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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 19 D' OCTUBRE DE 2015

A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 10:10 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.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la secretària 
general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:

- Rosa Boladeras Serraviñals, primera tinenta d’alcaldessa

- Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa

- Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa

- Carme Benito Gómez, regidora

- Jordi Anducas i Planas, regidor

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res 
següents: Arturo Martínez i Laporta, Alfredo Prado García, J.A. Andrés Palacios i Manel 
Ripoll i Puertas.

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents:

1.Aprovació acta sessió anterior.

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

ALCALDIA

2. Modificació del Conveni de col·laboració amb Junta de Compensació de Can 
Montmany de Mas Passoles

En data 19 de març de 2014, l’Ajuntament va subscriure conveni amb la Junta de 
Compensació de la urbanització de Can Montmany de Mas Passoles per a la inscripció en 
el Registre de la Propietat del document “Esmenes al Modificat del Projecte de 
Compensació de Can Montmany de Mas Passoles”. Aquest acord s’emmarcava dins 
l’àmbit de col·laboració entre la Junta de Compensació i l’Ajuntament per a la finalització 
i efectivitat del projecte de compensació.

En el conveni s’establia, en la clàusula tercera, que la Junta de Compensació efectuaria el 
reintegrament dels costos avançats per l’Ajuntament mitjançant la compensació de les 
liquidacions de les quotes urbanístiques recaptades a través de l’Organisme de 
Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) i que la liquidació total s’efectuaria, al més tardar, 
abans del 31 de març de 2016.
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En l’actualitat la Junta de Compensació travessa una situació d’importants dificultats 
econòmiques que li dificulten poder fer front als pagaments corrents per despeses de 
funcionament i pagament d’impostos. Així mateix, es preveu el possible cobrament de 
quotes urbanístiques per part d’entitats bancàries, actualment titulars de parcel·les en 
situació de morositat. 

Així doncs, donant continuïtat a la línia de col·laboració entre l’Ajuntament i la Junta de 
Compensació, i per tal de contribuir a la resolució de la situació financera que travessa la 
Junta de Compensació de Can Montmany de Mas Passoles, es considera procedent la 
modificació de la clàusula tercera per tal que la Junta pugui disposar de part de l’import 
recaptat i afrontar, així, la situación actual que està patint.

Per tot l’exposat a proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local acorda el següent: 

PRIMER. Modificar la clàusula tercera del conveni subscrit el 19 de març de 2014 amb la 
Junta de Compensació de la urbanització de Can Montmany de Mas Passoles per a la 
inscripció en el Registre de la Propietat del document “Esmenes al Modificat del Projecte 
de Compensació de Can Montmany de Mas Passoles”, que passarà a tenir el redactat 
següent:

“TERCERA.- La Junta de Compensació es compromet a efectuar el 
reintegrament dels costos avançats per l’Ajuntament mitjançant la compensació 
d’un 25% de l’import de les liquidacions de les quotes urbanístiques 
recaptades en virtut del conveni de 21 de novembre de 2011 durant els anys 
2014 i 2018. Per al cas que les liquidacions de les quotes urbanístiques 
recaptades no cobrissin el total dels costos del Registre, la Junta de 
Compensació atendrà el pagament del rebut complementari que l’Ajuntament de 
Corbera girarà per la totalitat del deute pendent el 15 de desembre de 2018.”

SEGON. Notificar aquest acord a la Junta de Compensació de Can Montmany de Mas 
Passoles i a la Tresoreria i la Intervenció municipals als efectes corresponents.”

ÀREA DE SALUT PÚBLICA

3. Resolució contracte servei recollida animals de companyia i retirada animals 
morts

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 25 de juliol de 2014, va adjudicar a 
Animals sense Sostre, amb CIF G-63133722, el contracte de recollida i custòdia 
d’animals de companyia i retirada d’animals morts en el terme municipal de Corbera de 
Llobregat per un import màxim de 23.000 €, IVA exclòs pels dos anys de durada inicial 
del contracte, això és 11.500 €/any, IVA exclòs. En data 19 de desembre de 2014 la 
Junta de Govern Local va aprovar un reajustament d’anualitats d’aquest contracte, fixant 
per a l’exercici 2015 l’import de 9.766,35 €, IVA exclòs (11.817,28 €, IVA inclòs).

