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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 8 de maig de 2017 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 2 DE MAIG DE 2017.
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 accidental, Roser Bosch Aregall per indisposició sobrevinguda de la
secretària general de la Corporació. 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:, Alfredo Prado García i J.A. Andrés Palacios.
Absents/excusats:
- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Manel Ripoll i Puertas, regidor
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

Per acord de la Junta de Govern Local de 13 de febrer de 2017 es van aprovar
l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques relatius al contracte de subministrament en la modalitat d’arrendament de
dos vehicles tipus 4x4 per a la Policia Local, amb una durada inicial de 48 mesos, i es
va convocar la licitació, mitjançant procediment obert i per a la tramitació ordinària,
amb un pressupost base de licitació de //68.018,88.-// €, 21% d’IVA exclòs,
desglossat en dos lots.
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2. Adjudicació del contracte de subministrament de dos vehicles tipus 4x4 per
a la Policia Local.
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En data 10 de març de 2017 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de l’única
plica presentada i admesa a ambdós lots, essent posteriorment valorades per la Mesa
de Contractació amb el resultat que consta en l’acta emesa en data 17 de març de
2017, que s’incorpora a l’expedient, i on es proposa l’adjudicació del contracte a
l’empresa licitadora Alphabet España Fleet Management, SA amb CIF A-91001438, en
haver obtingut la puntuació màxima de 100 punts en ambdós lots, i proposar un import
total pel lot 1 de 35.040,00 €, 21% d’IVA exclòs, i de 29.280,00 €, 21% d’IVA exclòs
pel lot 2.
Per Decret d’Alcaldia núm. 2017/440, de 22 de març, es va requerir l’empresa Alphabet
España Fleet Management, SA amb CIF A-91001438, en haver resultat l’empresa
licitadora amb l’oferta més avantatjosa de les presentades en el procediment de
licitació de referència, en haver ofert un import total màxim pel lot 1 de 35.040,00 €,
21% d’IVA exclòs, i de 29.280,00 €, 21% d’IVA exclòs pel lot 2, per a què en el termini
màxim de 10 dies hàbils a comptar de la recepció del mateix, diposités l’import
corresponent a la fiança definitiva, fes efectiu el pagament de l’anunci de licitació i
presentés la documentació assenyalada en la clàusula 4.4. del PCAP.
Atès que la data d’inici del contracte i entrega dels vehicles s’ha modificat en relació a
la data prevista de 17 d’abril de 2017 en la incoació d’aquest expedient, essent la nova
data prevista el 15 de maig de 2017, procedeix efectuar un reajustament de les
anualitats previstes en l’acord d’incoació.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea de Cultura, la Junta de
Govern Local acorda el següent:
ACORDS

SEGON. Adjudicar el lot 2 del contracte de subministrament en la modalitat
d’arrendament de dos vehicles tipus 4x4 per a la Policia Local, de Corbera de Llobregat,
corresponent al vehicle Nissan Qashqai 1.6 dCi 4x4-iACENTA berlina con portón 96kW
(130 CV) 5P manual, a l’empresa Alphabet España Fleet Management, SA amb CIF A91001438, per import total màxim de //29.280,00.-// €, 21% d’IVA exclòs, amb
subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions
Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives Generals i les propostes tècniques i
econòmiques incloses a la seva proposició.
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PRIMER. Adjudicar el lot 1 del contracte de subministrament en la modalitat
d’arrendament de dos vehicles tipus 4x4 per a la Policia Local, de Corbera de Llobregat,
corresponent al vehicle Nissan Navara 2.3 dCi 118kW (160CV) Visia D.Cabina 4x4 caja
abierta (pick-up) 4P, a l’empresa Alphabet España Fleet Management, SA amb CIF A91001438, per import total màxim de //35.040,00.-// €, 21% d’IVA exclòs, amb
subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions
Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives Generals i les propostes tècniques i
econòmiques incloses a la seva proposició.
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TERCER. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, així com els
informes de valoració, i publicar-lo en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat.
QUART. Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 15 dies
hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, segons s’estableix en
l’article 156 del TRLCSP, i publicar-lo en el perfil del contractant de conformitat amb
l’article 154 del TRLCSP.
CINQUÈ. Anul·lar les autoritzacions de la despesa per import de //2.367,34.-// € del
pressupost del 2017 i per import de //1.118,91.-// € dels pressupostos del 2018 al
2020, aprovades en el resolent tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient.
SISÈ. La despesa de caràcter plurianual per import total del contracte que inclou els
dos lots i l’IVA de //77.827,20.-// €, es farà efectiva amb càrrec a la partida
pressupostària núm. 20.132.20400 del pressupost municipal vigent, subordinada al
crèdit que es consigni en els pressupostos dels exercicis 2018, 2019, 2020 i 2021, en
les quanties següents:
Exercici 2017. Disposar la despesa per a l’any 2017 per import de //11.349,80.-// €.
Exercicis 2018 a 2020. Disposar la despesa pels anys 2018 a 2020 per import de
//19.456,80.-// €.
Exercici 2021. Disposar la despesa per a l’any 2021 per import de //6.858,57.-// €, i
autoritzar i disposar la despesa per a l’any 2021 per import de //1.248,43.-// €.
3. Adjudicació del contracte de la concessió administrativa demanial per a la
gestió i explotació de la Piscina Municipal d'Estiu.

