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

 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 17 de desembre de 2018 
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 10 DE DESEMBRE DE 2018.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:22 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:

- 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
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Pol Ejarque i Cortés, regidor

Absents/Excusats:

- Albert Cañellas i Pagès, primer tinent 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.

SEGURETAT CIUTADANA

2. Adjudicació dos lots del contracte de subministrament de la uniformitat, 
complement i accessoris per a la Policia Local.

En data 22 d’octubre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació del subministrament de la uniformitat, 
complement i accessoris necessari per a la Policia Local, i es va convocar la licitació 
pel procediment obert simplificat amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, 
amb un import total màxim de 82.318,50 €, 21% d’IVA exclòs, pels tres anys de 
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durada inicial del contracte, amb aplicació dels preus unitaris oferts per a 
subministraments efectivament executats, expedient núm. AJCOR0303342018, i 
mitjançant dos lots, poden optar els licitadors a un lot o a tots ells:

a) Lot núm. 1: Subministrament d’uniformitat amb complements.

Pressupost de licitació: 64.596,50 €, 21% IVA exclòs
Termini de subministrament: màxim 30 dies naturals a comptar des de la data 
de petició de la corresponent comanda.

b) Lot núm. 2: Subministrament de calçat.

Pressupost de licitació: 17.722,00 €, 21% IVA exclòs
Termini de subministrament: màxim 30 dies naturals a comptar des de la data 
de petició de la corresponent comanda.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 23 d’octubre de 2018, amb un període de quinze (15) dies naturals per a 
presentar ofertes, essent l’últim dia el 7 de novembre de 2018 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació tres (3) empreses han presentat proposicions, sense 
indicar el lot o lots als quals opten, Paco García Prendas y artículos de uniformidad SA 
amb CIF A58265364 i registre d’entrada 2018/11224, Insigna Uniformes SL amb CIF 
B97611164 i registres d’entrada 2018/11259 i 2018/11260, i Miguel Angel Fernández 
García amb CIF 43410427C i registre d’entrada 2018/11334.

De l’acta d’obertura dels sobres digitals presentats, que es troba publicada en el perfil 
del contractant i incorporada a l’expedient, se’n desprèn que l’única oferta acceptada 
és la presenta per l’empresa Insigna Uniformes SL amb CIF B97611164 pels dos lots, 
restant les altres empreses excloses pels motius que s’hi indiquen, però condicionada 
a la presentació per part d’Insigna Uniformes SL de la documentació relativa a relació 
de subministraments efectuats en els últims cinc anys on l’import acumulat de 
l’anualitat més elevada fos superior al 70% de l’import del contracte, i de la llista de 
preus unitaris amb l’oferta aplicada d’ambdós lots. El termini màxim per a presentar 
la documentació requerida, tal i com constava en l’acta emesa, era de dos dies naturals 
a comptar de la notificació de l’acta, que va ser publicada en el perfil del contractant 
en data 13 de novembre de 2018 i enviada per correu electrònic a l’empresa en la 
mateixa data. 
El requeriment ha estat correctament complert per part de l’empresa Insigna 
Uniformes SL, en haver presentat en data 14 de novembre de 2018 i mitjançant correu 
electrònic per problemes informats amb la seu electrònica, relació de 
subministraments efectuats amb imports superiors al 70% de l’import del contracte i 
llistat amb els preus unitaris oferts.

En haver-se complert correctament tot el requerit i ser l’única empresa presentada a 
ambdós lots, amb acreditació de la capacitat d’obrar i solvències econòmica i tècnica, 
es proposa l’adjudicació dels dos lots objecte del contracte en favor d’Insigna 
Uniformes SL amb CIF B97611164, amb el següent desglòs:
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a) Lot núm. 1: haver obtingut la màxima puntuació en ser l’única empresa 
presentada, i haver ofert una reducció de l’import dels preus unitaris a aplicar 
del 10%, així com una millora en el termini de primer lliurament de les peces i 
en el termini de reposició de les peces, de 5 dies en ambdós casos.

b) Lot núm. 2: haver obtingut la màxima puntuació en ser l’única empresa 
presentada, i haver ofert una reducció de l’import dels preus unitaris a aplicar 
del 9%, així com una millora en el termini de primer lliurament de les peces i 
en el termini de reposició de les peces, de 5 dies en ambdós casos.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2018/1997, de 20 de novembre, es va requerir l’empresa 
Insigna Uniformes SL amb CIF B97611164, per a què en el termini màxim de 7 dies 
hàbils a comptar de l’enviament del mateix, diposités l’import corresponent a la fiança 
definitiva del 5% de l’import d’adjudicació dels dos lots. L’enviament es va realitzar en 
data 21 de novembre, essent l’últim dia per a dipositar la fiança el 30 de novembre de 
2018.

