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El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària el dia 13 de juliol 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 extraordinària DE PRIMERA CONVOCATÒRIA 
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 1 de juny de 2021

A les 20:00 hores, es reuneix EL PLE, en primera convocatòria, per a dur a terme la 
sessió extraordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia. La sessió s’ha realitzat 
amb medis telemàtics, de conformitat amb el Decret 919/2021, 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 i per l’interventor senyor Pablo Fernàndez 
Fernàndez, hi assisteixen:

- Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
- Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
- Víctor Gonzàlez i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
- Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubió, regidora
- Arturo Martínez Laporta, regidor 
- Mònica Estrader i Rodriguez
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Rosa Boladeras Serraviñals, regidora
- Rosa Maria Martín Santiago, regidora
- Alfredo Prado García, regidor
- Carme Benito i Gómez, regidora 
- Jaume Guim Royo, regidor
- José Antonio Andrés Palacios, regidor 
- Elías Soleño Pasarín, regidor 

Absents i/o excusats/des: - Meritxell García de Llanza, regidora 

La presidenta obre la sessió i tot seguit es prenen els acords següents:

1. Aprovació acta de Ple de 8/4/2021.

La presidenta, demana que es passi a votació l’acta del Ple amb data 8 d’abril de 2021, 
amb el resultat següent:

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210601&punto=1

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, Cristina Blasquiz i 
López, Victor González i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez
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(CUP), Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (FORÇA 
CORBERA-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio Andrés Palacios (GiU).

S’adopta l’acord per unanimitat.”

MEDI AMBIENT

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Medi 
Ambient, amb el text següent:

2. Aprovació adhesió a l’Associació de municipis catalans per a la recollida 
selectiva porta a porta

El model de recollida selectiva de residus municipals es fonamenta en el fet que els 
posseïdors dels residus (ciutadans/es, comerços, etc) separen les diverses fraccions 
dels residus en origen, però en comptes de dipositar-les en uns contenidors que de 
forma permanent romanen a la via púbica, les diferents fraccions són recollides 
directament en el punt de generació (la porta de l’habitatge o comerç) d’acord amb un 
calendari preestablert, i sobre la qual s’ha de poder efectuar un mínim control i 
seguiment.

L’Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta és una 
entitat constituïda l’any 2002, de naturalesa supramunicipal sense ànim de lucre, amb 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar que té com a principal objecte la 
promoció el model de recollida selectiva anomenat “Porta a Porta” en l’àmbit de la 
gestió dels residus a Catalunya. 

Per assolir les seves finalitats l’associació realitza, entre altres, les activitats següents:

1. Realitzar, en funció dels recursos disponibles, visites informatives i tècniques, 
tasques d’assessorament a ens locals i supramunicipals (municipis, consells comarcals, 
mancomunitats, consorcis, etc.) 

2. Solucionar dubtes i oferir assessorament, en funció dels recursos disponibles, 
mitjançant el contacte del web de l’associació: www.portaaporta.cat; i a través del 
correu electrònic i del telèfon. 

3. Recopilar diferents experiències “Porta a Porta” per tal de possibilitar una xarxa 
d’intercanvi d’experiències, i posar en contacte diferents ens amb afinitats comuns, o 
bé oferir informació. 

4. Organitzar trobades tècniques per tal d’estudiar com optimitzar la recollida ”Porta a 
Porta”. 

5. Realitzar publicacions, notes de premsa, estudis per tal de difondre els resultats i 
experiències vinculades amb la recollida “Porta a Porta”. 

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

Codi Segur de Validació ee78225fb5244f6180d226cee8d251a5001
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6. Organitzar cursos, jornades i participar en jornades i conferències. 

7. Actuar com òrgan centralitzat de contractació de serveis i subministraments 
conforme la legislació de contractes del Sector Públic per l’adquisició de tot tipus de 
material vinculat amb la recollida Porta a Porta (bosses compostables, cubells, etc.) 
de manera que comporti un estalvi econòmic i procedimental per als membres de dret 
associats, tenint en compte la legislació actual sobre contractes. 

8. Efectuar compres conjuntes de tot tipus de material vinculat amb la recollida Porta 
a Porta (bosses compostables, cubells, etc.) de manera que comporti un estalvi 
econòmic i procedimental per als membres de dret associats, tenint en compte la 
legislació actual sobre contractes. 

