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La Junta de Govern local en sessió ordinària celebrada el dia 27 de gener de 2020 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 20 DE GENER DE 2020.

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 acctal. Roser Bosch i Aregall en substitució de la secretària titular per motius 
sobrevinguts, hi assisteixen els membres següents:

- Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
- Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
- Víctor González i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
- Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa

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
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
- Meritxell García de Llanza, regidora

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.

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

2. Aprovació de la subvenció destinada al Equip d'Atenció a la Infància i 
Adolescència (EAIA IV).

Rebuda amb data 22/10/2019 i registre d’entrada núm. 2019/10985 la pròrroga al 
conveni de col·laboració regulador del finançament de l'Equip d'Atenció a la Infància i 
Adolescència (EAIA-IV) del Baix Llobregat, corresponent a l'any 2019, en virtut de la 
qual, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat la subscriu simultàniament amb els 
Ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató,  Esparreguera, Martorell, Olesa 
de Montserrat, Pallejà, El Papiol, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires, 
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que constitueixen l’àmbit territorial d’actuació de l’Equip d’Atenció a la Infància i 
Adolescència (EAIA IV) del Baix Llobregat.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de 
Govern Local l'adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració regulador del finançament 
de l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA IV) del Baix Llobregat, segons 
el text que resta incorporat a l'expedient.

SEGON. Aprovar la tramitació anticipada d’una subvenció per concessió directa al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat amb NIF P5800011H, per un import de 1.753,84 
euros, d’acord amb l’apartat 1r de l’article 10 de l’Ordenança General de Subvencions, 
destinada a finançar l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA IV), conforme 
el text el qual s’incorpora a l’expedient, condicionada a l’existència efectiva del crèdit 
adequat i suficient.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa al Consell Comarcal del Baix Llobregat de 
1.753,84€ amb càrrec a la  partida 30.231.46500 del vigent pressupost municipal, 
condicionada a l’aprovació definitiva de la corresponent modificació de crèdit.

QUART. Notificar el present acord d’aprovació de la Pròrroga del Conveni de 
col·laboració regulador del finançament de l’equip d’Atenció a la Infància i Adolescència 
(EAIA IV) del Baix Llobregat per a l’any 2019 al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

 
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 10:25 
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., Roser Bosch Aregall       

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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