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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 28 d’octubre de 2019 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 21 d’OCTUBRE de 2019.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:30 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., Marta Puig Puig 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 actes sessions anteriors
S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de les actes de les sessions anteriors que són
les següents:

CULTURA
2. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació Teatremón per la
realització de FORÀNEA 2019 i la concessió d’una subvenció.
A proposta de la regidoria de l’Àrea de COMERÇ i TURISME es retira la proposta de
l’aprovació del conveni de col·laboració als efectes d’introduir-hi modificacions.
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3. Donar compte de les resolucions.
Es dona compte del Decret de l’alcaldia 1705/2019, de 10 de setembre, pel qual
s’aprova la sol·licitud al Consell Comarcal per a què presti els serveis comarcals dels
projectes següents:
a) “Projecte comarcal d’assessorament i sensibilització en accions cíviques i
mediambientals” 1 persona participant durant un període de 6 mesos (línia PANP).
b) “Projecte comarcal de suport administratiu i atenció directa al públic” 1 persona
participant durant un període de 6 mesos (linia PANP).
4.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 12:30
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., Marta Puig Puig
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