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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 11 DE GENER DE 2016

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
- 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.

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.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

URGÈNCIA I. Addenda conveni SAD 2016-2017 Patronat Comarcal.

La Junta de Govern Local en sessió  de l’1 de febrer de 2013 va aprovar el Conveni de 
col·laboració per a la gestió mancomunada dels servei d’atenció domiciliària (SAD) entre 
el Patronat comarcal de serveis a la persona del Baix Llobregat i diferents municipis de 
menys de 20.000 habitants del Baix Llobregat, corresponent als anys 2013-2017.

El servei conveniat per a l’any 2015 va ser motiu d’ampliació com a conseqüència de la 
necessitat de disposar de més hores atès l’augment d’usuaris experimentat al llarg 
d’aquest exercici. L’acord corresponent es va adoptar en sessió de la Junta de Govern Local 
de 27 de juliol de 2015.

Per tal d’evitar aquestes problemes en els exercicis futurs ateses les necessitats actuals, 
per acord de la Junta de Govern Local, de 13 d’octubre de 2015, s’ha sol·licitat l’ampliació 
de les hores de servei per a l’any 2016 i 2017 (1r semestre), en el sentit d’establir un 
volum mínim d’hores totals a l’any 2016 de 4.250 i per al 2017 de 3.000 hores.

El Patronat Comarcal de serveis a la persona del Baix Llobregat ha tramès la minuta de 
l’addenda a signar per tal de donar cobertura a la petició efectuada.



La secretària general de la Corporació ha emès informe el 18 de desembre de 2015 que 
forma part de l’expedient.

A proposta de la regidoria de Benestar Social i Gent Gran, la Junta de Govern Local acorda 
el següent: 

PRIMER. Aprovar l’addenda 2016-2017 del Conveni de col·laboració per a la gestió 
mancomunada dels servei d’atenció domiciliària entre el Patronat Comarcal dels serveis a 
la persona del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, corresponent als 
anys 2013-2017.

SEGON. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual, distribuïda en els exercicis 2016 a 
2017 corresponent al període de l'addenda aprovada al punt anterior, que es preveu licitar, 
per imports 70.918,29 € amb càrrec a la partida 30.231.46501 del pressupost de 2016 i 
48.507,72 € amb càrrec a la corresponent partida de l’exercici 2017.

TERCER. Subordinar, d'acord amb el que disposa l'article 174.1 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, TRLRHL, la realització de la despesa de l'any 2017 al crèdit que per a aquest exercici 
autoritzi el pressupost.

QUART. Notificar aquest acord al Patronat comarcal de serveis a la persona del Baix 
Llobregat.

2. 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 10:30 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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