En data 30 de març de 2017 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de l’única
plica presentada i admesa, essent posteriorment valorada per la Mesa de Contractació
amb el resultat que consta en l’acta emesa en data 3 d’abril de 2017, que s’incorpora
a l’expedient, i on es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa licitadora Llop
Gestió Esportiva, SL amb CIF B-62538228, en haver obtingut la puntuació màxima
de 70 punts, i proposar un import de cànon de //2.005,00.-// € per temporada.
Per Decret d’Alcaldia núm. 567/2017, de 5 d’abril, es va requerir l’empresa Llop Gestió
Esportiva, SL amb CIF B-62538228, en haver resultat l’empresa licitadora amb l’oferta
més avantatjosa de les presentades en el procediment de licitació de referència, en
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Per acord de la Junta de Govern Local de 14 de març de 2017 es van aprovar
l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques relatius al contracte de la concessió administrativa demanial per a la gestió
i explotació de la Piscina Municipal, mitjançant el procediment obert i tramitació
ordinària amb aplicació de mesures de gestió eficient en la tramitació, amb una durada
inicial de 4 anys (4 temporades d’estiu), i es va convocar la licitació amb un cànon
mínim per temporada de // 2.000,00.-// €.
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haver ofert un import de cànon de //2.005,00.-// € per temporada, per a què en el
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de la recepció del mateix, diposités l’import
corresponent a la fiança definitiva i presentés la documentació assenyalada en la
clàusula VI.12. del PCAP, incloent-hi els certificats de trobar-se al corrent amb les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com la documentació que
acredités disposar d’una assegurança, i estar-ne al corrent de pagament, i els
certificats de penals de tot el personal que haurà de tenir relació i formarà part
d’aquest contracte.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Esports, la Junta de
Govern Local acorda el següent:
ACORDS
PRIMER. Adjudicar el contracte de la concessió administrativa demanial per a la gestió
i explotació de la Piscina Municipal d’Estiu, a l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL amb
CIF B-62538228, per import total de cànon de //2.005,00.-// € per temporada, amb
subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions
Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives Generals i les propostes tècniques i
econòmiques incloses a la seva proposició, amb una durada inicial de quatre (4) anys
a comptar del 15 de maig de 2017, i coincidirà amb les temporades d’estiu i obertura
de la piscina.
SEGON. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, així com els informes
de valoració, i publicar-lo en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat.
TERCER. Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 5 dies
hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, segons s’estableix en
l’article 156 del TRLCSP, i publicar-lo en el perfil del contractant de conformitat amb
l’article 154 del TRLCSP.
SALUT PÚBLICA

El 23 de juliol de 2008 es va signar el conveni de col·laboració entre aquest
ajuntament i la Creu Roja Baix Llobregat Centre per a la promoció del voluntariat, amb
vigència d’un any a comptar des de la data de la signatura i prorrogable fins a un
màxim de 10 anys, inclosa la seva duració inicial.
En l'addenda signada el 20 d'abril de 2012 on d'acord amb l'acta signada per la
comissió de seguiment, de 27 de gener de 2012 es manifesta la necessitat de modificar
el conveni mitjançant la signatura d'una addenda, per tal d'incloure-hi millores com
la vigència del conveni que serà d'un any comptat des de l'1 de gener fins a 31 de
desembre de 2012, sent prorrogable d'any en any per acord d'ambdues parts fins al
màxim estipulat de 10 anys, inclosa la seva duració inicial.