En data 26 de novembre de 2018 i registre d’entrada 2018/12128, l’empresa licitadora 
Paco García Prendas y artículos de uniformidad SA amb CIF A58265364 presenta escrit 
on sol·liciten ser admesos a la licitació en haver iniciat amb antelació a la incoació 
d’aquest expedient els tràmits, els tràmits oportuns per a ser inscrits en el RELI. 
Aquesta inscripció en un registre oficial de licitadors era obligatòria segons els Plecs i 
excloent en cas de no constar-hi inscrit, i va ser per aquest motiu que l’empresa 
licitadora Paco García Prendas y artículos de uniformidad SA amb CIF A58265364 va 
quedar exclosa del procediment, atès que en el DEUC presentat manifestaven no 
trobar-s’hi inscrits i, una vegada realitzades les comprovacions per part de la Mesa de 
Contractació, es va constatar que efectivament, a data del final del període per a 
presentar ofertes no es trobaven inscrits en cap registre oficial de licitadors. En 
conseqüència, no es pot acceptar la sol·licitud de readmissió en el procés de licitació.

En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits 
en el Decret d’Alcaldia núm. 2018/1997, de 20 de novembre, atès que la fiança s’ha 
dipositat en data 30 de novembre,

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Seguretat Ciutadana 
proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

PRIMER. Desestimar la sol·licitud de readmissió al procediment de licitació, 
presentada per l’empresa licitadora Paco García Prendas y artículos de uniformidad SA 
amb CIF A58265364 amb registre d’entrada 2018/12128, de 26 de novembre, atès 
que la inscripció en un registre oficial de licitadors era obligatòria i a data del final del 
període per a presentar ofertes, aquesta empresa licitadora no es trobava inscrita en 
cap registre oficial de licitadors.
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SEGON. Adjudicar el lot núm. 1 corresponent al subministrament d’uniformitat amb 
complements del contracte del subministrament de la uniformitat, complement i 
accessoris necessari per a la Policia Local, a l’empresa Insigna Uniformes SL amb CIF 
B97611164 per import màxim de 64.596,50 € 21% d’IVA exclòs, pels tres anys de 
durada inicial del contracte i amb aplicació dels preus unitaris oferts amb la reducció 
del 10% per a subministraments efectivament executats, una millora en el termini de 
primer lliurament de les peces i en el termini de reposició de les peces, de 5 dies en 
ambdós casos, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, Plec de 
Prescripcions Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives Generals, i les propostes 
tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició.

TERCER. Adjudicar el lot núm. 2 corresponent al subministrament de calçat del 
contracte del subministrament de la uniformitat, complement i accessoris necessari 
per a la Policia Local, a l’empresa Insigna Uniformes SL amb CIF B97611164 per import 
màxim de 17.722,00 € 21% d’IVA exclòs, pels tres anys de durada inicial del contracte 
i amb aplicació dels preus unitaris oferts amb la reducció del 9% per a 
subministraments efectivament executats, una millora en el termini de primer 
lliurament de les peces i en el termini de reposició de les peces, de 5 dies en ambdós 
casos, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, Plec de 
Prescripcions Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives Generals, i les propostes 
tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició.

QUART. Formalitzar el contracte dels dos lots en un únic document administratiu, que 
serà signat amb certificat digital reconegut, en un termini no superior a 5 dies a partir 
de l’enviament de la notificació de l’acord d’adjudicació, al qual s’annexarà el plec de 
clàusules i el plec de prescripcions tècniques com a part integrant, i es publicarà en un 
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de 
contractant.

CINQUÈ. El contracte tindrà data d’inici d’efectes a partir de la notificació de l’acord 
d’adjudicació.

