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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 8 de març de 2021 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 1 de març de 2021.

A les 9:30 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 mitjançant videoconferència. Ha quedat 
acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ella 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. Incoació licitació contracte serveis gestió i explotació deixalleria fixa 
municipal
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L’Ajuntament ofereix el servei públic de deixalleria municipal fixa, que actualment es 
troba adjudicat i vigent fins el proper 30 d’abril, sense possibilitat de ser prorrogat. 
Atès que resulta necessari continuar disposant d’aquest servei, i que l’Ajuntament no 
disposa ni dels mitjans materials ni personals necessaris i adequats per a desenvolupar 
correctament aquesta prestació, resulta procedent iniciar una nova licitació per a 
contractar una empresa especialitzada en el sector.

En conseqüència, s’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de condicions tècniques que han de regular aquest contracte, i que 
han estat informats favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, quedant 
incorporats a l’expedient.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern 
local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis per a la gestió i explotació 
del servei de deixalleria fixa municipal, mitjançant el procediment obert amb tramitació 
ordinària i no subjecte a regulació harmonitzada, i aprovar el Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de condicions tècniques que regularan aquesta 
contractació. L’import de licitació s’estableix en un màxim de 78.321,57€ 10% d’IVA 
exclòs, per a la durada inicial d’un any, amb possibilitat de ser prorrogat per un any 
més, establint com a data d’inici prevista del mateix l’1 de maig de 2021.

SEGON. Convocar el procediment obert publicant l’anunci de licitació en el perfil del 
contractant, atorgant un termini de 15 dies naturals per a presentar les proposicions, 
a partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat. La presentació de les 
proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre Digital disponible en el 
perfil del contractant municipal.

TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de 
86.153,73€, 10% d’IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.1621.22706 
del pressupost municipal vigent, subordinada al càrrec que es consigni en el pressupost 
municipal de l’exercici 2022, atenent el següent desglossament:

 Exercici 2021 ................. 57.435,82€
 Exercici 2022 ................. 28.717,91€ 

QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin 
d’aquesta licitació.

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

3. Aprovació conveni amb l’Associació Comarcal Pro-Discapacitats del Baix 
Llobregat (ACOSU)
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera necessari regular mitjançant un 
conveni de col·laboració el finançament del cost del servei de transport adaptat adreçat 
a persones amb discapacitat que resideixen al nostre municipi i que assisteixen amb 
caràcter regular al Centre ocupacional Alba, gestionat per l’Associació Comarcal Pro-
Discapacitats del Baix Llobregat (ACOSU), per tal d’assegurar l’accés a les prestacions 
garantides del sistema de serveis socials de la població que les necessiti.

ACOSU és una entitat declarada d’utilitat pública i sense ànim de lucre, la finalitat de 
la qual és fomentar i proporcionar atenció integral a persones amb discapacitat 
intel·lectual.

Presta serveis de teràpia ocupacional i d’habitatges i compta amb un Centre Especial 
de Treball situat al municipi de Molins de Rei. El seu objectiu és poder donar suport a 
aquestes persones per tal d’afavorir una inserció laboral i social apropiada i millorar, 
d’aquesta manera, la seva qualitat de vida.

La regidoria de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran proposa a la Junta de Govern 
l'adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar el Conveni entre Acosu i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en 
relació al finançament del transport al centre ocupacional Alba de Molins de Rei per a 
l’any 2021 i prorrogable en quatre anys mes, conforme el text el qual s’incorpora a 
l’expedient. A aquests efectes, s’estableix la quantitat fixa mensual de 453€.

SEGON. Notificar el present acord d’aprovació del Conveni entre Acosu i l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat en relació al finançament del transport al centre ocupacional 
Alba de Molins de Rei per a l’any 2021 i prorrogable en quatre anys mes.
   

4. Precs i preguntes.

Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de 
caràcter general. “

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital.

La secretària acctal., Marta Puig Puig

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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