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La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de setembre de 2020, 
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 SETEMBRE DE 2020.

A les 09:30 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.

Atenent les circumstàncies d’alerta sanitària per la situació de pandèmia del Covid-19, 
s’ha acordat la celebració de la sessió ordinària mitjançant videoconferència. Ha 
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ells en temps 
real i la disponibilitat dels medis durant la sessió.

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 i Planas, primer tinent d’alcaldessa
- Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
- Víctor González i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
- Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa

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
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
- Meritxell García de Llanza, regidora

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.

CONTRACTACIÓ

2. Ratificació Decrets amb aixecament contractes suspesos per la Covid-19.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2020/1295, de 10 de setembre, s’ha acordat aixecar la 
suspensió de l’execució, acordada en el Decret d’Alcaldia núm. 2020/544, de 24 de 
març, del contracte de serveis per a la gestió i execució de les activitats esportives 
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municipals, adjudicat a l’empresa Sportise Creative Solutions SL, amb el contingut 
següent que es transcriu a continuació:

“DECRET

Per Decret d’Alcaldia núm. 2020/544, de 24 de març, l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat va aprovar la suspensió de determinats contractes i concessions, atesa la 
situació provocada per l’epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19),  i 
l’aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i 
l’aprovació del Reial decret 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries 
per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 i contractació pública, adoptant 
les mesures i ordres necessàries per mantenir els serveis públics municipals i alhora 
garantir la seguretat de les persones. 

Entre els contractes suspesos, amb efectes 14 de març de 2020, es troba el contracte 
de serveis per a la gestió i execució de les activitats esportives municipals, adjudicat 
a l’empresa Sportise Creative Solutions SL, amb CIF B65XXXX34.

Actualment i atesa la situació de normalitat sanitària en la què ens trobem, 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera oportú aixecar la suspensió d’aquest 
contracte, amb efectes 14 de setembre de 2020, coincidint amb l’inici de les activitats. 

L’aixecament de la suspensió comporta l’execució del contracte seguint les directrius 
marcades pel Departament de Salut de la Generalitat, que han obligat a establir 
aforaments i canvis d’espai esportiu, consensuats amb l’empresa adjudicatària, per 
poder desenvolupar amb normalitat les diferents activitats, tal i com s’informa des de 
l’Àrea municipal d’Esports en data 10 de setembre de 2020.

Per tot l’exposat, l’Alcaldia
RESOL

PRIMER. Aixecar la suspensió de l’execució del contracte de serveis per a la gestió i 
execució de les activitats esportives municipals, adjudicat a l’empresa Sportise 
Creative Solutions SL, amb CIF B65XXXX34, 14 de setembre de 2020, coincidint amb 
l’inici de les activitats.

SEGON. Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement i 
efectes.

TERCER. Ratificar la present resolució per acord de la Junta de Govern Local, per ser 
l’òrgan de contractació competent d’aquest  contracte, en la propera sessió que es 
celebri.”

Per Decret d’Alcaldia núm. 2020/1306, de 16 de setembre, s’ha acordat aixecar la 
suspensió de l’execució, adoptada per acord de la Junta de Govern Local de 30 de 
març de 2020, del contracte de serveis de consergeria de les instal·lacions esportives, 
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adjudicat a l’empresa Llop Gestió Esportiva SL, amb el contingut següent que es 
transcriu a continuació:

“DECRET

La Junta de govern local va ratificar el 30 de març de 2020 el Decret d’Alcaldia núm. 
2020/544, de 24 de març, a on l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va aprovar la 
suspensió de determinats contractes i concessions, i inclou el contracte de serveis de 
consergeria de les instal·lacions esportives, atesa la situació provocada per l’epidèmia 
del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), i l’aprovació del Reial decret 463/2020, de 
14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19, i l’aprovació del Reial decret 8/2020, de 17 de 
març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social 
del COVID-19 i contractació pública, adoptant les mesures i ordres necessàries per 
mantenir els serveis públics municipals i alhora garantir la seguretat de les persones. 
Entre els contractes suspesos, amb efectes 14 de març de 2020, es troba el contracte 
de serveis de consergeria de les instal·lacions esportives, adjudicat a l’empresa Llop 
Gestió Esportiva, SL, amb CIF B62XXXX28.

