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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 14 DE DESEMBRE DE 2015

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:10 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 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

- Jordi Anducas i Planas, regidor

Absent i excusada: Carme Benito Gómez, regidora.

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.

ÀREA DE FINANCES

2. Destinació prestació supramunicipal Fons Cooperació Local Any 2014 al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat.

La Resolució GRI/1178/2014, de 23 de maig, de distribució als municipis de Catalunya de 
la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local 
de Catalunya, any 2014, segons la qual se li assigna al municipi de Corbera de Llobregat 
la quantitat de 11.381,99€, per la prestació supramunicipal de serveis.                                                                                                                 

L’article 48 de la Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2014, estableix la facultat dels municipis de distribuir percentualment la 
seva assignació per aquest concepte entre els ens supramunicipals legalment constituïts, 
així com la de determinar les actuacions concretes a les que els referits ens hauran de 
destinar-la,  donat que  aquesta participació té com a finalitat sufragar les despeses 
derivades de les activitats o les inversions supramunicipals i els ajuntaments l’han de 
destinar, i transferir, totalment o en part, a una o diverses entitats supramunicipals en les 
quals participin, sempre que aquestes tinguin la consideració d’ens locals i constin 
formalment inscrites en el Registre d’ens locals de Catalunya del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals.



És voluntat d’aquest Ajuntament distribuir l’import total d’aquesta assignació al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat per que el destini a la prestació de serveis d’acció social en 
benefici dels ciutadans i ciutadanes de Corbera de Llobregat.

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de Finances, la Junta de Govern Local acorda 
el següent:

PRIMER.-  Destinar la participació municipal en els ingressos de la Generalitat, integrada 
en el Fons de Cooperació Local de Catalunya per a l’any 2014, corresponent a la prestació 
supramunicipal de serveis, l’import de la qual és de 11.381,99 €, en la seva totalitat al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat per a actuacions en matèria d’acció social en benefici 
dels ciutadans i ciutadanes de Corbera de Llobregat.

SEGON.-  Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat amb NIF P5800011H, per import de 11.381,99€, per a actuacions en matèria 
d’acció social en benefici dels ciutadans i ciutadanes de Corbera de Llobregat, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 03.920.46500 del vigent pressupost municipal, condicionada a 
l’acceptació per part  del Consell Comarcal del Baix Llobregat de la mateixa.

TERCER.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat, als efectes 
de la seva acceptació, si s’escau, i notificació posterior a l’Ajuntament de l’acord recaigut.

ÀREA DE RÈGIM INTERIOR
   
3. Bases reguladores del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mig, personal 
laboral interi/na mitjançant concurs-oposició, adscrit a l'Àrea de 
Desenvolupament Econòmic.

ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A 
MIG, PERSONAL LABORAL INTERI/NA DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT, MITJANÇANT CONCURS 
– OPOSICIÓ, ADSCRIT A L’AREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC.

El Decret d’Alcaldia 130/15, va resoldre Concedir l’excedència voluntària per interès 
particular a la senyora M.T.G.B (LOPD) DNI (LOPD), en la plaça tècnica en grau mig,
adscrita provisionalment al lloc de treball núm. 125.

Durant aquest any 2015, l’equip tècnic de l’Àrea de desenvolupament Econòmic està 
configurat per 1 tècnica d’estructura i 2 tècniques contractades a través de subvencions 
que actualment es fan càrrec de serveis estables que ofereix l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat com són el servei d’Empresa, Emprenedoria i Fira i el suport al Servei 
d’Orientació i Acompanyament Laboral i Formatiu en tot allò relacionat amb l’atenció 
directa a la ciutadania.

Amb la finalització del contracte d’aquestes dues persones el 31 de desembre de 2015, 
els serveis als quals donen cobertura quedaran descoberts afectant aquesta situació de 
forma directa i significativa a la ciutadania i als serveis que des de l’ens local els hi oferim.
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Davant d’aquesta situació, es fa necessària la contractació d’una persona tècnica 
d’estructura per cobrir aquests serveis, ja que el treball amb persones, empreses i 
ciutadania en general i l’assoliment dels objectius plantejats passen pel vincle que es crea 
entre el/la tècnic/a de referència que acompanya en el procés i la persona/empresa que 
és atesa.

Per tot això, a proposta de la regidoria de Règim Interior, la Junta de Govern Local acorda 
els següent:

PRIMER. Aprovar les bases reguladores del procés selectiu d’una plaça de tècnic/a mig, 
personal laboral interí/na de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, mitjançant concurs-
oposició, per torn lliure i ordenar la seva publicació íntegra 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.

A continuació, la presidenta proposa la incorporació d’un assumpte a l’ordre del dia, per 
raó d’urgència. Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat dels presents. 

PROPOSTES URGENTS

ÀREA DE FINANCES

URGÈNCIA I. Acceptació ajuts Diputació de Barcelona del Programa complementari 
de garantia de la suficiència financera local i de suport a la prestació de serveis 
socials

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat el “Programa complementari 
de garantia de la suficiència financera local i de suport a la prestació de serveis socials”  
que té per finalitat principal garantir la suficiència financera de les hisendes locals i 
assegurar la prestació dels serveis públics que responguin a l’exercici de les competències 
legalment atribuïdes als governs locals, tot assegurant la seva continuïtat. D’acord amb la 
distribució aprovada a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat se li ha concedit un ajut 
econòmic de 34.125,28 € (codi XGL.15/X/213971)

A proposta de la regidoria de Finances, la Junta de Govern Local acorda el següent: 

PRIMER. Acceptar l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona de 34.125,28 € 
en el marc del “Programa complementari de garantia de la suficiència financera local i de 
suport a la prestació de serveis socials”,  així com també els termes que en regiran la seva 
concessió i les condicions per a la seva execució.

SEGON. Realitzar el tràmit d’acceptació mitjançant el model “P305” disponible a la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona.

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 11:00 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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