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Marta Puig Puig, la secretària acctal., de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,

CERTIFICO: Que el PLE DE L'AJUNTAMENT, en sessió extraordinària celebrada el dia
27 d'octubre de 2020, amb la majoria que requereix la Llei, adoptà el següent acord,
a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'Acta corresponent, de conformitat
amb l'article 206 del Reglament:
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta a proposta dels grups municipals
de Força Corbera, del GiU i de Cs, amb el text següent:

6.- Moció dels grups municipals de Força Corbera, del GiU i de Cs per al canvi
de sistema de recollida de voluminosos porta a porta.

Montserrat Febrero i Piera

L’abocament d’andròmines, mobles vells, matalassos i electrodomèstics a la via pública
s’està incrementant i és evident la incapacitat dels serveis municipals per a fer-hi front
adequadament. Un funcionament ràpid i àgil de la recollida porta a porta, amb un
servei específic de cap de setmana, sens dubte contribuiria a la solució del problema i
tindria un efecte dissuasiu de comportaments incívics.
D’altra banda, la crisi econòmica derivada de la situació de pandèmia pel Covid-19
està incidint especialment en les entitats del tercer sector, moltes de les quals treballen
en la inserció laboral de persones en risc d’exclusió, essent el reciclatge i el
reaprofitament de materials una de les activitats punteres del sector.
Entenem que l’acció d’empreses socials d’inserció laboral, col·laborant i treballant de
forma coordinada amb els serveis socials municipals, pot tenir també un benefici social
al nostre municipi en termes d’inserció laboral.
Per tot l’exposat, a proposta del s grups municipals Força Corbera, Giu i Cs,
S’acorda,

Marta Puig Puig
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30/10/2020 La secretària acctal.
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30/10/2020 L'alcaldessa

A Corbera la recollida porta a porta de mobles vells, andròmines, electrodomèstics i
voluminosos en general està integrada en el contracte de recollida d’escombraries.
Actualment, a més, el servei es troba suspès segons que informa la web municipal i
no és possible sol·licitar recollides a domicili de forma telemàtica. Per a accedir al
servei, cal trucar telefònicament, però hi ha una demora molt gran en la prestació del
servei.
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PRIMER. Excloure del contracte de recollida d’escombraries, el servei de
recollida porta a porta de mobles vells, andròmines, electrodomèstics i
voluminosos en general.
SEGON. Encarregar la gestió d’aquest servei, mitjançant contracte o conveni, a
una empresa del tercer sector dedicada a la inserció laboral a través del
reciclatge i reaprofitament.
TERCER. Restablir el servei telemàtic de petició de recollida a través de la
pàgina web municipal i posa en funcionament un servei de recollides durant el cap
de setmana.
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Montserrat Febrero i Piera
Marta Puig Puig

S’adopta l’acord per unanimitat dels presents.”

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
Vist i Plau
L'alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera



Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

30/10/2020 La secretària acctal.
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30/10/2020 L'alcaldessa

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas,
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier
Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Carme Benito Gómez, Jaume Guim
Royo, Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio Andrés Palacios (GiU).
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