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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 29 d’abril de 2019 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 24 D’ABRIL DE 2019.
Al despatx de l’Alcaldia, 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.
Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la
secretària acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:
-

Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa
Jordi Anducas Planas, segon tinent d’alcaldessa
Pol Ejarque i Cortés, tercer regidor d’alcaldessa
Mireia Moreno Redondo, quarta tinenta d’alcaldessa
Miracle Guerra i Sala, regidora

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

Absents/Excusats:
-

Xavier Miquel i Pons, regidor
Jordina Ribó Garriga, regidora

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats
per unanimitat:
1.Aprovació acta sessió anterior.

ENSENYAMENT i JOVENTUT
2. Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per la constitució
d'una borsa de treball de tècnic superior de serveis a les persones.
La provisió de la regidoria d’Ensenyament i Joventut de 28 de març de 2019 resol que
per recursos humans es redactin les bases per a convocar el procés selectiu per la
constitució d’una borsa de treball de tècnic superior de serveis a les persones, grup de
classificació A, subgrup A1, mitjançant contracte laboral interí per a possibles
necessitats i/o suplències del personal de la plantilla inclosos en aquesta categoria.
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03/05/2019 La secretària acctal.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
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Vist que el lloc de treball de tècnic Superior de Serveis a les persones es tracta d’un
lloc de treball bàsic a l’Ajuntament les funcions del qual i comeses són necessaris i
imprescindibles pel bon funcionament de serveis de suport a les escoles dins de l’Àrea
d’Ensenyament i també dels serveis de suport als joves dins de l’Àrea de Joventut, de
manera que si aquestes no quedessin ateses podria suposar un perjudici per a
l’Ajuntament i per a la ciutadania.
L’article 19.2 de la llei de pressupostos pel 2018 estableix el següent: “No es podrà
procedir a la contractació de personal temporal, així com nomenament de personal
estatuari temporal i de funcionaris interins excepte en els casos excepcionals i per a
cobrir necessitats urgents i inajornables”
L’EBEPB dóna la possibilitat de realitzar processos de selecció àgils, sempre que es
compleixin els requisits constitucionals de mèrits i capacitat.
El servei de recursos humans ha emès informe número 87 de 28 de març de 2019.
Per tot l’exposat, aquestes Regidories delegades de l’Àrea d’Ensenyament i l’Àrea de
Joventut proposen a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar les bases que hauran de regir la convocatòria del procés selectiu
per cobrir, mitjançant contracte laboral d’interinitat, possibles necessitats i/o
suplències de personal de plantilla i per a llocs de treball inclosos en la categoria de
Tècnic Superior de Servei a les Persones, i ordenar la seva publicació íntegra al BOPB,
al tauler d’edictes de la corporació i al web municipal.
SEGON. Obrir 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 de l’anunci de la convocatòria al BOPB.

MEDI AMBIENT
3. Aprovació de l'addenda econòmica al conveni marc de col·laboració amb el
Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la protecció, millora i
desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix
(2019).
L’any 2006 i posteriors es va signar el Conveni marc de col·laboració en la protecció,
millora i gestió integrada de les zones agrícoles i forestals de les Muntanyes del Baix,
sent subscrit pels ajuntaments de Begues, Gavà, Viladecans, Sant Climent de
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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.
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Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat,
Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Cervelló, La Palma de Cervelló, Corbera, Vallirana i
Olesa de Bonesvalls, i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
En el marc de l’esmentat conveni es va redactar el Pla Director de les Muntanyes del
Baix com a pla estratègic per a definir i prioritzar les actuacions a impulsar des de
l’àmbit i les competències dels Ajuntaments i del Consell Comarcal.
Tots els membres comparteixen la voluntat de treballar conjuntament des de les
competències municipals i comarcals per tal que el territori de muntanya no
urbanitzable d’aquests municipis no inclòs en cap parc, i que conforma un espai
continu, tingui un futur com a espai natural tot preservant els seus valors, i com a
espai actiu amb el desenvolupament de les seves potencialitats econòmiques
agroforestals i de lleure.
Amb les previsions d’aquest conveni es preveu millorar l’eficiència de la gestió pública,
la utilització conjunta de serveis públics, contribuir a la realització d’activitats d’utilitat
pública i complir amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Transcorreguts més de deu anys des de la signatura de l’esmentat conveni, el 23
d’octubre de 2017, el ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió de caràcter
ordinari, va arribar a l’acord d’aprovar la subscripció d’un nou conveni marc per tal de
donar un impuls a la voluntat expressada i per actualitzar els mecanismes de
coordinació i operatius entre les institucions signants.

