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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 27 de març de 2017 
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 20 DE MARÇ DE 2017.

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
- 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 que resulten aprovats per 
unanimitat:

1.Aprovació acta sessió anterior.

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

CULTURA 

2. Aprovació convocatòria subvencions en règim de concurrència competitiva per 
activitats culturals de l'any 2016.

El Ple de l’Ajuntament en data 28 de desembre de 2016, va aprovar les Bases Reguladores 
per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per part dels 
departaments d’Esports i Cultura, per a activitats realitzades durant l’any 2016, i 
d’Ensenyament, per a activitats realitzades durant el curs escolar 2015-2016. Aquest acord 
es va publicar en el Butlletí Oficial de la província de 26 de gener de 2017.

En compliment de la base desena correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació de la 
convocatòria, que haurà de subjectar-se al principi de publicitat.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea de Cultura, la Junta de 
Govern Local acorda el següent:

ACORDS
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PRIMER. Aprovar la convocatòria per a l’atorgament de les subvencions, en concurrència 
competitiva adreçades al foment de projectes, activitats, i serveis d’utilitat pública i interès 
social, de caràcter cultural, que s’hagin desenvolupat durant l’exercici 2016, conforme les 
bases reguladores aprovades pel Ple de l’Ajuntament.

SEGON. Determinar que el termini de presentació de sol·licituds per participar en concurs 
és de 20 dies hàbils comptats a partir de la publicació de l’anunci a la pàgina web de 
l’Ajuntament.

TERCER. Designar els membres que composaran l’òrgan col·legiat que examinarà i 
valorarà les sol·licituds, així com, l’òrgan instructor de les actuacions.

Òrgan Instructor: Regidora de Cultura
       Secretària de la Corporació o persona en qui delegui

Òrgan col·legiat:  Comissió d’Avaluació:
       President/a: Alcaldessa o regidor/a en qui delegui

        Vocal: Regidora de Cultura
       Secretari/a: el/la de la Corporació o funcionari en qui delegui

QUART. Autoritzar la despesa per l’import de 26.000€ a càrrec de la partida pressupostària 
33.334.48900 del pressupost municipal vigent.

CINQUÈ. Donar publicitat de les bases i de la convocatòria mitjançant publicació a la 
pàgina web de l’Ajuntament.

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 11:05 hores, i 
s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

                                                            
La secretària, Maria Abarca Martínez         

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

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

Codi Segur de Validació 87fbfa256933436baa3e5e162906400e001

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

Metadades Classificador:Acta  -

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ia
 A

b
ar

ca
 M

ar
tí

n
ez

31
/0

5/
20

17
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=87fbfa256933436baa3e5e162906400e001

		2017-05-31T15:10:38+0200
	SERVEIS ADMINISTRACIO ELECTRONICA