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

01/06/2017 La secretària

4. Pròrroga de col·laboració per a la promoció del voluntariat amb la Creu
Roja Baix Llobregat Centre 2017.
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Atesa la voluntat d’ambdues parts de continuar amb aquesta col·laboració de promoció
del voluntariat.
Vist el pacte de l’esmentat conveni mitjançant el qual es fixa que l’import a aportar
s’incrementarà anyalment amb l’IPC català.
Consultades les dades del Instituto Nacional de Estadística respecte a la variació de
l’IPC en el període comprés entre el desembre 2015 i el desembre de 2016, es desprèn
que l’increment ha estat del 1,9%.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Salut Pública, la Junta
de Govern Local acorda el següent:
ACORDS
PRIMER. Prorrogar el conveni entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i la Creu
Roja Baix Llobregat Centre, fins al 31 de desembre de 2017.
SEGON.- Autoritzar i disposar l’aportació a l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja Baix
Llobregat Centre amb NIF Q2866001G, corresponent a l’exercici 2017, d’un import de
1.092,75€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 24.312.48900 del vigent pressupost
municipal.
TERCER. El pagament de l'ajut econòmic s'efectuarà prèvia presentació de la memòria
tècnica justificativa corresponent.
QUART. Donar trasllat d’aquest acord a la Creu Roja Baix Llobregat Centre pel seu
coneixement i efectes.
EDUCACIÓ
5. Convocatòria de subvencions a les AMPA per al curs 2015-2016.

01/06/2017 La secretària

El Ple de l’Ajuntament en data 28 de desembre de 2016, va aprovar les Bases
Reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva,
per part dels departaments d’Esports i Cultura, per a activitats realitzades durant l’any
2016, i d’Ensenyament, per a activitats realitzades durant el curs escolar 2015-2016.
Aquest acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la província de 26 de gener de
2017.
El 4 d’abril de 2017, el tècnic municipal d'Ensenyament va emetre un informe sobre
les aplicacions pressupostàries destinades a la convocatòria objecte d'aquesta
Proposta.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Ensenyament, la Junta
de Govern Local acorda el següent:
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PRIMER.- Convocar concurs públic per a l'atorgament de les subvencions adreçades
a les entitats vinculades a les escoles, instituts i escola bressol pública del municipi,
en relació al curs escolar 2015-2016. El termini de presentació de sol·licituds serà de
vint dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria.
SEGON.- Autoritzar la despesa per l'import de 21.000 € a càrrec de les següents
partides pressupostàries del vigent pressupost municipal:
2017.31.326.48900: 15.500,00.-€
2017.31.326.48901: 5.500,00.-€
TERCER.- Designar les persones que composaran l'òrgan col·legiat que examinarà i
valorarà les sol·licituds, així com l'òrgan instructor de les actuacions:
Òrgan instructor: Tinent d'Alcalde d'Ensenyament
Tècnic d'Ensenyament
Òrgan col·legiat: Comissió d'Avaluació:
President: Alcaldessa o persona en qui delegui.
Vocals: Tinent d'Alcalde d'Ensenyament
Tècnic d'Ensenyament
Secretari/ària: la de la Corporació o funcionari/ària en qui delegui.
QUART.- Donar publicitat d'aquesta convocatòria pels mitjans establerts al paràgraf
segon del punt 9 de les Bases.

El 30 de març de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el
Programa complementari d'escolarització en primera infància per al curs 2016-2017,
el seu règim regulador i la concessió d'ajuts corresponents a la primera fase, en el
marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
Aquest Acord es va publicar al BOP el dia 12 d'abril de 2017, i, al punt TERCER del
mateix s'estableix l'import de 2.562,10.-€ com l'atorgat a l'Ajuntament de Corbera de
Llobregat en la primera fase de l'ajut.
L'ajut consta de dues fases, aquesta primera, amb un atorgament d'ofici de l'import
abans esmentat, i una segona amb un import a valorar en base a les dades aportades
en el document que cal adjuntar a aquesta acceptació.
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6. Acceptació del Programa complementari d'escolarització en primera
infància per al curs 2016-2017.
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Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Ensenyament, la Junta
de Govern Local acorda el següent:
ACORDS
PRIMER.- Acceptar l'import de 2.562,10.-€ en concepte de primera fase del Programa
complementari d'escolarització en primera infància per al curs 2016-2017.
SEGON.- Trametre aquesta Acceptació, juntament amb la documentació requerida a
tal efecte, a través del Portal de Tràmits de la Diputació de Barcelona.
BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN
7. Acceptació del fons de prestació "Finançament de l'àmbit de benestar
social" i del "Programa complementari de serveis socials bàsics", Diputació
de Barcelona.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 23.02.17 va adoptar l’acord
d’aprovació de la concessió dels fons de prestació Finançament de l’àmbit de benestar
social, en el març de catàleg de Serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019“ recepcionat en aquest Ajuntament el 21.03.17.
Així mateix, el resolent primer de l’acord de Junta de Govern ha aprovat la concessió
dels ajuts que s’indiquen en el marc d’aquest programa complementari:

