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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 23 D’OCTUBRE DE 2017.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:15 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
- Manel Ripoll i Puertas, regidor
- 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 
Carme Benito Gómez.

La presidenta obre la sessió.

Abans de tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia vol fer menció a la trista 
notícia de la mort, aquest cap de setmana, del senyor Jordi Martínez que ha estat 
durant molts anys treballador d’aquesta casa. En nom de tot l’equip de govern lamenta 
profundament aquesta pèrdua i dóna el condol a tota la família.

A continuació 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.

2. Aprovació bases procés selectiu per cobrir vacant de personal laboral a 
través de contracte de relleu, en la categoria de treballador/a familiar, 
mitjançant concurs-oposició.

En data 13 de setembre de 2017 i número de registre d’entrada 8600, la senyora 
Antonia Maza Cerón, treballadora familiar al servei de benestar social i gent gran, 
sol·licita la jubilació parcial, demanant el 25% de la jornada, a efectes de 20 de 
novembre de 2017.



Vistes les funcions que desenvolupa la senyora Maza com a treballadora familiar, es 
creu necessari, urgent i inajornable cobrir la jornada que deixarà de prestar la 
treballadora.

D’acord amb l’informe 150/2017 de la tècnica de recursos humans, la senyora Antonia 
Maza Ceròn podrà acollir-se a la jubilació parcial sempre i quan la reducció de la 
jornada sigui com a màxim del 50%.

La senyora Maza ha expressat a l’Alcaldia la seva conformitat de realitzar el 50% de 
la jornada.

Per tot això, a proposta de la Regidoria de Règim Interior s’acorda: 

PRIMER. Aprovar les bases reguladores del procés selectiu per tal de cobrir la vacant, 
de personal laboral a través d’un contracte de relleu, mitjançant concurs-oposició 
inclòs en la categoria de treballador/a familiar, 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.

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 sotmeten a examen i votació els punts següents 
que resulten aprovat amb el mateix quòrum.

Urgència I. Pagament avançat en el marc del concert signat amb la Societat 
Cultural Sant Telm. 

En data 6 d’octubre de 2017, i registre RE 2017/9327, la Societat Cultural Sant Telm, 
ha presentat sol·licitud de pagament d’una bestreta ascendent a la quantitat de 
4.166,66€, corresponent a l’import de dues mensualitats de la subvenció anual de 
25.000€, consignada al pressupost de l’any 2017 i contemplada al concert entre 
l’entitat i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, i signat en data 19 de desembre de 
2002. 
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La Societat Sant Telm exposa que la seva sol·licitud ve motivada per problemes a la 
seva Tresoreria i a la impossibilitat de fer front  al venciment d’uns pagaments 
importants.

Aquesta Regidoria de Cultura considera procedent atendre la petició efectuada per tal 
de facilitar la correcta gestió de les activitats culturals, festives i d’ocupació del lleure 
que ve desenvolupant la Societat Cultural Sant Telm fins a dia d’avui.

L’òrgan competent per a l’aprovació de qualsevol qüestió inherent a aquest contracte 
és el Ple municipal. No obstant això, en el cas de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
aquesta competència es troba delegada en la Junta de Govern Local.

Atesa la manca de convocatòria de sessions ordinàries de la Comissió Assessora fins 
el mes de novembre aquesta Regidoria considera necessària, per a la correcta 
tramitació d’aquest expedient, la inclusió d’aquesta proposta en l’ordre del dia per la 
via d’urgència en els termes de l’article 123.2 ROFRJ. 

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de Cultura s’acorda: 

PRIMER. Aprovar el pagament avançat de la mensualitat d’octubre i de novembre de 
2017 de la subvenció contemplada en el marc del concert signat entre l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat i la Societat Cultural Sant Telm en data 19 de desembre de 
2002, per tal de facilitar la correcta gestió de les activitats culturals, festives i 
d’ocupació del lleure que ve desenvolupant la Societat Cultural Sant Telm fins a dia 
d’avui.

SEGON. Reconèixer l’obligació a la Societat Cultural Sant Telm (NIF G58213372) de 
les dues mensualitats d’octubre i de novembre de 2017 per un import total de 4.166,66 
eu, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 33.334.48903 del vigent pressupost 
municipal. 

TERCER. Notificar aquests acords a la Societat Cultural Sant Telm.

QUART. Donar compte d’aquests acords a la Comissió Assessora en la propera sessió 
ordinària que es dugui a terme als efectes previstos a l’article 126.1 ROFJ.

3. 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 10:25 
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 Rosa Boladeras Serraviñals
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