SISÈ. El contracte tindrà data d’inici d’efectes l’1 de desembre de 2018, una vegada 
notificat l’acord d’adjudicació.

SETÈ. Disposar la despesa que inclou l’IVA, per import total màxim del contracte de 
99.605,39 euros, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
20.132.22104 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, subordinat al 
crèdit que es consigni en els pressupostos dels anys 2019 i 2020 atenent el següent 
desglòs que inclou l’IVA:

Lot 1 ................ 20.132.22104 ................... 78.161,77 €

 Exercici 2018: 27.747,72 €
 Exercici 2019: 25.147,43 €
 Exercici 2020: 25.266,62 €

Lot 2 ................ 20.132.22104 .................... 21.443,62 €
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 Exercici 2018: 4.726,26 €
 Exercici 2019: 8.358,68 €
 Exercici 2020: 8.358,68 €

VUITÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària dels dos lots i a totes 
les empreses licitadores, i publicar-lo en el  perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat.

VIA PÚBLICA

3. Incoació del contracte d'obres de reparacions menor de calçades i 
ampliacions de voreres de diversos carrers de la població.

És necessari realitzar actuacions a diverses calçades i voreres de diferents carrers del 
municipi, consistents en alguns casos en reparacions menors de calçades, altres en 
ampliacions d’alguns trams de voreres.

En aquest sentit des dels serveis tècnics municipals s’han elaborat 7 documents tècnics 
que inclouen les obres i actuacions a executar, amb un import d’execució total màxim 
de //268.315,75.-// €, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució  màxim de 8 mesos 
i 18 dies, que és el sumatori de tots els terminis d’execucions parcials de les memòries 
valorades que composen aquest contracte. Els documents tècnics que formen part del 
contracte són:

a1) Calçades: Carrer Jaume Balmes; carrer Salvador Espriu i un tram del carrer de 
les Pedreres (des del carrer de les Picaranyes i fins al carrer Abat Escarré). Es preveuen 
els treballs de fresat i subministrament de mescla bituminosa en calent sobre calçada 
i aplicació de marques vials. També s’inclou la reposició de la vorera davant el núm. 8 
del carrer de les Pedreres. Tot segons el que estableixen els punts 1.3 de les memòries 
valorades que formen part de l’expedient:

1. Memòria valorada obres reparació menor calçada carrer Jaume Balmes, amb un 
import d’execució màxim de 44.591,33 €, 21% d’IVA exclòs, i un termini 
d’execució de màxim 7 dies.

2. Memòria valorada obres reparació menor calçada carrer Salvador Espriu, amb 
un import d’execució màxim de 48.943,43 €, 21% d’IVA exclòs, i un termini 
d’execució de màxim 5 dies.

3. Memòria valorada obres reparació menor calçada carrer Pedreres, amb un 
import d’execució màxim de 18.391,52 €, 21% d’IVA exclòs, i un termini 
d’execució de màxim 20 dies.

a2) Obres d’ampliacions de voreres: Vorera esquerra de la travessia Font Vella; tram 
inicial del carrer Lluís Millet (del núm. 2 al núm. 8); núms. 13 i 15 del carrer Lluís 
Millet; núms. 2, 4 i 4bis del carrer Sant Jordi i núms. 17 a 29 del carrer de la Salut; i 
núms 1 i 3 del carrer Jaume Balmes. Es renova la xarxa d’enllumenat públic en els 
trams d’actuació del carrer Lluís Millet. Tot segons el que estableixen els punts 1.3 de 
les memòries valorades que formen part de l’expedient:
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1. Memòria valorada obres ampliació voreres esquerra Trv. Font Vella i tram inicial 
vorera carrer Lluís Millet, amb un import d’execució màxim de 64.303,77 €, 
21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució de màxim 2,5 mesos.

2. Memòria valorada obres ampliació vorera carrer Lluís Millet (13-15), amb un 
import d’execució màxim de 38.691,56 €, 21% d’IVA exclòs, i un termini 
d’execució de màxim 1 mes.

3. Memòria valorada obres ampliació vorera carrer Sant Jordi (2, 4 i 4 bis) i carrer 
de la Salut (17 a 29), amb un import d’execució màxim de 30.171,88 €, 21% 
d’IVA exclòs, i un termini d’execució de màxim 1 mes.

