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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2015

A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, 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

- 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.

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.

ALCALDIA

2. Concessió nou termini per al lliurament d'informe tècnic definitiu en relació a 
les reparacions dels desperfectes de la biblioteca municipal i programació de les 
obres.

Tramitats els corresponents expedients de contractació, la Junta de Govern Local, en 
sessions de 27 de desembre de 2006, 28 de febrer de 2007 i 6 de març de 2007 va 
realitzar les adjudicacions corresponents a la direcció d’obres, a la direcció d’execució i 
coordinació en matèria de seguretat i salut i a l’execució d’obres de la Biblioteca 
Municipal segons el projecte redactat pels arquitectes Antonio Sierra Grañón i Ana Belén 
Rozas Fernández, segons el detall següent:

- Direcció facultativa de les obres a favor de Sierra Rozas Arquitectos, SCP per un 
import de 48.120 €, IVA inclòs,.

- Direcció d’execució de les obres i coordinació en matèria de seguretat i salut a 
favor de SGS Tecnos, SA per un import de 62.302 €, IVA inclòs.

- Execució de les obres a Construcciones Exisa, SA, per un import de 2.819.069,58 
€, IVA inclòs. Aquesta empresa va ser absorbida posteriorment per Puentes y 
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Calzadas Infraestructuras SLU, subrogant-se en tots els drets i obligacions 
inherents al contracte.

El 21 d’octubre de 2010 es va signar l’acta de recepció de les obres amb excepció de les 
relatives a l’estuc de la façana i amb consignació de tot un seguit de desperfectes de 
necessària reparació. Posteriorment van sorgir una sèrie de deficiències addicionals, com 
ara les relatives a humitats, que consten a l’expedient.

Davant la inactivitat en la reparació dels desperfectes la Junta de Govern Local va 
realitzar una sèrie de requeriments:

- El 18 de gener de 2013 s’efectua requeriment a la Direcció facultativa i a la 
direcció d’execució d’obres per tal que emetin informe en relació a les deficiències 
de l’estuc amb advertiment d’incautació d’avals.

- El 31 de maig de 2013, es requereix l’empresa constructora que executi la 
reparació dels desperfectes. 
En el cas de l’empresa constructora es va iniciar el procediment d’incautació 
d’avals que desprès va ser suspès cautelarment a petició seva ja que 
manifestaven que procedirien a la realització de les obres. 

L’arquitecta municipal emet informe, el 10.11.2014 en el que fa constar que tot i els 
reiterats requeriments efectuats per a l’execució de les obres de reparació, aquestes no 
s’han realitzat.

El mes de gener de 2015 es realitza visita a l’obra per tal de determinar els treballs a 
efectuar. L’Ajuntament requereix a l’empresa constructora el lliurament del Planning 
d’obra amb caràcter previ a l’inici de cap treball. Davant la manca de lliurament 
d’aquesta documentació, l’Ajuntament els atorga un termini de 15 dies. 

Aquest fet motiva una reunió, el 2 de juliol de 2015 amb Puentes y Calzadas 
Infraestructuras SLU, en la que es conclou que l’empresa constructora lliurarà a 
l’Ajuntament un document tècnic que reculli l’obra a efectuar, per tal que es procedeixi a 
la seva aprovació. Aquest document ha estat lliurat per correu electrònic el 19 d’agost de 
2015. 

Un cop analitzat pels serveis tècnics municipals, es detecta que hi ha reparacions que no 
queden del tot clares o respecte de les quals l’empresa constructora manifesta que no 
són de la seva responsabilitat.

Aquests fets donen lloc a una reunió celebrada a les dependències municipals el 7 de 
setembre de 2015 entre l’Ajuntament, els tècnics de l’AMB, el Sr. A. S. (LOPD), en 
representació de la Direcció Facultativa, el Sr. O. G. (LOPD), en representació de la 
Direcció d’Execució, i els Srs. S.P. (LOPD) i I.A. (LOPD) en representació de l'empresa
constructora. 

