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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 18 de setembre 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 12 DE SETEMBRE DE 2017.

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, Rosa Boladeras Serraviñals, i assistits per la 
secretària general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:

- Montserrat Febrero i Piera, primera tinenta d’alcaldessa
- Ramon Gabarrón Rubio, segon tinent d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubió, tercera tinenta 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 i J.A. Andrés Palacios. 

Absents i excusats/des:

-   Manel Ripoll i Puertas.

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.

Desenvolupament Econòmic 

2. Sol·licitud de subvenció Programa de Garantia Juvenil 2017.

Per l’ORDRE TSF/213/2016, d’1 d’agost, s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de 
persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 

La subvenció regulada per aquesta Ordre és un instrument que té per objecte establir 
les bases de les subvencions per a la contractació en pràctiques de joves que tinguin 
els requisits que exigeix la modalitat contractual en pràctiques (Llei 11/2013, de 26 
de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació 
d’ocupació), previst a la cartera de programes i serveis del Programa d’Ocupació 
Juvenil a Catalunya.  
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En aquest context s’estableix en col·laboració amb els ajuntaments, els consells 
comarcals de Catalunya i entitats sense ànim de lucre constituïdes i amb centre de 
treball a Catalunya, unes bases que tenen la pretensió que durant un període de sis 
mesos a jornada complerta persones amb títol o certificat de professionalitat que els 
capacita per a la pràctica professional, siguin contractades i prestin els seus serveis 
sota la modalitat contractual de pràctiques que ha de servir per adquirir aptituds i 
desenvolupament professional, a més a més, aquest període ha d’estat sota la 
supervisió d’un tutor o tutora que ha de deixar constància – via informe – de la 
progressió i/o desenvolupament de la persona en el lloc de treball. 

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

ACORD

ÚNIC. Sol·licitar la concessió d’una subvenció destinada a incentivar la contractació 
en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya, a raó de: 

Nombre de beneficiaris ........................... 1 persona
Import total .......................................... 14.640,97 € 
Import de la subvenció ........................... 11.000,00 €
Co-finançament .....................................   3.640,97 €

3. Atorgament d'autoritzacions en el mercat de venda no sedentària.

Es deixa sobre la taula motivat per les obres que s’estan executants en l’emplaçament 
de les parades que es volen autoritzar.

Medi Ambient

4. Modificació acords JGL projectes franges.

La Junta de Govern Local, en data 4 de setembre de 2017, per unanimitat, ha adoptat 
l’acord d’ “Aprovació inicial dels projectes sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i 
estassada el sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat del Nucli Urbà, 
del Camí Ral i de les Cases Cremades.”

S’ha detectat un error material en el punt tercer dels acords adoptats, donat que a 
l’empresa de subministrament de servei Endesa no se li ha de sol·licitar informe sinó 
que se li ha de requerir l’aplicació d’unes mesures de prevenció d’incendis.

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

ACORDS
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PRIMER. Rectificar el punt TERCER dels acords adoptats per la Junta de Govern Local 
de data 4 de setembre de 2017, que quedarà de la manera següent: 

“TERCER. Sol·licitar informe en relació als projectes aprovats inicialment 
als organismes públics afectats que es relacionen a continuació per tal que 
en el termini d’un mes, o aquell establert per la normativa sectorial, es 
pronunciïn sobre el seu contingut d'acord amb allò determinat a l'article 
37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals:

- Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Infraestructures 
Viàries i Mobilitat

- Agència Catalana de l’Aigua
- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya”

SEGON. Afegir el següent punt CINQUÈ en els acords adoptats per la Junta de Govern 
Local de data 4 de setembre de 2017:

“CINQUÈ. Requerir, d’acord amb el que estableix la legislació vigent en 
matèria de línies aèries de conducció elèctrica, a Endesa Distribución 
Eléctrica, SLU, per tal que apliquin les mesures de tallada periòdica i 
selectiva de la vegetació per a la prevenció d’incendis forestals ens els 
trams del projecte del Nucli Urbà corresponents a línies elèctriques de 
mitja tensió.

Els trams del projecte del Nucli Urbà corresponents a línies elèctriques de 
mitja tensió d’Endesa són: trams 17 i 70, 78-79.”

Recursos Humans

5. Modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2017.

La Junta de Govern Local celebrada el 29 de maig de 2017, va acordar aprovar l’Oferta 
Pública d’Ocupació per l’any 2017 en els següents termes: 

PERSONAL FUNCIONARI

D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL:

SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS

1 Agent de la Policia Local. Subgrup C2. Graduat ESO o equivalent. Accés lliure. 
Concurs-oposició.

D’acord amb la urgència de cobrir les places vacants de la Policia Local i  amb l’article 
19 de LPGE per l’any 2017, sempre i quan, es respectin les disponibilitats 
pressupostaries del Capítol 1, es fixarà una taxa de reposició del 100 per cent. De la 
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llista que contempla la LPGE, els serveis que presta l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat son els següents:

- Personal de la Policia Local.
- Personal de gestió, recaptació i inspecció tributària i control intern.
- Personal d’assessoria jurídica i gestió de recursos públics.
- Personal dels serveis de prevenció i extinció d’incendis.
- Personal que presta assistència directa als usuaris dels serveis socials.
- Personal d’atenció als ciutadans en els serveis públics.

La taxa de reposició d’efectius per la Policia Local de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat és de tres.

La tècnica de recursos humans ha emès informe 124/2017.

Tot i que l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i el 53.1 h) del Text Refós de la 
Llei Municipal i Règim Local de Catalunya, determinen la competència de l’Alcaldia pel 
que fa a l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació, mitjançant el Decret de l’Alcaldia 
1092/2015, de 15 de juny, en aquest cas s’ha d’entendre delegada a favor de la Junta 
de Govern Local.

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

ACORDS

PRIMER.  Modificar l’Oferta Pública d’Ocupació aprovada el dia 29 de maig de 2017 
en el següent sentit:

PERSONAL FUNCIONARI

D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL:

SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS

Denominació Grup Subgrup Nombre de 
vacants

Sistema de selecció

Agent de la Policia Local C C2 (C1 a efectes 
econòmics)

3 2 concurs- oposició lliure i 1 
mobilitat horitzontal

SEGON. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
Diari de la Generalitat de Catalunya, i notificar-la als notificar-la als representants del 
personal funcionari i laboral.

TERCER. Trametre còpia de l’oferta pública d’ocupació a l’Administració de l’Estat i al 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya.
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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 10:20 
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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