4. Memòria valorada obres ampliació tram inicial vorera esquerra carrer Jaume 
Balmes, amb un import d’execució màxim de 23.222,26 €, 21% d’IVA exclòs, i 
un termini d’execució de màxim 1 mes.

En conseqüència, i per a poder executar les actuacions incloses en els documents 
tècnics de referència, es fa necessària la contractació de les mateixes per part d’una 
empresa especialitzada. S’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives 
particulars que, junt amb els documents tècnics han de regular aquest contracte, i que 
ha estat informat favorablement per la Secretaria acctal. de l’Ajuntament, quedant 
incorporats a l’expedient.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Via Pública proposa a la 
Junta de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

PRIMER. Aprovar els documents tècnics següents redactats pels serveis tècnics 
municipals, atenent l’establert a la part expositiva, i que formaran part del contracte:

1. Memòria valorada obres reparació menor calçada carrer Jaume Balmes, amb un 
import d’execució màxim de 44.591,33 €, 21% d’IVA exclòs, i un termini 
d’execució de màxim 7 dies.

2. Memòria valorada obres reparació menor calçada carrer Salvador Espriu, amb 
un import d’execució màxim de 48.943,43 €, 21% d’IVA exclòs, i un termini 
d’execució de màxim 5 dies.

3. Memòria valorada obres reparació menor calçada carrer Pedreres, amb un 
import d’execució màxim de 18.391,52 €, 21% d’IVA exclòs, i un termini 
d’execució de màxim 20 dies.

4. Memòria valorada obres ampliació voreres esquerra Trv. Font Vella i tram inicial 
vorera carrer Lluís Millet, amb un import d’execució màxim de 64.303,77 €, 
21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució de màxim 2,5 mesos.

5. Memòria valorada obres ampliació vorera carrer Lluís Millet (13-15), amb un 
import d’execució màxim de 38.691,56 €, 21% d’IVA exclòs, i un termini 
d’execució de màxim 1 mes.

6. Memòria valorada obres ampliació vorera carrer Sant Jordi (2, 4 i 4 bis) i carrer 
de la Salut (17 a 29), amb un import d’execució màxim de 30.171,88 €, 21% 
d’IVA exclòs, i un termini d’execució de màxim 1 mes.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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7. Memòria valorada obres ampliació tram inicial vorera esquerra carrer Jaume 
Balmes, amb un import d’execució màxim de 23.222,26 €, 21% d’IVA exclòs, i 
un termini d’execució de màxim 1 mes.

SEGON. Iniciar els tràmits per a la contractació de l’execució de les obres de 
reparacions menors de calçades i ampliacions de voreres de diversos carrers del 
municipi, mitjançant el procediment obert simplificat, i aprovar el Plec de clàusules 
administratives particulars que, juntament amb el Plec de clàusules administratives 
generals aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta contractació. L’import de 
licitació total s’estableix en un màxim de //268.315,75.-// €, 21% d’IVA exclòs, i un 
termini d’execució  màxim de 8 mesos i 18 dies, que és el sumatori de tots els terminis 
d’execucions parcials de les memòries valorades que composen aquest contracte.

TERCER. Convocar el procediment obert simplificat publicant l’anunci de licitació en el 
perfil del contractant, atorgant un termini de 20 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. 

QUART. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de 324.662,06 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 11.1532.61915 del pressupost municipal vigent, subordinada 
al càrrec que es consigni en el pressupost de l’any 2019, atenent el següent desglòs:

 Exercici 2018: 190.977,68 € 
 Exercici 2019: 133.684,38 €

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

MEDI AMBIENT

4. Aprovació del Conveni regulador de la subvenció que s’atorga a l’Associació 
Grup Natura Corbera, pel desenvolupament del Projecte Corb.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera necessari fomentar i promocionar 
activitats relacionades amb el coneixement del patrimoni natural i la defensa del medi 
ambient, com és la proposta presentada per l’Associació Grup Natura Corbera amb 
l’objectiu d’estudiar i conèixer els corbs i reconèixer els valors naturals, socials i 
paisatgístics de Corbera.

