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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 7 DE SETEMBRE DE 2015

A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, 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 
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 de la sessió ordinària de 27 de juliol.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

2.Aprovació acta de la sessió extraordinària d’1 de setembre.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

ÀREA D’ENSENYAMENT 

3. Sol·licitud de subvenció al Departament d'Ensenyament per al sosteniment de 
l'Escola de Música per al curs 2014-2015

A principis del mes de juliol la Comissió Mixta departament d'Ensenyament i Entitats 
Municipalistes va aprovar una proposta per atorgar subvencions a les Escoles Municipals 
de Música.

El 27 de juliol de 2015, l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, amb núm. R.E. 
2015/5603, va rebre una notificació en la que s'explicava la documentació a emplenar 
per poder sol·licitar l'esmentada subvenció per al curs 2014-2015. 

Entre els documents que caldrà adjuntar a la sol·licitud hi ha l'adopció d'un acord per 
part de l'òrgan competent de la corporació.



El 31 d'agost de 2015 el tècnic d'ensenyament de l'Ajuntament va emetre un informe 
sobre la conveniència d'aprovar la sol·licitud l'esmentada subvenció. 

S’acorda,

PRIMER.- Sol·licitar la subvenció per al sosteniment de l'Escola Municipal de Música Lluís 
Soler i Ametller, al Departament d'Ensenyament, per al curs 2014-2015.

SEGON.- Facultar l'Alcaldessa, o la persona en qui delegui, per sol·licitar l'esmentada 
subvenció i signar la documentació necessària.

TERCER.- Trametre la sol·licitud pels mitjans previstos a tal efecte amb anterioritat al 15 
de setembre de 2015.

4. Donar compte de decrets d’alcaldia o altres assumptes d’interès municipal.

Es dóna compte dels assumptes següents:

1. Del Decret d’Alcaldia 1460/2015, de 30 de juliol, d’aprovació de l’Oferta Pública 
d’Ocupació per a l’any 2015.

2. Decret d’Alcaldia 1463/2015, de 31 de juliol, d’aprovació de les bases per a 
l’elaboració d’una borsa de treball per a cobrir necessitats de personal en la 
categoria d’auxiliar de gestió, nivell de titulació C, subgrup C2, publicant les bases 
íntegres a la web municipal i un anunci de remissió de les mateixes en el BOPB. El 
termini de presentació d’instàncies i sol·licituds per a participar serà de 20 dies 
naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

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. 

ALCALDIA

Inmigració

URGÈNCIA I. 5.Declaració del municipi de Corbera de Llobregat com a municipi 
d'acollida per als refugiats i constitució de persones o famílies acollidores.

Davant l’actual arribada a Europa de milers de persones que fugen per salvar les seves 
vides de la guerra en els seus països i de la persecució política dels seus governs, el 
nostre municipi no pot restar impassible. No es tracta d'un fenomen d’immigració, sinó 
d’un fet i situacions excepcionals, on refugiats i refugiades, persones de totes edats, 
intenten escapar del desastre de la guerra i la fam en els seus països d'origen, i d’unes 
guerres sobre les que Europa té en el seu inici part de responsabilitat.

Aquests darrers dies, l’allau de persones que arriben a les fronteres d’Europa per cercar 
asil i refugi, han convertit aquesta crisi en un drama humanitari. És de lamentar que 
Europa sigui incapaç de gestionar l'arribada de 300.000 refugiats, quan a l’Orient Mitjà i 
el Nord d'Àfrica han acollit a 7,2 milions de refugiats.
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La deixadesa i la inacció dels governs i de les institucions europees no pot continuar, ja 
que agreuja encara més la situació dels milers de famílies que fan un llarg camí per 
protegir les seves vides i buscar una nova oportunitat en un país d’Europa. 

De sempre, Corbera ha estat municipi d’acollida, implicat en la defensa dels Drets 
Humans, la solidaritat i la pau; i comptem amb una ciutadania i unes entitats 
compromeses amb les persones que pateixen situacions difícils. 

S’acorda,

PRIMER.- Expressar de forma pública, mitjançant els mitjans de comunicació 
municipals, la solidaritat del nostre municipi amb totes les persones que han d’abandonar 
les seves llars de manera involuntària a causa de la guerra en els seus països d’origen i 
denunciar les situacions d’abús que pateixen per part de màfies organitzades. 

SEGON.- Declarar Corbera de Llobregat municipi d’acollida per als refugiats i constituir 
un registre de persones o famílies acollidores. Corbera se suma així a la xarxa de 
municipis-refugi, preparant dispositius d'acollida i convidant a la ciutadania a implicar-se 
i col·laborar en la mesura de les seves possibilitats en l'atenció i ajuda als refugiats.
Per a la constitució del registre, les persones i/o famílies amb voluntat d’acollir refugiats 
caldrà que ho expressin per escrit, presentant instància a l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania fent constar la xifra de persones que podrien acollir i el termini d’acollida.

TERCER.- Posar-nos a disposició del Govern de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, 
institucions que compten amb les competències en aquesta matèria per buscar solucions 
conjuntes i oferir una solució al drama humanitari que estan vivint milers de persones 
desplaçades. 

QUART.- Traslladar aquest acord de la Junta de Govern al Govern de la Generalitat i a la 
Diputació de Barcelona, així com a totes les entitats socials del municipi, i donar-ne 
compte en el proper Ple.

6. 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 11:10 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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