Ens destinatari

NIF Ens

Import
concedit
(EUR)

Codi XGL

Operació
Comptable

Ajuntament de Corbera
de Llobregat

P0807100C

40.803,84€

17/Y/233408

1703000370/75

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 30.03.17 va adoptar l’acord
d’aprovació del programa complementari per a la garantia del benestar social, el seu
règim regulador i la concessió d’ajuts, en el març del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019“ recepcionat en aquest Ajuntament el 18.04.17.

Ens destinatari

NIF Ens

Import
concedit
(EUR)

Codi XGL

Operació
Comptable

Ajuntament de Corbera
de Llobregat

P0807100C

41.762,38€

17/X/235874

1703001449

Correspon a la Junta de Govern Local l’adopció dels acord d’acceptació d‘ajuts per
delegació de l’alcaldia (Decret 1092/2015).
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Així mateix, el resolent tercer de l’acord de Junta de Govern ha aprovat la concessió
dels ajuts que s’indiquen en el marc d’aquest programa complementari:
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Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Benestar Social i Gent
Gran, la Junta de Govern Local acorda el següent:
ACORDS
PRIMER. Acceptar l’ajut de l‘import màxim concedit a l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat en la quantitat de 40.803,84€ en el marc del Catàleg de serveis de l’any
2017.
SEGON. Acceptar l’ajut de l‘import màxim concedit a l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat en la quantitat de 41.762,68€ en el marc del Programa complementari de
serveis socials bàsics
TERCER. Notificar aquest acord, adjuntant els respectius formularis d'acceptació
d'ajuts mitjançant la plataforma del portal de tràmits de la Diputació de Barcelona.
8. Aprovació Conveni Associació de la Gent Gran del Casal de les Magnòlies
2017 i subvenció 2016.
En data 28 de febrer de 2017 l’Associació del Casal de la Gent Gran les Magnòlies ha
presentat una sol·licitud de subvenció per finançar les activitats que desenvolupa.
Aporta, també, una memòria de l’entitat, pressupost, declaracions responsables i
acreditacions d’estar al corrent de les obligacions tributàries.
D’altra banda, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, reconeix i valora l’experiència en
la gestió i la participació de l’Associació, per la qual cosa es considera convenient per
a l’interès públic contribuir a la seva prestació mitjançant l’atorgament d’una subvenció
directa que permeti a l’Associació disposar tant de les instal·lacions com dels mitjans
necessaris per a la realització d’activitats que apleguin la diversitat d’interessos del
col·lectiu de la gent gran, permeti la creació d’espais relacionals, d’intercanvi,
solidaritat i ajuda mútua i que potencií tant la programació d’activitats en el sí de
l’equipament com fora.

D’acord amb la clàusula 10a de l’Ordenança general de subvencions, que estableix que
la concessió directa normalment es formalitzarà en un conveni, s’ha redactat el
corresponent conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació del Casal de la
Gent Gran les Magnòlies per tal de fomentar la realització de les activitats d’acció social
i en regula les condicions.
Quant a la competència per a la seva aprovació ho és la Junta de Govern Local per
delegació efectuada per l’Alcaldia en Decret 1092/2015, de 15 de juny.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Benestar Social i Gent
Gran, la Junta de Govern Local acorda el següent:
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ACORDS
PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació
del Casal de la Gent Gran les Magnòlies (NIF G61105771), per import de 5.950,00 €
destinada a finançar la realització d’activitats d’acció social al municipi desenvolupades
durant l’any 2016.
SEGON. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’Associació del Casal de la Gent Gran les
Magnòlies, per fomentar la realització d’activitats d’acció social, segons el text que
queda incorporat a l’expedient.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l’Associació del Casal de la Gent Gran les
Magnòlies, amb NIF G61105771, per import de 5.950,00 € amb càrrec a l’aplicació
30.337.48902 del vigent pressupost municipal.
QUART. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni.
CINQUÈ. Notificar l’acord adoptat a l’entitat.
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
9. Acceptació del fons de prestació "Els serveis locals d'ocupació amb
plataforma telemàtica XALOC", Diputació de Barcelona.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 23 de febrer de 2017 va
adoptar un acord de concessió del recurs econòmic consistent en el fons de prestació
“Els serveis locals d’ocupació amb la plataforma telemàtica Xaloc” en el marc del
Catàleg de serveis 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” per un import
total de 11.561,44€ amb codi XGL 17/Y/233603.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Desenvolupament
Econòmic, la Junta de Govern Local acorda el següent:

