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La Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 7 de 
setembre 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 2 DE SETEMBRE 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
- 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

Absents i/o excusats/des: Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats 
per unanimitat:

1.Aprovació de l’acta sessió anterior.

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

JOVENTUT

2-Aprovació conveni de col·laboració amb Associació de Casals i Joves de 
Catalunya per l'assignatura Educar en Participació.

Amb registre d’entrada 7018/2020 i 6953/2020  l’Associació de Casals i grups de joves 
de Catalunya (CIFG60XXX658), ha presentat els documents de sol·licitud necessaris 
per optar a rebre una subvenció per concessió directa,  per a la implementació i 
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organització de l’assignatura “Educar en participació” durant el curs escolar 2019-2020 
impartint-la als instituts del municipi.

Per poder formalitzar aquesta col·laboració, és necessària la signatura d’un Conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament i L’Associació de Casals i grups de joves de 
Catalunya (CIFG60XXX658).

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per 
canalitzar les subvencions previstes nominativament en el pressupostos dels ens 
locals. Així mateix, l’article 65.3 del RGS disposa que el conveni té el caràcter de bases 
reguladores de la concessió de la subvenció, i en determina el contingut.

La tècnica municipal de Joventut, ha emès en dates 16 i 20 de juliol, l’informe que 
s’incorpora a l’expedient.

Per decret de l’alcaldia 501/2020, de 13 de març, es va aprovar la justificació de la 
subvenció atorgada a l’entitat Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya, per 
import de 2.000,00 €, destinada a finançar l’organització de l’activitat “Educar en 
participació” pel curs 2018-2019, que va ser donada en bestreta al 100%. Per tant, no 
hi ha cap subvenció pendent de justificar per part de l’esmentada entitat.

Atesa la voluntat política en el sentit de fer efectiu aquest conveni de col·laboració, és 
el que ens porta a terme, sota la supervisió, la valoració i el criteri jurídic i econòmic 
d’aquest ens a través de l’àrea de Joventut, a considerar necessari el foment i la 
promoció d’aquesta activitat.
 
Atès que aquest Ajuntament contempla en els seus pressupostos, la seva col·laboració 
amb una aportació econòmica a favor d’aquesta Associació, per ajudar-la a sufragar 
la despesa que genera el fet d’impartir aquesta assignatura.

Per tot l’exposat la regidoria de l’Àrea de Joventut, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar el Conveni  regulador entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i 
l’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya (CIF G60XXX658),  per a 
l’organització de l’assignatura “Educar en participació” als instituts INS Can Margarit i 
INS Corbera.

SEGON. Aprovar l’atorgament de la subvenció per concessió directa per import de 
4.000.-€ (quatre mil euros) a favor de l’Associació de Casals i Grups de Joves de 
Catalunya (CIF G60XXX658), destinada a sufragar l’organització de l’assignatura 
“Educar en participació” als instituts del municipi durant el curs 2019-2020.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa per l'import de 4.000.-€ (quatre mil euros) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 35.337.48901 del vigent pressupost municipal, 
a favor de l’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya (CIF G60XXX658).
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QUART. Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament o, si és el seu cas, qui la substitueixi, 
per tal que pugui materialitzar la signatura del conveni abans esmentat.

SISÈ. Notificar el present acord a l’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya 
perquè en tingui coneixement i als efectes oportuns, tot instant-la a la seva signatura.

CONTRACTACIÓ
   
3- Adjudicació del contracte de serveis de recollida i custòdia d'animals de 
companyia.

En data 22 de juny de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de contractació de serveis de recollida i custòdia d'animals de companyia, 
així com la recollida dels animals morts que es trobin en el terme municipal i el seu 
correcte tractament posterior, i es va convocar la licitació pel procediment simplificat 
i tramitació ordinària amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un 
import màxim total de 38.000,00€, 21% d’IVA exclòs, per a l’any de durada inicial del 
contracte, amb possibilitat de ser prorrogat per un any més, i amb data d’inici d’1 
d’octubre de 2020.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 30 de juny de 2020, amb un període de quinze (15) dies naturals per a 
presentar ofertes, essent l’últim dia el 15 de juliol de 2020 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació dues (2) empreses han presentat proposicions, 
Residència Canina Font Galí SL amb CIF B60XXX405 i registre d’entrada 2020/6621, 
de 8 de juliol; i Centro Canino Sir Can SL amb CIF B62XXX338 i registre d’entrada 
2020/6950, de 14 de juliol.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i es publica en el perfil del contractant, es 
proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa licitadora Residència Canina Font 
Galí SL amb CIF B60XXX405, en haver obtingut una puntuació total de 99 punts 
havent ofert un import de 37.000,00€, 21% d’IVA exclòs, i tenir acreditada la 
capacitat de contractar, solvències requerides, i trobar-se al corrent de pagament de 
les obligacions tributàries i de seguretat social.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2020/1176, de 31 de juliol, es va requerir l’empresa 
licitadora Residència Canina Font Galí SL amb CIF B60XXX405, per a què en el termini 
màxim de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament del mateix, diposités l’import 
corresponent a la fiança definitiva del 5% de l’import d’adjudicació. El termini finalitzà 
el 12 d’agost de 2020, i els condicionants requerits en el Decret d’Alcaldia núm. 
2020/1176, de 31 de juliol, han estat complerts correctament en haver estat 
dipositada fiança en data 6 d’agost.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Salut Pública, proposa a la Junta de Govern 
local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents:
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ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis de recollida i custòdia d'animals de 
companyia, així com la recollida dels animals morts que es trobin en el terme municipal 
i el seu correcte tractament posterior, a l’empresa Residència Canina Font Galí SL amb 
CIF B60XXX405, per import màxim de 37.000€, 21% d’IVA exclòs, per a l’any de 
durada inicial del contracte. L’adjudicació es realitza amb subjecció al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, el Plec de Condicions Tècniques, el Plec de Clàusules 
Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva 
proposició. 

SEGON. La durada inicial del contracte s’estableix en un any, amb data d’inici 
d’execució l’1 d’octubre de 2020, amb possibilitat de ser prorrogat per un màxim d’un 
any més, essent potestativa per l’Ajuntament i obligatòria per a l’empresa 
adjudicatària si s’acorda amb una antelació mínima de dos mesos. 

L’acord de pròrroga es podrà adoptar per a la seva totalitat o bé per períodes més 
curts, sense que en la seva totalitat es puguin superar el màxim previst, ni que en cap 
cas s’alterin les condicions del contracte inicials, incloses les condicions econòmiques.

TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de 1.210,00€ amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 24.311.22706 del pressupost municipal vigent, aprovada en 
el resolent tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient.

QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de 44.770,00 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 24.311.22706 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit 
que es consigni en el pressupost de l’exercici 2021, amb el següent desglòs:
 

 Exercici 2020................ 11.192,50€ 
 Exercici 2021................ 33.577,50€ 

CINQUÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a totes les 
empreses licitadores, així com l’informe de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el  
perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat. 

SISÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, que serà signat 
amb certificat digital reconegut, en un termini no superior a 5 dies a partir de 
l’enviament de la notificació de l’acord d’adjudicació, al qual s’annexarà el plec de 
clàusules i el plec de condicions com a part integrant, i es publicarà en un termini no 
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

4-Precs i preguntes.

Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de 
caràcter general.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:00 
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.
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