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Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 6 d'abril de 2020, 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 30 DE MARÇ DE 2020.

A les  09:30 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.

Atenent les circumstàncies d’alerta sanitària per la situació de pandèmia del Covid-19, 
s’ha acordat la celebració de la sessió ordinària mitjançant videoconferència. Ha 
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ells en temps 
real i la disponibilitat dels medis durant la sessió.

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
- Albert Cañellas i Pagés, segon 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

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.

CONTRACTACIÓ

2. Ratificació del Decret d'Alcaldia 2020/544 de suspensió de determinats 
contractes.   

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

Codi Segur de Validació e0fc5416bb464edcb68a9c6205c2bb72001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Per Decret d’Alcaldia núm. 2020/544, de 24 de març, s’ha acordat la suspensió de 
l’execució de determinats contractes de serveis de prestació successiva adjudicats per 
quest Ajuntament, com a conseqüència de la situació generada pel Covid-19, amb el 
contingut següent que es transcriu a continuació:

“DECRET

L’actual situació provocada per l’epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), 
l’aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i 
l’aprovació del Reial decret 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries 
per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 i contractació pública, va 
comportar que l’ajuntament de Corbera de Llobregat adoptés mesures i ordres 
necessàries per mantenir els serveis públics municipals i alhora garantir la seguretat 
de les persones, amb afectació directa a determinats contractes adjudicats per aquest 
Ajuntament, ordenant-ne la seva immediata suspensió de les execucions, bé per no 
considerar-se essencials i no poder garantir la cobertura del servei, bé pel tancament 
obligat de les instal·lacions i equipaments municipals on es desenvolupen els serveis, 
o bé per facilitar a la ciutadania el confinament a les seves vivendes, a l’hora que 
també els desplaçaments. Els contractes afectats són:

 Escola Bressol municipal El Petit Corb, adjudicat a l’empresa Serveis per a la 
infància Créixer Junts, SL, suspès des del 13 de març de 2020.

 Activitats esportives municipals, adjudicat a l’empresa Sportise Creative 
Solutions, SL, suspès des del 13 de març de 2020.

 Regulació i control de l'estacionament a les vies públiques i del servei de control 
i vigilància remota de l'aparcament del C. La Pau, adjudicat a l’empresa Dornier, 
SA, suspès des del 16 de març de 2020.

 Recollida porta a porta de la fracció vegetal generada als habitatges del 
municipi, adjudicat a l’empresa FCC Medio Ambiente, SA, suspès des del 17 de 
març de 2020.

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia

RESOL

PRIMER. Suspendre l’execució de tots els contractes indicats a la part expositiva, fins 
que s’ordeni l’aixecament de la suspensió.

SEGON. Notificar la present resolució a les empreses adjudicatàries afectades pel seu 
coneixement i efectes.

TERCER. Ratificar la present resolució per acord de la Junta de Govern Local, per ser 
l’òrgan de contractació d’aquests contractes, en la propera sessió que es celebri.”

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

Codi Segur de Validació e0fc5416bb464edcb68a9c6205c2bb72001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Segons el resolent setè la Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació 
competent en matèria de contractació per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret 
núm. 2019/1301, de 21 de juny, ha de ratificar aquesta resolució.

Així mateix, des de l’Àrea d’esports s’ha comunicat la necessitat de suspendre el 
contracte de serveis de consergeria de les instal·lacions esportives, amb efectes 14 de 
març de 2020, adjudicat a l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL, atesa la impossibilitat 
material d’execució del mateix pel tancament obligat de les instal·lacions i 
equipaments municipals on es desenvolupa el servei.

Per tot l’exposat, l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local que, com a òrgan de 
contractació, adopti els acords següents

ACORDS

PRIMER. Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 2020/544, de 24 de març, pel qual s’ha 
acordat la suspensió de l’execució de determinats contractes de serveis de prestació 
successiva adjudicats per quest Ajuntament, com a conseqüència de la situació 
generada pel Covid-19.

SEGON. Suspendre l’execució del contracte de serveis de consergeria de les 
instal·lacions esportives, amb efectes 14 de març de 2020, fins que s’ordeni 
l’aixecament de la suspensió.

TERCER. Notificar el present acord a l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL pel seu 
coneixement i efectes.”

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 10:30 
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.

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

Codi Segur de Validació e0fc5416bb464edcb68a9c6205c2bb72001
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