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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 5 DE SETEMBRE 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: 
Alfredo Prado García, J.A. Andrés Palacios i Manel Ripoll i Puertas. 
 
Absents i excusats/des: 
 

- Arturo Martínez i Laporta, regidor 
 
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. 
 
 
 
ASSUMPTES URGENTS  
 
Fora de l'ordre del dia, abans de debatre altres assumptes que no requereixen l’adopció de 
cap acord i prèvia declaració de la urgència per unanimitat i, en tot cas, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta, se sotmet a examen i votació el punt següent que resulta 
aprovat amb el mateix quòrum. 
 
Urgència I. Adhesió al conveni marc de col·laboració amb entitats locals en 
matèria de pobresa energètica.    
 
El 19 de juliol de 2016 s’ha publicat al  DOGC la Resolució EMC/1848/2016 per la qual es 
dona publicitat al “Conveni d’adhesió, col·laboració i cooperació amb entitats locals, en 
relació amb actuacions dels seus serveis bàsics d’atenció social destinades a la cancel·lació 
de deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats 
familiars en situació de pobresa energètica“ signat entre l’Agència Catalana de Consum 
(ACC), el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya. 



 

 

 
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de relacions entre les entitats abans 
esmentades  i que ha d’orientar els vincles i les obligacions que estableix aquest conveni 
marc per l’ACC i les entitats que s’hi adhereixin, per tal d’afavorir el destí dels recursos 
econòmics a pal·liar la pobresa energètica i de gestionar pels ens locals adherits, una 
aportació, finalista, procedent de la ACC.  
 
Aquest conveni va destinat al reemborsament de la despesa efectuada pels ens locals 
durant l’any 2015 i al pagament de deute pendent de l’any 2015 de les persones i famílies 
en situació de risc d’exclusió residencial, per a la cancel·lació del deute de 
subministraments de serveis bàsics i que abonin els ens locals abans de 10 d’octubre del 
2016. 
 
La finalitat de l’aportació de l’ACC és la cancel·lació del deute generat i no prescrit de les 
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial degudament acreditada 
pels serveis socials bàsics. 
 
El Consell Comarcal  efectuarà la sol·licitud per a tots els municipis inclosos en les seves 
àrees bàsiques de serveis socials 
 
De conformitat amb la clàusula tercera del citat conveni, per tal que la concessió dels 
recursos econòmics es faci efectiva, es requereix que els ens destinataris formulin de 
manera expressa la seva sol·licitud d’adhesió formalitzada i presentada per l’Alcaldia, 
juntament amb el certificat de l’interventor municipal degudament complimentat , com a 
màxim, el 10 de setembre de 2016 a la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
L‘import sol·licitat per aquest Ajuntament i que es pot acollir al citat conveni, segons les 
bases establertes es de 1.728,63 €. 
 
De conformitat amb el Decret d’Alcaldia 1092/2015, de 15 de juny de 2015, publicat al 
BOP de 3 de juliol de 2015, l’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és la Junta 
de Govern Local.   
 
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de benestar social i gent gran s’acorda:  
 
PRIMER. Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat al “Conveni marc 
d’adhesió, col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions dels 
seus serveis bàsics d’atenció social destinades a la cancel·lació de deutes per 
subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en 
situació de pobresa energètica“ per un import de 1.728,63,-€  
 
SEGON. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat acompanyat de tota 
la documentació necessària per a la formalització de l’adhesió. 
 
 
2. Deliberació i tractament de diversos assumptes d’interès municipal. 
 
Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de 
caràcter general.  
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3. Precs i preguntes. 
 
No se’n formulen. 
 
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 
 
 


