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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 28 de maig 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 21 DE MAIG DE 2018.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:10 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 absència 
sobrevinguda per la secretària acctal., Roser Bosch Aregall hi assisteixen els membres 
següents:

- Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa
- Antonio Moreno Ruiz, regidor
- Jordi Anducas Planas, regidor
- Miracle Guerra i Sala, regidora
- Pol Ejarque i Cortés, regidor

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

     
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.

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

RÈGIM INTERIOR

Urgència I. Bases per a la creació d'una borsa de treballs per a vacants de 
tècnics auxiliars de biblioteca.
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ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LES BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ 
D’UNA BORSA DE TREBALL PER DONAR COBERTURA A LES VACANTS I/O 
NECESSITATS DE PERSONAL EN LA CATEGORIA DE TÈCNIC AUXILIAR DE BIBLIOTECA, 
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ. 

El 7 de març de 2018, mitjançant el decret de l’Alcaldia núm. 366/2018 es va extingir 
la relació contractual de la senyora I.M.B. (LOPD), a efectes 28 de febrer de 2018, per 
renúncia voluntària de la treballadora.  

Les tasques que venia realitzant la senyora I.M.B. (LOPD) com a tècnica auxiliar de 
biblioteca a jornada parcial, eren les següents: 

- Informar i assessorar el públic sobre aspectes d’ús i funcionament de la 
biblioteca, i els seus recursos.

- Ordenar el material de la biblioteca segons el sistema de classificació que 
s’utilitzi.

- Mantenir l’àrea de diaris i revistes 
- Preparar guies, dossiers i informació selectiva segons les necessitats de la 

biblioteca i amb el suport del bibliotecari.
- Col·laborar en la recerca informativa amb els mitjans disponibles
- Atendre i informar el públic de la situació del material de la biblioteca
- Atendre el funcionament i manteniment dels equipaments ofimàtics i 

audiovisual, i assessorar el públic sobre l’ús d’aquests mitjans.
- Vetllar pel bon funcionament de les sales i tenir cura del material.
- Fer fotocòpia i atendre el telèfon
- Elaborar el recull de dades estadístiques i controlar els nous inscrits a la 

biblioteca.
- Dur a terme la gestió de préstec.
- Donar suport a les tasques administratives del centre.
- Realitzar els processos relatius a la gestió dels documents: registre, 

col·locació, magnetització, folrat, etc. 
- Donar suport a les activitats culturals i de dinamització del servei.
- Donar suport a la gestió general de la biblioteca
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin assignades per 

la direcció de la biblioteca. 

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

Vistes les funcions, es creu necessari, urgent i inajornable cobrir interinament la  
vacant de tècnic auxiliar de biblioteca, considerant aquest servei essencial per al 
desenvolupament de les tasques realitzades a la biblioteca municipal i el bon 
funcionament de la mateixa. 

El segon tinent d’Alcaldessa i regidor de finances i cultura ha emès provisió. 

Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea Règim Interior proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents: 
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ACORDS

PRIMER. Aprovar les bases reguladores del procés selectiu per tal de cobrir la vacant, 
mitjançant nomenaments interí, i possibles suplències del personal de plantilla i per a 
llocs de treball inclosos en la categoria tècnic auxiliar de biblioteca, 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 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 
Local de l’Ajuntament o directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu.

2. Precs i preguntes.

No se’n formulen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 09:25 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., 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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