Per part de Grup Natura Corbera (CIF G57154492) s’ha presentat la sol·licitud de 
subvenció i la documentació annexa per a la seva concessió mitjançant escrit amb 
referència ENTRA-2018-12446.

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 que 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació d1b8849896084667bfe79f50271f821a001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Acta  -

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 i 
P

u
ig

17
/1

2/
20

18
L

a 
se

cr
et

àr
ia

 a
cc

ta
l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=d1b8849896084667bfe79f50271f821a001


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 en el vigent pressupost una a favor 
de l’entitat Grup Natura Corbera, per import de 4.200 €.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per 
canalitzar les subvencions previstes nominativament en el 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, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Medi Ambient proposa a la 
Junta de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació 
Grup Natura Corbera (CIF G57154492), per import de 4.200 € destinada a finançar 
les activitats que es durant a terme en el marc del Projecte Corb i que consten en el 
document que s’aprova.

SEGON. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció que s’incorpora a 
l’expedient a formalitzar amb l’Associació Grup Natura Corbera, per al 
desenvolupament del Projecte Corb.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l’entitat Associació Grup Natura Corbera 
amb CIF G57154492, per import de 4.200 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
12.136.48901 del pressupost municipal de l’any 2018.

QUART. Facultar l’alcaldessa o persona en qui delegui per a la signatura del conveni.

CINQUÈ. Notificar-ho a l’Associació Grup Natura Corbera. 

SECRETARIA

5. Donar compte a la Junta de Govern Local de 10 de desembre de 2018.

1. De cinc acords d’aprovació (RE 12334/2018, 12341/2018, 12344/2018, 
12347/2018 i 12346/2018) per part de la Junta de Govern de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, en sessió de data 27 de novembre de 2018, dels 
LOTS 1 al 5 del servei i subministrament per a l’execució de 8 instal·lacions 
d’energia solar fotovoltaica en 8 cobertes d’edificis públics municipals.

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 
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favorable de la majoria absoluta, es sotmet a examen i votació el punt següent que 
resulta aprovat amb el mateix quòrum.

RÈGIM INTERIOR

Urgència I. Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria del procés 
selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar de gestió.

ASSUMPTE: APROVACIÓ BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER LA 
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS DE GESTIÓ, GRUP DE 
CLASSIFICACIÓ C2, DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT. 

Diversos serveis de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat s’han vist afectats per una 
situació de manca de personal sobrevinguda per diverses baixes laborals de personal 
adscrits a diferents departaments, el que fa necessari l’adopció de mesures 
excepcionals per tal de no veure perjudicada la tramitació dels diferents assumptes i 
funcionament dels serveis que s’han vist greument afectats.

En aquest moments l’Ajuntament de Corbera de Llobregat no disposa de borsa 
d’auxiliars de gestió vigent, esdevenint necessari, per tal de poder cobrir possibles 
suplències.

L’EBEP dóna la possibilitat de realitzar processos de selecció àgils, sempre que es 
compleixin els requisits constitucionals de mèrit i capacitat.

El regidor de règim interior ha emès provisió en la que estableix la necessitat urgent i 
inajornable de que es redactin les bases per convocar una borsa de treball per cobrir 
mitjançant nomenament interí, possibles suplències del personal de la plantilla i per a 
llocs de treball inclosos en la categoria d’auxiliar de gestió.

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: APROVAR les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu per a 
de la constitució d’una borsa de treball d’auxiliars de gestió, grup de classificació c2, 
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat. 

Segon: OBRIR la 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 en el BOPB i la web municipal.

Les presents bases constitueixen un acte de tràmit qualificat i, en conseqüència, són 
impugnables, en els termes dels articles 112.1 i 123.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
mitjançant la interposició d’un recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern 
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Local de l’Ajuntament o directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu.

No obstant això, la Junta de Govern acordarà en definitiva.

6. Precs i preguntes.

No se’n formulen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:30 
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.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació d1b8849896084667bfe79f50271f821a001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Acta  -

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 i 
P

u
ig

17
/1

2/
20

18
L

a 
se

cr
et

àr
ia

 a
cc

ta
l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=d1b8849896084667bfe79f50271f821a001

		2018-12-18T11:58:01+0100
	Ajuntament de Corbera de Llobregat