En aquesta reunió sol·liciten a l’Ajuntament la concessió d’un termini per tal de poder 
efectuar proves tècniques suficients que determinin l’origen de les humitats i poder 
cercar una solució correcta i, alhora, per tal de depurar responsabilitats. A més, es 
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concreten detalls d’execució de la resta de desperfectes i s’obre la possibilitat de canviar 
el revestiment de façana per un altre un cop retirat l’estuc.

Atès que la concessió d’un nou termini és competència de l’òrgan de contractació, a 
proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local acorda el següent: 

PRIMER.- Concedir a Puentes y Calzadas Infraestructuras, SLU, Sierra Rozas 
Arquitectos, SCP i SGS Tecnos, SA termini fins el 15 d’octubre de 2015 (inclòs) per tal 
que, prèvia la realització de les proves tècniques que considerin necessàries, lliurin a 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat el document tècnic definitiu de les reparacions a 
efectuar a la Biblioteca Municipal, incloent-hi el planning d’execució. 

SEGON. Advertir als interessats que l’incompliment d’aquest termini donarà lloc a l’inici 
de l’expedient d’execució subsidiària, prèvia tramitació de la incautació de les 
corresponents fiances. 

TERCER. Notificar aquest acord a Puentes y Calzadas Infraestructuras, SLU, Sierra Rozas 
Arquitectos, SCP, SGS Tecnos, SA i a l’AMB als efectes escaients.

ÀREA DE RÈGIM INTERIOR

Recursos Humans

3.Aprovació bases reguladores del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a 
auxiliar de gestió, funcionari/a de carrera de l'Ajuntament de Corbera de 
Llobregat, mitjançant concurs-oposició, per promoció interna i obertura 
convocatòria pública.

ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA DE 
TÈCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ, FUNCIONARI/A DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT DE 
CORBERA DE LLOBREGAT, MITJANÇANT CONCURS – OPOSICIÓ, PER PROMOCIÓ INTERNA I 
OBERTURA DE CONVOCATÒRIA PÚBLICA.

Per Provisió del regidor de Regim Interior, de 29 de juliol de 2015, es van donar 
instruccions al departament de Recursos Humans per tal que es tramités la corresponent 
Oferta Pública d’Ocupació per l’any 2015 i que posteriorment es realitzi el procés de 
promoció interna per tal de cobrir la plaça vacant de tècnic auxiliar de gestió.

El Decret de l’Alcaldia 1460/2015, de 30 de juliol, va resoldre aprovar l’oferta pública 
d’ocupació d’aquesta corporació per l’any 2015 en els següents termes:

PERSONAL FUNCIONARI
 
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL:

SUBESCALA ADMINISTRATIVA
1 Tècnic auxiliar de gestió. Subgrup C1. Nivell 16. Promoció interna. Concurs-oposició.

L’esmentada oferta va ser publicada al BOPB i al DOGC de 25 d’agost de 2015.



L’article 21.1 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat 
per l’any 2015 estableix que durant el 2015 no es procedirà en el Sector Públic a la 
incorporació de nou personal. Especificant a l’apartat segon una taxa de reposició del 
50% excepte en determinats serveis. No obstant això, aquesta prohibició no abasta els 
processos selectius que es realitzin per promoció interna, per quedar fora del càlcul de la 
taxa de reposició.

Des del departament de Recursos Humans s’han elaborat les corresponents bases així 
com l’informe favorable al procés de selecció que resta incorporat a l’expedient.

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de Règim Interior, la Junta de Govern Local 
acorda el següent: 

PRIMER. Aprovar les bases reguladores del procés selectiu d’una plaça de tècnic/a 
auxiliar de gestió de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, Subgrup C1, nivell 16,  per 
concurs-oposició, promoció interna, pertanyent a l’escala d’administració general, 
subescala administrativa, corresponent al grup C1, amb un nivell 16 als efectes de 
complement de destinació, i ordenar la seva publicació integra al BOPB, al tauler 
d’edictes de la Corporació i al web municipal, i la publicació d’un anunci al DOGC on es 
contingui extracte de la convocatòria i dades del BOPB en el que s’hagin publicat les 
corresponents bases.