ÚNIC.- Acceptar l'ajut concedit per la Diputació de Barcelona, consistent en el fons de
prestació “Els serveis locals d’ocupació amb la plataforma telemàtica Xaloc” en el marc
del Catàleg de serveis 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” per un
import total de 11.561,44€ amb codi XGL 17/Y/233603, en els termes de la concessió
i les condicions per a la seva execució, tal com es recullen en l’acord de Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona de data 23/02/2017 notificat a aquest ens.
MOBILITAT
10. Aprovació Contracte cessió temporal de dues motocicletes elèctriques.
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La Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió de 14 de febrer de
2017 va aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’AMB i l’empresa
SCUTUM LOGISITIC, S.L. (CIF B65168916) per a la promoció conjunta de les
motocicletes elèctriques entre els Ajuntaments Metropolitans.
L’objecte d’aquest conveni és la cessió temporal de scooters elèctrics als Ajuntaments
metropolitans, amb la finalitat d’impulsar la introducció de motocicletes elèctriques
mitjançant la signatura d’un contracte (aprovat en la sessió del 14/02/2017 com
Annex A per l’AMB) entre l’Ajuntament i SCUTUM.
En aquest marc i en ares a l’interès públic, l’Ajuntament considera necessari promoure
una major participació dels vehicles elèctrics demostrant que són perfectament
utilitzables per als diferents serveis municipals amb la finalitat d’identificar i comprovar
tots els possibles elements que hauran de tenir-se en compte de cara a la seva
implementació en les flotes de vehicles municipals.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Mobilitat, la Junta de
Govern Local acorda el següent:
ACORDS
PRIMER. Aprovar la formalització d’un contracte de cessió temporal amb l’empresa
SCUTUM LOGISTIC, S.L. conforme a l’Annex A de l’acord adoptat per l’AMB el
14/02/2017.
SEGON. Determinar que els vehicles objecte de cessió temporal seran dues
motocicletes model Scutum S02 i seran cedits a l’Ajuntament per un període d’un
mes, a comptar de la data de signatura del contracte.
TERCER. Facultar a l’Alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura del referit
contracte.
RECURSOS HUMANS

El dia 10 de febrer de 2017 la Fundació Privada Catalana Síndrome de Down ens
comunica que des del seu Servei d’Integració Laboral, estant realitzant una formació
a la Universitat de Barcelona d’Ajudants de Biblioteca i, que consta d’una part teòrica
i una part pràctica a les diferents empreses de l’àmbit, a través d’un conveni de
pràctiques.
L’objectiu d’aquest conveni de pràctiques és facilitar i contribuir a l’èxit de la inserció
laboral en un futur dels alumnes de la fundació anomenada amb anterioritat.
La tècnica de recursos humans ha emès informe 56/2017, de data 20 d’abril de 2017.
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La secretària general de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha emès informe
desfavorable 20/2017, de 25 d’abril.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea de Cultura, la Junta de
Govern Local acorda el següent:
ACORDS
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració de pràctiques en empreses entre la
Fundació Catalana Síndrome de Down i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
SEGON. Determinar que la participant/alumna del conveni col·laboració és la senyora
C. U. T. (LOPD) amb número de DNI. (LOPD).
TERCER. D’acord amb la base setena de l’Ordre TSF/294/2016, de 28 d’octubre de
2016 i amb la clàusula setena del conveni de col·laboració estableix que la durada
màxima de les pràctiques serà de 300 hores i no ha de superar les 5 hores diàries ni
les 25 hores setmanals, evitant horari nocturn, els caps de setmana i festius.
QUART. Determinar que la realització de les pràctiques formatives no laborals implica
la no existència de la relació laboral entre les persones participants i l’empresa signat.
Per tant, els participants no podran percebre cap retribució per la seva activitat
formativa ni pels resultats que se’n poguessin derivar.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Catalana Síndrome de Down i a la
representació dels treballadors de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
12. 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 11:35
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària accidental
certifico.”

La secretària, Maria Abarca Martínez
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