Actualment i atesa la situació de normalitat sanitària en la què ens trobem, 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera oportú aixecar la suspensió d’aquest 
contracte, amb efectes des del dia 5 de setembre de 2020, coincidint amb l’inici de les 
activitats esportives de cap de setmana. 

Per tot l’exposat, l’Alcaldia

RESOL

PRIMER. Aixecar la suspensió de l’execució del contracte de serveis de consergeria 
de les instal·lacions esportives, adjudicat a l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL, amb 
CIF B62XXXX28, des del dia 5 de setembre de 2020, coincidint amb l’inici de les 
activitats esportives de cap de setmana.

SEGON. Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement i 
efectes.

TERCER. Ratificar la present resolució per acord de la Junta de Govern Local, per ser 
l’òrgan de contractació competent d’aquest  contracte, en la propera sessió que es 
celebri.”

Segons el resolent setè, la Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació 
competent en matèria de contractació per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret 
núm. 2019/1301, de 21 de juny, ha de ratificar aquestes resolucions.
Per tot l’exposat, l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local que, com a òrgan de 
contractació, adopti els següents:

ACORDS
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PRIMER. Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 2020/1295, de 10 de setembre, pel qual 
s’ha acordat l’aixecament de suspensió de l’execució del contracte de serveis per a la 
gestió i execució de les activitats esportives municipals, adjudicat a l’empresa Sportise 
Creative Solutions SL, amb CIF B65XXXX34, 14 de setembre de 2020, coincidint amb 
l’inici de les activitats.

SEGON. Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 2020/1306, de 16 setembre, pel qual s’ha 
acordat l’aixecament de suspensió de l’execució del contracte de serveis de 
consergeria de les instal·lacions esportives, adjudicat a l’empresa Llop Gestió 
Esportiva, SL, amb CIF B62XXXX28, des del dia 5 de setembre de 2020, coincidint 
amb l’inici de les activitats esportives de cap de setmana.

RECURSOS HUMANS

3. Aprovació de les bases reguladores per a procés selectiu de constitució 
d'una borsa de treball per a cobrir vacants i/o substitucions  d'enginyer 
industrial.

L’enginyer industrial de l’Ajuntament va presentar sol·licitud amb NRE 8782/2020, de 
10 de setembre, en la que comunica haver aprovat un concurs oposició a una altra 
administració i que el dia 30 de setembre serà el seu darrer dia laboral en aquest 
ajuntament.

Vist que el lloc de treball d’enginyer industrial es tracta d'un lloc de treball bàsic a 
l'Ajuntament, necessari per al funcionament de serveis municipals, la paralització dels 
quals podria suposar un perjudici tant per a aquesta administració com per a la 
ciutadania.

Vista la necessitat de constitució d'una borsa d’enginyers industrials que permeti cobrir 
vacants quan no sigui possible la cobertura amb caràcter fix, així com cobrir de forma 
àgil els períodes de vacances, baixes, permisos, llicències i altres necessitats 
circumstancials del servei, es fa del tot imprescindible l’elaboració d’unes bases i l’inici 
del procés selectiu corresponent.

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

La regidora de recursos humans, ha emès provisió en la que s’estableix la necessitat 
de que es redactin les bases per a convocar una borsa de treball per tal de cobrir, 
mitjançant contracte laboral interí d’acord amb el lloc de treball a proveir, possibles 
necessitats i/o suplències del personal de la plantilla inclosos en aquesta categoria.

La Cap del Servei de recursos humans ha emès informe al respecte.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Recursos Humans i en virtut de les 
competències delegades per l’Alcaldia en el decret 1250/2019 de 18 de juny, es 
proposen a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
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ACORDS

Primer: Aprovar les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu per a de 
la constitució d’una borsa de treball d’enginyer industrial, grup de classificació A, 
subgrup A1, en règim laboral.

Segon: Obrir la convocatòria pública atorgant a les persones interessades un termini 
de 20 dies hàbils per a la presentació de sol·licituds de participació a comptar des del 
dia següent a la publicació en el BOPB, i que seran publicades a la web municipal i a 
l’e-tauler.

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.
   

4. 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 12:00 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.»

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

Vist i Plau
L'alcaldessa

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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