SEGON. Obrir convocatòria pública atorgant a les persones interessades un termini de 
20 dies naturals per a la presentació de sol·licituds de participació, a comptar des del dia 
següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria en el DOGC. 

4.Aprovació bases reguladores del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a 
auxiliar de gestió, funcionari/a interí/na de l'Ajuntament de Corbera de 
Llobregat, mitjançant concurs-oposició, per torn lliure i obertura convocatòria 
pública.

ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER TAL DE 
COBRIR UN PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ DE L’OAC, FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/NA, 
DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ.

En data 19 de febrer de 2014 va ser registrada en aquest Ajuntament (RE 2014/1426) 
la notificació de l’INSS de resolució de l’expedient d’incapacitat permanent de la 
funcionària Sra. Teresa Ros Serra (DNI 46675268B) en grau d’absoluta, amb data 
d’efectes 27 de gener de 2014, i en la qual preveia que aquesta situació es revisaria per 
agravació o millora al febrer de 2016.

El Decret d’Alcaldia 334/14, de 25 de febrer, va resoldre cessar la funcionària Sra. M. 
Teresa Ros Serra (DNI 46675268B), en la plaça de tècnic auxiliar de gestió, pertanyent 
a l’escala d’administració general, subescala administrativa, corresponent al grup C1, 
amb un nivell 16 als efectes de complement de destinació, adscrita al lloc de treball de 
la RLT núm. 70, amb data d’efectes retroactius a 26 de gener de 2014, com a causa de 
pèrdua de la condició de funcionària pel reconeixement d’una pensió d’incapacitat 
permanent en relació amb l’exercici de les funcions del seu cos o escala.
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Ates que la plaça ocupada per la Sra. Ros va quedar vacant de forma inesperada, i es 
feia necessària la seva cobertura tenint en compte que el servei de l’OAC és prioritari, 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de 16 d’abril de 2014, aquest Ajuntament 
va aprovar les bases reguladores i va obrir la convocatòria del procés selectiu d’una 
plaça de tècnic/a auxiliar de gestió de l’OAC, funcionari/a interí/na, mitjançant el 
sistema de concurs oposició. El procés selectiu es va declarar desert, mitjançant l’acta 
del 15 de setembre del Tribunal qualificador, en no superat cap de les persones 
aspirants la prova teòrica.

Un cop constituït el nou Ajuntament, aquest equip de govern ha valorat que es torni a 
realitzar la convocatòria per tal de cobrir de forma interina la plaça de tècnic/a auxiliar 
de gestió de l’OAC, atesa la importància del servei. 

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de Règim Interior, la Junta de Govern Local 
acorda el següent: 

PRIMER. Aprovar les bases reguladores del procés selectiu d’una plaça de tècnic/a 
auxiliar de gestió, funcionari/a interí/na de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
mitjançant concurs-oposició, per torn lliure i ordenar la seva publicació íntegra al BOPB, 
al tauler d’edictes de la Corporació i al web municipal, i la publicació d’un anunci al DOGC 
on es contingui extracte de la convocatòria i dades del BOPB en el que s’hagin publicat 
les corresponents bases.

SEGON. Obrir convocatòria pública atorgant a les persones interessades un termini de 
20 dies naturals per a la presentació de sol·licituds de participació, a comptar des del dia 
següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria al DOGC.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

5. Proposta aprovació participació programa Treball i Formació RMI 2015.   
 
Aquest punt de l’ordre del dia queda retirat, tal i com estableix l’article 92 del Reial 
Decret 2568/1986. 

6.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




