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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 14 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 6 D’ABRIL 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
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.

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 1

10/06/2020 La secretària acctal.

Absents i/o excusats: Arturo Martínez i Laporta, regidor
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SALUT PÚBLICA
2. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat i l’Associació CERGAT.
El 28.07.20, I. P. Ll (LOPD), actuant en nom d’ASSOCIACIÓ CERGAT Corbera de
Llobregat, per la defensa dels gats ferals amb NIF G67429621, mitjançant instància
amb RE 2019/8050 i amb reunió mantinguda amb la regidora de l’Àrea de Salut
Pública, va sol·licitar per a obtenir una subvenció destinada a contribuir a les despeses
corresponents a l'esterilització de gats del carrer pel projecte "Per una millor gestió de
les colònies felines".
Vista la voluntat d'ambdues parts de realitzar aquesta col·laboració, per tal que a
Corbera es porti a terme el projecte de control i esterilització de les colònies de gats
existents al municipi.
Quant a la competència per a la seva aprovació ho és la Junta de Govern Local per
delegació efectuada per l'Alcaldia mitjançant el Decret 758/2018, de 3 de maig.
Per tot l'exposat, la Regidoria de l’Àrea de Salut Pública proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Corbera de
Llobregat i l’Associació Cergat Corbera de Llobregat, per la defensa dels gats ferals
amb NIF G67429621 a realitzar durant l'any 2020, que s'adjunta a l'expedient.

TERCER.- Facultar l'Alcaldessa per a la signatura de l'esmentat conveni.
QUART.- Notificar l'acord adoptat a l'entitat.

CONTRACTACIÓ
3. Ratificació del Decret 2020/565 de deixar sense efectes la suspensió del
contracte de recollida d’esporga porta a porta.
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SEGON. Aprovar l'autorització de la despesa per un import de 7.000,00€, dels quals
5.000 seran amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 24.311.22799 (controls
colònies) i 2.000€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 24.311.22699
(despeses diverses Salut Pública).
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Per Decret d’Alcaldia núm. 2020/565, de 31 de març, s’ha acordat deixar sense efectes
la suspensió de l’execució del contracte de serveis per a la recollida porta a porta de
la fracció vegetal generada als habitatges del municipi, i el seu posterior transport a
planta de tractament, adjudicat a l’empresa FCC Medio Ambiente, SA, acordada en el
Decret d’Alcaldia núm. 2020/544, de 24 de març, amb el contingut següent que es
transcriu a continuació:
“DECRET
Per Decret d’Alcaldia núm. 2020/544, de 24 de març, es va adoptar l’acord de
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, essent un d’ells el contracte de serveis per a la recollida porta a porta de la
fracció vegetal generada als habitatges del municipi, i el seu posterior transport a
planta de tractament, adjudicat a l’empresa FCC Medio Ambiente, SA, i suspès des del
17 de març de 2020. Aquest Decret va ser ratificat per acord de la Junta de Govern
Local, com a òrgan de contractació competent del contracte, en data 30 de març de
2020.
En aquesta mateixa data, des de l’Àrea de Serveis Públics de l’Ajuntament, la
responsable del contracte emet informe sol·licitant l’aixecament immediat de la
suspensió d’execució del contracte de referència, pels motius que hi consten,
justificant-ne la petició per poder fer front a la situació real que es dóna en els domicilis
dels habitants del municipi durant el confinament per Covid-19, atès que aquesta
situació està generant un volum molt elevat de residus vegetals que la ciutadania està
dipositant al terra de les bases de contenidors i/o al medi natural directament,
provocant insalubritat, molta més dificultat en el servei de recollida de residus, i que
igualment s’hagi de recollir la fracció vegetal i realitzar-ne el transport a la planta de
tractament, motiu pel qual el servei no ha pogut suspendre efectivament l’execució
del contracte en cap moment. Aquest informe ha estat signat també pel regidor de
l’Àrea.

RESOL
PRIMER. Deixar sense efectes la suspensió de l’execució contracte de serveis per a la
recollida porta a porta de la fracció vegetal generada als habitatges del municipi, i el
seu posterior transport a planta de tractament, adjudicat a l’empresa FCC Medio
Ambiente, SA, acordada en el Decret d’Alcaldia núm. 2020/544, de 24 de març, atès
que el contracte s’ha continuat executant per part de l’empresa adjudicatària.
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Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia
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SEGON. Notificar la present resolució a l’empres adjudicatària, així com a la
responsable del contracte pel seu coneixement i efectes.
TERCER. Ratificar la present resolució per acord de la Junta de Govern Local, per ser
l’òrgan de contractació competent, en la propera sessió que es celebri.”
Segons el resolent tercer 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.
Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Serveis Públics, proposa a la Junta de
Govern Local que, com a òrgan de contractació, adopti el següent:
ACORD
ÚNIC. Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 2020/565, de 31 de març, pel qual s’ha
acordat deixar sense efectes la suspensió de l’execució del contracte de serveis per a
la recollida porta a porta de la fracció vegetal generada als habitatges del municipi, i
el seu posterior transport a planta de tractament, adjudicat a l’empresa FCC Medio
Ambiente, SA.
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 10:38
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.»

La secretària acctal., Marta Puig Puig



Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
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