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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 4 DE GENER DE 2016

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:15 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 hi assisteixen els membres següents:

- Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa

- Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa

- Jordi Anducas i Planas, regidor

S’excusen: Rosa Boladeras Serraviñals, primera tinenta d’alcaldessa, i Carme Benito 
Gómez, regidora

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. Demanda suport tècnic educadora social 2016

El Consell Comarcal del Baix Llobregat ofereix la possibilitat de reforçar l’equip de Serveis 
Socials Bàsics, de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, amb el servei de mitja jornada 
d’una educadora social degut al dèficit existent segons s’indica en la ràtio per a 15.000 
habitants de la població.

Aquesta contractació estarà vinculada al conveni de SSB 2016 de tal manera que el 
finançament es tractarà com a despesa del capítol 4 sense incrementar el capítol 1. El 
finançament estarà cobert el 66% pel Contracte Programa amb el Departament de 
Benestar Social i Família i el 34% per l’Ajuntament. El cost estimat estarà entorn a 8.000 
€ anual i l’import serà compensat de la transferència anual corresponent a l’equip 
professional del conveni 2016.

Per això, a proposta de la regidoria de Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda el 
següent:
 



PRIMER.- Aprovar el document de demanda 2016 Servei de suport als Serveis Socials 
Bàsics al Consell Comarcal del Baix Llobregat, segons el text que resta incorporat a 
l'expedient.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa al Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb CIF 
P5800011H, de 8.000€ amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària i subordinada 
al crèdit que es consigni al pressupost municipal per a l’any 2016.

TERCER.- Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura del document de 
demanda 2016 i notificar l’acord al Consell Comarcal 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 10:35 hores, i 
s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.

Vist i Plau
La secretària acctal. L'alcaldessa

Roser Bosch i Aregall Montserrat Febrero i Piera
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