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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 12 DE SETEMBRE DE 2016.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:25 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 
general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:

- Rosa Boladeras Serraviñals, primera tinenta d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa
- Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent 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, J.A. Andrés Palacios i Manel Ripoll i Puertas.

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents:

1. Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

RECURSOS HUMANS

2. Aprovació de les bases del procés selectiu per tal de cobrir suplències i/o llocs 
de treball inclosos en la categoria de peons forestals.

Actualment a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat no hi ha vigent una borsa de treball de 
peons de brigada forestal, i per tal de poder cobrir possibles suplències es fa necessària la 
creació d’una borsa de treball. 

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

Atès que es poden donar necessitats urgents i inajornables en quan a les tasques portades 
a terme per la brigada forestal durant els propers dos anys, sent aquest servei essencial 
per a la ciutadania, i el servei públic no es pot veure afectat per possibles absències. 

El regidor delegat de serveis públics ha emès provisió de 7 de setembre de 2016.

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

PRIMER. Aprovar les bases reguladores del procés selectiu per tal de cobrir, mitjançant 
nomenaments interins, possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball 
inclosos en la categoria de peons forestals, 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 107.1 i 116.1 LRJPAC 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.

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 11:15 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 Montserrat Febrero i Piera
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