El 4 de febrer de 2019, la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en
sessió de caràcter ordinari, va adoptar l’acord d’aprovar la subscripció d’una addenda
econòmica al conveni marc de col·laboració subscrit amb l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat, per a la protecció, millora i desenvolupament integral del territori
agroforestal de les Muntanyes del Baix, per finançar les actuacions previstes per a
l’any 2019, de conformitat amb la minuta d’addenda que estableix una aportació
econòmica de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat de 1.000€.
Aquesta aportació econòmica es troba contemplada en la partida pressupostària
12.136.48902, del pressupost municipal vigent, i està dotada de crèdit suficient.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Medi Ambient proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
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El 25 de setembre de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat, va aprovar el conveni marc de col·laboració per a la protecció, millora i
desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix entre
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per un
termini de quatre anys.
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PRIMER. Aprovar l’addenda econòmica al conveni marc de col·laboració per a la
protecció, millora i desenvolupament integral del territori agroforestal de les
Muntanyes del Baix, entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i el Consell Comarcal
del Baix Llobregat, per finançar les actuacions previstes per a l’any 2019 amb una
aportació econòmica de 1.000€.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.000€ a favor del Consell
Comarcal del Baix Llobregat, amb CIF P5800011H, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 12.136.48902 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar-ho als interessats.
4. Acceptació subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, en el marc
del fons de prestació “Conservació de la infraestructura estratègica de
prevenció d’incendis forestals” (PPI) (2019).
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, el 20 de desembre de 2018, va
aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de governs Locals 2016-2019”,
el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu règim i la convocatòria
per a la concessió de recursos.
D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos de la Diputació poden ser
de diferent tipologia, entre ells els econòmics, que poden ser: ajuts econòmics i fons
de prestació, sent aquests últims transferències dineràries regulars per al finançament
de serveis i estructures de gestió local.
Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb
concurrència; no requereixen de sol·licitud i l’acta de concessió és promogut pels
centres gestors de la Diputació i elevat per a la seva aprovació a la Junta de Govern.

El 28 de febrer de 2019, la junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va aprovar
les concessions, en el marc del fons de prestació “Conservació de la infraestructura
estratègica de prevenció d’incendis forestals” del Catàleg de la Xarxa de Governs
Locals de l’any 2019 (exp. 2018/20289), concedint un ajut econòmic, per part de la
Diputació de Barcelona, a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat (codi XGL
19/Y/264571), de 6.500,00€.
Aquesta Regidoria de Medi Ambient, atès que cal procedir a l’acceptació expressa de
la concessió de l’ajut i les condicions per a la seva concessió i execució recollides en el
Dictamen (acte de referència AJG 689/2017) de la Diputació de Barcelona, per tot
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En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 s’inclou el fons “Conservació
de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals” consistent en un
suport econòmic als municipis per a l’execució d’actuacions de manteniment,
consolidació i millora sobre elements d’accés viari, de subministrament d’aigua, o de
risc i vulnerabilitat, que formen part de la infraestructura estratègica establerta en el
Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI).
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l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta
de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Acceptar la totalitat de l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona
i les condicions per a la seva concessió i execució, en el marc del fons de prestació
“Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals” del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 (exp. 2018/20289), codi XGL
19/Y/264571, per un import de 6.500,00€.
SEGON. Notificar-ho a la Diputació de Barcelona.
SALUT PÚBLICA
5. Aprovació Conveni de col·laboració amb l'entitat Sociedad para la
Conservación de la Naturaleza y del Animal, NACS Friens of Nature (2019).
En data 22 de març de 2019 el senyor Ch.W. C. (LOPD) actuant en nom de NACS Friends of Nature, Sociedad para la Conservación de la Naturaleza y del Animal amb
NIF G64392848, presenta escrit amb registre d’entrada número 2019/3052 sol·licitant
una subvenció destinada a contribuir a les despeses corresponents a l'esterilització de
gats del carrer pel projecte "Per una gestió de les colònies de gats".
Vista la voluntat d'ambdues parts de seguir un any més amb aquesta col·laboració,
per tal que a Corbera es segueixi duent a terme el projecte de control i esterilització
de les colònies de gats existents al municipi.
Quant a la competència per a la seva aprovació ho és la Junta de Govern Local per
delegació efectuada per l'Alcaldia mitjançant el Decret 757/2018, de 3 de maig.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Salut Pública proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents

03/05/2019 La secretària acctal.

ACORDS
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Corbera de
Llobregat i l'entitat Sociedad para la Conservació de la Naturaleza y del Animal, NACS
Friends of Nature, a realitzar durant l'any 2019, que s'adjunta a l'expedient.
SEGON. Aprovar l'autorització de la despesa per un import de 4.000,00.-€ aplicada a
la partida 24.311.22799 del present pressupost municipal.
TERCER. Facultar l'Alcaldessa per a la signatura de l'esmentat conveni.
QUART. Notificar l'acord adoptat a l'entitat.
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6. Precs i preguntes.
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No se’n formulen.
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 acctal., certifico.»
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

La secretària acctal., Marta Puig Puig

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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