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

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:05 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
- 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 i J.A. Andrés Palacios.

Absents i excusats:

- Carme Benito Gómez, regidora
- Manel Ripoll i Puertas, 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.

ENSENYAMENT

2. Pròrroga del conveni d'Aula Oberta 2016-2018

Des de l’any 2005 fins ara, l'Aula Oberta de Corbera de Llobregat ha anat treballant per tal 
de crear una estructura ferma i consolidada de Projecte d'Atenció a la Diversitat d'Educació 
Secundària del municipi, i ser un recurs extraordinari per atendre de manera efectiva les 
necessitats educatives de determinats/ades alumnes.

Cada dos anys, segons normativa del Departament d' Ensenyament, s'ha de procedir a la 
pròrroga del projecte d'Aula Oberta.

En data 15 de juny de 2016 la Tècnica d'ensenyament emet informe segons el qual es 
justifica la sol·licitud de renovació d'aquest programa per un període de dos anys, 2016-
2018.



Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria d’Ensenyament, la Junta de Govern local 
acorda el següent:

PRIMER.- Prorrogar el Projecte Aula Oberta d’acord al conveni de col·laboració entre 
l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament 
i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per al projecte “Aula Oberta”, en el marc de les 
mesures específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’educació secundària del 
municipi. Aquest conveni serà vigent i tindrà efectes des de l’1 de setembre de 2016 fins 
els 31 d’agost de 2018.

SEGON.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials d'Ensenyament del Baix Llobregat 
i donar trasllat de la memòria 2014-2016. 

3. 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 10:15 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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