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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2016.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:05 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.

COMERÇ I TURISME

2. Atorgament subvenció i minuta conveni regulador amb Associació comerciants 
i empresaris de Corbera (ACOPA).

L'Ajuntament de Corbera de Llobregat i l'Associació de Comerciants i Empresaris de 
Corbera (ACOPA) porten una llarga trajectòria de col·laboració mútua amb l'objectiu 
d'impulsar i millorar el comerç al municipi, aplicant recursos materials i econòmics.

Tant l'Ajuntament de Corbera de Llobregat com ACOPA, coincideixen en la voluntat 
d'afavorir la dinamització del comerç integrat en el teixit urbà, en l'àmbit d'actuació de 
l'ACOPA i en la transformació d'aquesta àrea en un centre comercial cívic i de lleure al 
serveis dels ciutadans de Corbera de Llobregat.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat contempla en el seu pressupost per al 2016 
l’atorgament d’una sèrie d’ajuts directes a entitats del municipi, de conformitat amb el que 
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). 

L’article 22.2.a de l’esmentada LGS disposa que es podran concedir de forma directa les 
subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals. Aquestes 
subvencions, d’acord amb l’article 65.1 del RGS, són aquelles en què l’objecte, la dotació 
pressupostària i el beneficiari apareixen determinats de forma expressa en l’estat de 
despeses del pressupost.



Entre les subvencions directes contemplades figura una a favor de l’Associació de 
Comerciants i Empresaris de Corbera (ACOPA), per import de 16.000€ (setze mil euros) 
per tal d'aconseguir els objectius de dinamització i transformació de la zona comercial, 
d'acord amb els criteris del l’Àrea de desenvolupament econòmic.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per canalitzar 
les subvencions previstes nominativament en els pressupostos dels ens locals. Així mateix, 
l’article 65.3 del RGS, disposa que el conveni té el caràcter de bases reguladores de la 
concessió de la subvenció, i en determina el contingut.

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

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l'Associació de 
Comerciants i Empresaris de Corbera (ACOPA), destinada a finançar les actuacions 
corresponents de dinamització i transformació de la zona comercial, d'acord amb els criteris 
del l’Àrea de desenvolupament econòmic, per import de 16.000€.

SEGON. Aprovar la minuta del conveni regulador de la subvenció que s’incorpora a 
l’expedient a formalitzar amb l’Associació de Comerciants i Empresaris de Corbera 
(ACOPA), per a la dinamització i transformació de la zona comercial.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l’Associació de Comerciants i Empresaris de 
Corbera, amb NIF G61252326, per import de 16.000€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria 25.4314.48900 del pressupost municipal vigent.

QUART. Procedir al pagament d’una bestreta del 50% de la subvenció concedida d’acord 
amb les condicions establertes a la clàusula tercera del l’esmentat conveni.

NOVA ECONOMIA 

3. Aprovació projecte "Corbera Impulsa", i sol·licitud de subvenció a l'AMB.

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar en data 
26/01/2016 el Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals pel període 
2016-2019. Aquests plans incorporen les aportacions als diferents municipis associats i 
tenen com a objectiu impulsar iniciatives que generin ocupació directa al territori, reforcin 
els dispositius i xarxes locals d’ocupació i millorin les condicions d’ocupabilitat de la població 
aturada.

L’assignació econòmica per a la primera convocatòria 2016-2017 i per la segona 
convocatòria 2018-2019 per l’ajuntament de Corbera de Llobregat en el marc del Pla de 
suport a les polítiques socials és de 99.180,-€ respectivament. L’AMB subvencionarà fins 
el 80 % de l’import total del pressupost del programa o projecte que s’aprovi.

Atès el projecte “Corbera Impulsa” de l’Ajuntament, en el marc d’aquest programa, per un 
cost total 123.975,-€, amb un finançament sol·licitat a l'AMB de 99.180,-€, equivalent al 
80 % del cost. Consisteix en diferents línies d’actuació que es concreten en els següents 
projectes que s’iniciaran al 2017 i contemplen la contractació de 5 persones inscrites a 
l’atur:
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COST TOTAL 
PROJECTE

IMPORT SOL.LICITAT 
AMB

Suport al desenvolupament econòmic local 32.169,12,-€ 25.735,30,-€
Recepció serveis socials bàsics 25.395,80,-€ 20.316,64,-€
Suport a l’arxiu municipal 23.917,85,-€ 19.134,28,-€
Manteniment de les zones verdes municipals 42.492,23,-€ 33.993,78,-€

Vistes les bases i directrius reguladores del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials 
municipals 2016-2019.

Per tot això, a proposta de la Regidoria de desenvolupament econòmic, la Junta de Govern 
Local acorda el següent:

PRIMER. Aprovar el projecte “Corbera Impulsa” per un cost total 123.975,-€, amb un 
finançament sol·licitat a l'AMB de 99.180,-€. 

SEGON. Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del Pla de suport a les 
polítiques socials municipals pel període 2016-2019, l’aprovació d’aquest projecte “Corbera 
Impulsa” i l’atorgament de part de l’assignació de la subvenció per import de 99.180,-€.

TERCER. Notificar aquesta resolució a l’AMB.

RECUROS HUMANS

4. Aprovació bases tècnic mig per cobrir suplència a l'Àrea de desenvolupament 
econòmic.

Atesa la provisió de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic, en la que exposa que la 
senyora R.B.F. (LOPD) properament i, per recomanació mèdica, presentarà la baixa 
per incapacitat donat el seu embaràs.

Vist que en la convocatòria realitzada amb anterioritat de tècnic/a mig adscrit a l’àrea de 
desenvolupament econòmic, les dues persones que estaven a la borsa de treball per a 
possibles substitucions han renunciat formalment a la cobertura temporal de la vacant.

Davant d’aquesta situació, es fa necessària la contractació d’una persona tècnica 
d’estructura per cobrir aquests serveis, ja que el treball amb persones, empreses i 
ciutadania en general i l’assoliment dels objectius plantejats passen pel vincle que es crea 
entre el/la tècnic/a de referència que acompanya en el procés i la persona/empresa que 
és atesa.

Per tot això, a proposta de la Regidoria de Règim Interior, la Junta de Govern Local adopta 
el següent:

PRIMER. Aprovar les bases reguladores del procés selectiu per tal de cobrir, mitjançant 
nomenament interí, la substitució de la baixa d’incapacitat temporal, permís de maternitat 
i derivats o incorporació del titular possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs 
de treball inclosos en la categoria de tècnic/a mig adscrit a desenvolupament econòmic, 
mitjançant concurs-oposició, 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. 

Les presents bases constitueixen un acte de tràmit qualificat i, en conseqüència, són 
impugnables, en els termes dels articles 107.1 i 116.1 LRJPAC mitjançant la interposició 
d’un recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern Local de l’Ajuntament o 
directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.

5. Donar compte de resolucions d’especial interès.

Es dona compte del Decret de l’Alcaldia 1856/2016, de 28 de setembre, pel qual s’avoca 
puntualment, atesa la urgència, la competència conferida a la JGL per decret 1092/2016, 
de 15 de juny i es sol·licita la subvenció per a projectes de foment de la recollida selectiva 
de la fracció orgànica de residus municipals (FORM) per a l’any 2016, segons el que 
estableix la resolució TES/1770/2016.

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 11:16 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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