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La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia  23 de desembre 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 16 DE DESEMBRE DE 2019.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:40 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
- 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

Absents i/o excusats/des: - Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats 
per unanimitat:

1.Aprovació acta sessió anterior.

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

ENSENYAMENT

2. Aprovació del Conveni amb el Departament d'Educació per a la 
implementació del projecte "Auxiliars de conversa per l'impulsa de la llengua 
anglesa" a l'Escola Puig d'Agulles.

L’AFA El Mirador va sol·licitar la col·laboració de l’Ajuntament per poder disposar d’un 
projecte d’impuls de la llengua anglesa consistent en posar a disposició de l’alumnat 
la figura dels auxiliars de conversa en aquesta llengua.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 813a15e61d644e2bad314ff0da7209fb001
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El mes de maig de 2019, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’AFA El Mirador van 
signar un Conveni, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió del 22 de maig, 
segons el qual s’establia el marc col·laboratiu entre ambdues parts per possibilitar que 
l’AFA pogués posar a disposició de l’Escola la figura dels auxiliars de conversa en 
llengua anglesa, sota supervisió i vistiplau de l’Ajuntament.

L’Ajuntament, en conversa amb la Inspecció de zona, va establir un mecanisme 
consistent en la signatura d’un Conveni de col·laboració entre el propi Ajuntament i els 
serveis territorials d’Ensenyament, segons el qual l’Ajuntament es responsabilitza i 
supervisa en tot moment que el projecte compleixi els mínims de qualitat exigits.

El 04 de desembre de 2019, l’Ajuntament ha rebut el text definitiu del Conveni, tramès 
pel Departament d’Educació (ENTRA-2019-12672), instant a la seva signatura.

El tècnic d’Educació ha emès un informe (04 de desembre de 2019) relatiu a 
l’aprovació d’aquest Conveni, que obra en aquest expedient.

Per tot l'exposat, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el decret 2220/2019 de 19 de 
novembre d'avocació de competències delegades, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents,

ACORDS

PRIMER.- Aprovar redactat del Conveni de col·laboració entre l’administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat per a la implementació del projecte “Auxiliars de conversa per 
l’impuls de la llengua anglesa” a l’Escola Puig d’Agulles.

SEGON.- Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament o, si és el seu cas, qui la substitueixi, 
per tal que pugui materialitzar  la signatura del conveni abans esmentat.

TERCER.- Notificar el present acord i trametre el Conveni signat al Departament 
d’Educació.

SALUT PÚBLICA 

3. Aprovació de la modificació del conveni de col·laboració amb l'Assemblea 
Comarcal de la Creu Roja.

En data 4 de novembre de 2019, es va aprovar per la Junta de Govern Local un conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’Assemblea Comarcal de 
la Creu Roja Baix Llobregat Centre.

Una vegada revisat el conveni per ambdues parts, es fa necessària la realització 
d’algunes modificacions en les clàusules, essent les següents: 

A la clàusula 4h), on diu Llei 38/2013 i ha de dir Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 813a15e61d644e2bad314ff0da7209fb001
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A la clàusula vuitena, interpretació, on diu: La interpretació del present conveni 
correspon a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, ha de dir: La interpretació del 
present conveni correspon a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i a l’Assemblea 
Comarcal de Creu Roja Baix Llobregat Centre.

Així mateix, es fa necessari afegir una clàusula, la novena, relativa a la protecció de 
dades personals, amb el següent redactat:

 “Les parts es comprometen a complir adequadament i en tot moment les disposicions 

contingudes al Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), en 

endavant RGPD i en la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels 

Drets Digitals, així com en altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar sobre 

aquesta matèria, i es comprometi a deixar indemne a l’altra part de qualsevol responsabilitat 

que es pogués declarar como conseqüència de l’incompliment de les obligacions que, en 

matèria de protecció de dades de caràcter personal, afectin a cada una de les parts.” 

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Salut Pública proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents,

ACORDS

PRIMER.- Aprovar la modificació del conveni en el sentit d’afegir les modificacions 
transcrites anteriorment en algunes clàusules del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja Baix 
Llobregat Centre, aprovat per acord de junta de govern local de data 4 de novembre 
de 2019.

SEGON.- Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura del conveni.
   
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 10:20 
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 

      

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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