 3567, la treballadora S. S. S. 
(LOPD), sol·licita una compatibilitat per exercir en la categoria de Primera Divisió de 
Futbol Sala com a Àrbitre Assistent Cronometradora, exercint aquesta tasca en hores 
diferents a les hores de la jornada realitzada a l’Ajuntament.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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La tècnica de recursos humans va emetre informe número 61/2017, de 25 d’abril, en 
el que, després de consignar els antecedents i els fonaments de dret arriba a les 
conclusions següents:

“Primera. D’acord amb la Llei estatal de l’Esport, 10/1990, de 15 d’octubre les 
Federacions esportives són entitats privades, amb personalitat jurídica pròpia, on el 
seu àmbit d’actuació s’estén al conjunt del territori de l’Estat, en el desenvolupament 
de les competències que són pròpies d’aquesta entitat, integrades Clubs Esportius, 
esportistes, tècnics, jutges i àrbitres, Lligues Professionals (si hi foren) i altres 
col·lectius interessats que promoguin, practiquen o contribueixin al desenvolupament 
de l’esport. 

Segona. Que d’acord amb la normativa aplicable, el règim d’incompatibilitats és 
d’aplicació a tot el personal al servei de les corporacions locals, amb independència de 
la relació jurídica. 

Tercera. El personal de les corporacions locals, d’acord amb la llei d’incompatibilitats, 
com a norma general, no podrà exercir cap activitat privada que es relacioni 
directament amb les que es desenvolupin a l’entitat on estigui destinat.

En el cas de la senyora S. S. (LOPD) sol·licita la compatibilitat per a l’exercici 
d’activitats privades recollits en 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.

L’article 12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de  l’administració de la Generalitat de Catalunya estableix que es pot 
reconèixer, entre d’altres, la compatibilitat per al desenvolupament d’activitats 
privades si hom ocupa un sol lloc de treball en el sector públic en règim de jornada 
ordinària i no se supera el límit de jornada ordinària de l’Administració incrementada 
en un 50% entre l’activitat pública i privada.

Quarta.  No es pot autoritzar ni reconèixer compatibilitat al personal que ocupi llocs 
de treball que tingui incorporat de forma expressa com a component del complement 
específic el factor d’incompatibilitat. 

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, que la quantia dels mateixos no superin el 30 per 100 de la 
seva retribució bàsica, exclosos els conceptes d’antiguitat. Aquest article s’ha de posar 
en relació amb l’article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de  l’administració de la Generalitat de Catalunya, en la 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. L’article 21 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de  l’administració de la Generalitat de Catalunya estableix que els 
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reconeixements de compatibilitat no poden modificar la jornada de treball ni l’horari 
de la persona interessada, i resten sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector 
públic o de modificació de les condicions de lloc de treball.

Sisena. Tot i que les competències per autoritzar compatibilitats vénen atribuïdes al 
Ple de l’Ajuntament per l’article 9 de la Llei 53/1984, el mateix Ple de l’Ajuntament 
acordà la delegació d’aquesta competència en sessió de 30 de juny de 2015.

Setena. A criteri de la que subscriu, respecte a l’activitat privada com a Àrbitre 
Assistent Cronometradora en la categoria de 1a Divisió de Futbol Sala, i la que 
efectivament es presta a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, objecte de 
compatibilitat sol·licitada s’ha de procedir a reconèixer la mateixa, sense incórrer en 
cap de les prohibicions següents:

- L’activitat com a àrbitre no ha d’impedir l’estricte compliment dels seus deures 
o comprometre la seva imparcialitat.

- Pel que fa a les retribucions, el complement específic del lloc de treball de 
tècnica auxiliar de biblioteca que ocupa la senyora S. S.  (LOPD) no té 
degudament definit i, per tant, no és possible determinar el factor 
d’incompatibilitat. 

- La jornada de treball, la dedicació de l’activitat privada ha de ser com a màxim 
el 50% de la jornada setmanal ordinària de les administracions públiques. Per 
tant, no es podrà superar les 18,75 hores setmanals.

- Pel que fa l’horari no es pot veure modificat i, per tant, en el cas de la senyora 
S. (LOPD), és rotatiu setmanalment i es distribueix de la següent forma:

o Setmana 1
 Dilluns, dijous i divendres de 15.40 a 20.40 hores.
 Dimarts i dimecres de 08.40 a 13.40 i de 15.40 a 20.40 hores.
 Dissabtes de 09.40 a 13.40 hores.

o Setmana 2
 Dilluns, dijous i divendres de 15.40 a 20.40 hores.
 Dimarts i dimecres de 08.40 a 13.40 i de 15.40 a 20.40 hores.

La concessió de la compatibilitat de la senyora S. (LOPD) no suposa cap modificació 
de la jornada i l’horari.

- Per últim, fer constar 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 
sol·licitud s’extreu que desenvolupa la seva funció com a àrbitre assistent per 
la temporada 2016/2017.

Vuitena. L’incompliment de les normes en matèria d’incompatibilitat comportaran la 
responsabilitat disciplinària que correspongui segons la infracció comesa.”
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Tot i que l’article 9 de la Llei 53/1984, determina la competència plenària per a la 
declaració de compatibilitat al servei de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
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 de la Regidoria delegada de l’Àrea Règim Interior i atès 
el dictamen favorable de la Comissió Assessora, la Junta de Govern Local acorda el 
següent:

ACORDS

PRIMER. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la senyora S. S. S. (LOPD) amb 
número de DNI. (LOPD) per a la realització d’una segona activitat per compte aliè per 
exercir en la categoria d’Àrbitre Assistent Cronometradora de Primera Divisió de Futbol 
Sala, 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 25 d’abril de 2017.

TERCER. Advertir a la senyora S. S. (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.

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 10:25 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
                                                         
La secretària, Maria Abarca Martínez      

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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