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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 11 de febrer 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 4 DE FEBRER DE 2019.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:10 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 acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:
-

Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa
Jordi Anducas Planas, segon tinent d’alcaldessa
Jordina Ribó Garriga, tercera tinenta d’alcaldessa
Mireia Moreno Redondo, quarta tinenta d’alcaldessa
Miracle Guerra i Sala, regidora

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
Pol Ejarque i Cortés, regidor

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.
SECRETARIA

1. De l’aprovació per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, del Decret de
Presidència, en data 12 de desembre de 2018, on es va resoldre l’obertura i
convocatòria d’un procés de participació per a la formulació i aprovació d’una
norma reglamentària metropolitana que estableixi la creació i funcionament del
Registre Metropolità de vehicles exempts i de vehicles estrangers autoritzats a
circular en les Zones de Baixes Emissions, als municipis metropolitans que així
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2. Donar compte de resolucions d’especial interès a la Junta de Govern Local
de data 4 de febrer de 2019.
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ho estableixin, així com la determinació de les condicions per a ser-ne inscrit i
el seu model de gestió. El termini per formular aportacions i suggeriments
s’amplia fins al 10 de febrer de 2019.
2. De l’acord per part de la junta de govern local de l’Ajuntament d’Abrera, en
sessió del 22 de gener de 2019, d’aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Abrera al
consell de Salut del Baix Llobregat i facultar l’alcalde per signar el Protocol
d’adhesió que s’annexa a aquest acord.
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.
CULTURA
Urgència I. Subvencions biblioteques Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
(OSIC) 2019.
Al DOGC núm 7784, de 09/01/2019 es dona publicitat de l’Acord del Consell
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), RESOLUCIÓ
CLT/3050/2018, de 20 de desembre, pel qual s’aproven les bases específiques que
han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit de les biblioteques.
Al DOGC núm 7792, de 21/01/2019, es dona publicitat de l’Acord del Consell
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), RESOLUCIÓ
CLT/45/2019, de 9 de gener, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les
biblioteques per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència
no competitiva, per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades
a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per l’any 2019.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Cultura proposa a la Junta
de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
ÚNIC. Formalitzar la petició d’ambdues subvencions destinades a l’adquisició de llibres
per a la biblioteca municipal, consistents en:
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El termini per a la presentació de les sol·licituds per a obtenir les subvencions és el 6
de febrer de 2019.
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-Subvencions en espècie per adquisició de novetats editorials en català o en occità
destinades a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (subvenció en
espècie per valor de 6.000€)
- Subvencions per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del Sistema
de Lectura Pública de Catalunya (subvenció de 6.000€)
3. Precs i preguntes.
No se’n formulen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:25
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.

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 1

11/02/2019 La secretària acctal.



Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

133d6a25603e4137bec727311deaa3e3001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