Durant l’execució del contracte, i degut a l’increment en els serveis prestats per Animals 
sense Sostre, s’ha vist superat l’import màxim autoritzat en més del 10% del preu del 
contracte primitiu, fet que impedeix dur a terme cap modificació en el contracte, sent 
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necessària la seva resolució i la posterior convocatòria d’una nova licitació per a la 
contractació d’aquest servei. 

En data 30 de setembre de 2015, i en base al que determina l’article 223.c) del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’empresa Animals 
sense Sostre han signat un document en el que s’avenen a resoldre el contracte per 
mutu acord, amb efectes d’aquella data, entenent que no és necessari l’atorgament previ 
de la vista i audiència contemplada a la norma. L’adjudicatària, a més, es posa a 
disposició de l’Ajuntament per a que, si aquest ho considera convenient, es continuï amb 
la prestació del servei fins que es resolgui el nou procediment a tramitar. 

En aquell mateix document, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat es compromet a 
efectuar a l’empresa el pagament de totes aquelles factures que corresponguin a treballs 
efectivament realitzats fins a la data de rescissió i que resten pendents de pagament. 

Aquestes ascendeixen a l’import de 16.842,12 €, IVA inclòs, segons el detall següent:

Atès que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia 
segons Decret 1092/2015, de 15 de juny, a proposta de la regidoria de Salut Pública, la 
Junta de Govern Local acorda el següent:

PRIMER. Resoldre, per mutu acord i amb efectes del 30 de setembre de 2015, el 
contracte relatiu a la recollida i custòdia d’animals de companyia i retirada d’animals 
morts en el terme municipal de Corbera de Llobregat adjudicat a Animals sense Sostre, 
amb CIF G-63133722 per acord de la Junta de Govern Local, de 25 de juliol de 2014, per 
les raons que consten a la part expositiva d’aquest acord.

SEGON. Autoritzar i disposar l’import de 14.134,93 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 
pressupostària 24.311.22706 del vigent pressupost municipal.

TERCER. Notificar la present resolució a l’empresa per al seu coneixement i efectes.

4. Precs i preguntes.

No se’n formula cap. A continuació i abans d’aixecar la sessió, la secretària dóna compte 
dels assumptes següents:

NÚM. FACTURA DATA 
FACTURA IMPORT CONCEPTE

21-15 COR 31/05/2015 4.712,95 RECOLLIDA ANIMALS MAIG

25-15 COR 30/06/2015 3.425,51 RECOLLIDA ANIMALS JUNY

A-02-15 30/06/2015 -84,70 ABONAMENT SERVEI 30/06

A-03-15 31/07/2015 -76,23 ABONAMENT SERVEI 30/06

30-15 COR 31/07/2015 4.366,89 RECOLLIDA ANIMALS JULIOL

34-15 COR 31/08/2015 2.774,53 RECOLLIDA ANIMALS AGOST

38-COR 30/09/2015 1.723,17 RECOLLIDA ANIMALS SETEMBRE



De la desestimació del recurs contenciós administratiu interposat per 
l’empresa Cavall de Cartró contra l’acord de la Junta de Govern Local adoptat 
en sessió de data 3 d’agost de 2012 en la que es va proposar l’adjudicació del 
contracte licitat a l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts S.L.

De la desestimació del recurs contenciós administratiu interposat per la CUP 
contra el Decret de l’Alcaldia 1090/2013 pel qual es va posar fi a la via 
administrativa de l’expedient sancionador ES28/12 per infracció dels articles 
275.1 i 279 de l’Ordenança de Convivència i Civisme per la col·locació de 
cartells de propaganda electoral durant la campanya electoral en mobiliari 
urbà.

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 certifico.

Vist i Plau
La secretària L'alcaldessa

Maria Abarca Martínez Montserrat Febrero i Piera


