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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2016.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:06 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.

URBANISME

2. Aprovació inicial modificació projecte urbanització Can Montmany de Mas 
Passoles, per a la seva divisió en dos fases.

El projecte d’urbanització de Can Montmany de Mas Passoles fou aprovat definitivament 
per acord de junta de govern local de 5 de juny de 1997, essent posteriorment validat el 
seu corresponent Text Refós l’1 de febrer de 2002.

Posteriorment, el 12 de febrer de 2012 fou aprovat per acord de junta de govern local, el 
Projecte d’urbanització Modificat núm. 2 de Can Montmany de Mas Passoles de Corbera de 
Llobregat.

El 29 de juny de 2016 la Junta de Compensació de Can Montmany de Mas Passoles, 
presenta una instància amb NRE:2016/4984, aportant un nou document tècnic denominat 
“Modificat 3. Divisió de la urbanització en dues fases”, amb el que es pretén donar solució 
a les pròpies necessitats de la urbanització com a resultat de les desenvolupament i estat 
actual de les obres d’urbanització. 

El 2 d’agost de 2016, el tècnic municipal emet informe favorable al respecte, considerant 
correcta la divisió en dos fases de la urbanització i del conseqüent funcionament 
independent de cadascuna i sense perjudici de les comprovacions tècniques que siguin 
necessàries per a poder assolir la recepció de les obres.



El 30 d’agost de 2016,  la tècnica jurídica emet informe referent a la tramitació i legislació 
aplicable en el procediment administratiu per l'aprovació del documentat presentat 
“Modificat 3. Divisió de la urbanització en dues fases.”

En compliment dels articles 89.6 i 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), modificat per Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, i de conformitat amb els antecedents i informes esmentats, a proposta d’aquesta 
Alcaldia, la Junta de Govern Local acorda el següent:

1. Aprovar inicialment el “Modificat 3. Divisió de la urbanització en dues fases” segons 
document presentat per la Junta de compensació del mateix sector amb NRE: 2016/4984  

2. Sol·licitar informe als organismes públics afectats i empreses subministradores de 
serveis afectats, per tal que en el termini d’un mes o aquell establert per la normativa 
sectorial, es pronunciïn sobre el projecte d’acord amb allò determinat a l’article 87.6 del 
TRLUC. En concret a les empreses ENDESA, SOREA, TELEFÒNICA i per raó de l’afectació 
que comporta la línia divisòria de la urbanització en dues fases a l’ACA i REDESA.

3. Sotmetre el precedent acord a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant 
anunci inserit al Butlletí Oficial de la Província i  a un dels diaris de més divulgació en 
l’àmbit municipal, així com exposar l’acord al taulell d’anuncis municipal i a  través del 
mitjans telemàtics de l’Ajuntament, concedint, simultàniament, un tràmit d’audiència per 
idèntic termini a les persones que constin com a interessades a l’expedient, mitjançant 
citació personal, per a la qual cosa servirà la notificació que se’ls faci d’aquesta resolució.

El document que ara es sotmet a informació pública, podrà ésser examinat  a les 
dependències municipals de l'oficina d’atenció al ciutadà (OAC) d’aquest Ajuntament, de 
dilluns a divendres, en horari de 8:00 a 15:00 i dins del termini establert a l’anunci de 
publicació.

RECURSOS HUMANS

3. Procés selectiu per tal de cobrir, mitjançant nomenament interí, possibles 
suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball inclosos en la categoria 
de cap de colla de la Brigada Forestal.

ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LES BASES 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 CAP DE COLLA 
DE LA BRIGADA FORESTAL.

El cap de colla de la brigada forestal de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha manifestat 
la seva voluntat de causar baixa voluntària en el nostre Ajuntament en uns mesos.

Actualment a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat no hi ha vigent una borsa de treball de 
cap de colla de la 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. 
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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 13 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 cap de colla de la brigada forestal, 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.

COMERÇ I TURISME

4. Renúncia d'autorització núm. 17 del mercat de venda no sedentari.

El 7 de maig de 2015 amb NRE 2015/3509 la senyora S.I.M. (LOPD), sol·licita muntar 
una parada de fruita, verdura i hortalisses en el mercat de venda no sedentària dels 
dissabtes, ubicat a la Pl. del Mil·lenari de Corbera de Llobregat. 

El 29 de maig de 2015, per acord de Junta de Govern Local, es va acordar concedir 
autorització per a la venda no sedentària en el mercat setmanal dels dissabtes per un 
període de 15 anys, a la senyora S.I.M. (LOPD).

El 23 de juny de 2016, amb NRE 2016/4869, la senyora I. (LOPD) presenta instància 
mitjançant la qual sol·licita la baixa del mercat setmanal.

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

PRIMER. Acceptar la renúncia presentada per la senyora S.I.M. (LOPD), amb DNI 
48025468L a l'autorització 1/2015, llicència número 17, concedida el 29 de maig de 2015, 
amb efectes 23 de juny de 2016.

SEGÓN. Notificar el present acord a tots els interessats per al seu coneixement.



5. 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 10:55 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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