9. Sol·licitar subvencions, ajuts, etc., individualment com a Associació o conjuntament 
amb altres municipis associats o entitats, per tal de promoure i finançar qualsevulla 
de les activitats ordinàries objecte de l’associació, i de forma específica per a realitzar 
campanyes d’implantació o de reforç de promoció de la recollida “Porta a Porta”. 

S’incorpora a l’expedient un exemplar dels Estatuts de l’Associació de municipis 
catalans pera  la recollida selectiva porta a porta per a la seva ratificació per part del 
Ple Municipal, de conformitat amb allò que estableixen els articles 52.2.b, 114.3.d del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya d’acord amb els articles 22.2.b) i 47.2.g) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

La Disposició Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, i els articles 133 a 136 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, preveuen la facultat dels ens locals de constituir associacions, d’àmbit 
estatal o autonòmic, per a la protecció i promoció de llurs interessos comuns.

L'Ajuntament de Corbera té la voluntat d'adherir-se a l’Associació de municipis 
catalans per a la recollida selectiva porta a porta, per tal d’afavorir la implantació del 
servei possibilitant l’intercanvi d’estudis i experiències entre els municipis que realitzen 
la recollida i la seva optimització. Creiem que els coneixements des del punt de vista 
tècnic, ambiental, social i econòmic i la possibilitat d’actuar com a òrgan centralitzat 
de contractació de serveis i subministraments de material pot proporcionar eines per 
a gestionar de manera més eficaç el servei.

La secretària acctal. ha emès informe jurídic al respecte.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Medi Ambient i, previ 
dictamen de la Comissió Assessora, 

S’acorda:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, com a membre 
de ple dret, a l’Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a 
porta.

SEGON. Aprovar els Estatuts que regeixen l’esmentada Associació i que consten com 
a annex al present acord.

TERCER. Designar al Sr. Xavier Miquel i Pons (Regidor de Serveis Públics i Medi 
Ambient) com a representant titular i a la Sra. Montserrat Febrero i Piera (Alcaldessa 
i regidora d’Urbanisme) com a representant substitut de la Corporació, en els òrgans 
de govern de l’Associació que corresponguin.

QUART. Donar compte d’aquests acords a l’Associació.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210601&punto=2

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Mónica Estrader Rodríguez , Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, (CUP)
Abstencions: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa 
Maria Martin Santiago (Força Corbera), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Elías Soleño Pasarín (Cs)”

S’adopta l’acord per majoria absoluta”
   

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Àrea de Medi Ambient, amb 
el text següent:

3. Incoació expedient contractació serveis de recollida porta a porta dels 
residus  i neteja viària

D'acord amb la Llei Municipal ì de Règim Local de Catalunya (text refós — decret 
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril), en el capítol II article 67.a s'estableixen els serveis 
mínims que els municipis han de prestar amb caràcter obligatori. Entre aquests serveis 
mínims s'inclouen la recollida de residus i la neteja viària. Aquests dos serveis tenen 
una estreta vinculació amb la salubritat pública que ha de garantir el municipi, i en 
aquest sentit, l’Ajuntament té adjudicat actualment, el contracte de recollida de 
residus mitjançant contenidors a la via pública i de neteja viària, que finalitza el proper 
30 de novembre.

Per tal de donar compliment als nous requeriments normatius, tant europeus com 
autonòmics, que suposen uns nous objectius de recollida selectiva de residus que han 
de complir els municipis, concretament la Directiva 2008/98/CE sobre els residus, 
estableix la jerarquia de residus i fixa per a l’any 2020 uns objectius de reciclat i 
valorització del 50 % dels residus domèstics generats, es proposa la licitació del nou 
contracte amb un canvi en el model de la recollida de residus, que passa de l’actual, 
mitjançant contenidors a la via pública, a la recollida porta a porta, per a ser executat 
per part d’una empresa especialitzada.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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En conseqüència, s’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions 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, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Medi Ambient i, previ 
dictamen de la Comissió Assessora,

S’acorda:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis de recollida porta a porta dels 
residus i de neteja viària, mitjançant el procediment obert amb tramitació ordinària 
subjecte a regulació harmonitzada, per raó de la quantia, i aprovar el Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regularan aquesta 
contractació. L’import de licitació s’estableix en un màxim de 12.541.091,38€, 10% 
d’IVA exclòs, per a la durada de vuit anys del contracte, sense possibilitat de ser 
prorrogat, amb data d’inici previst per a l’1 de desembre de 2021.

SEGON. Convocar el procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, publicant 
l’anunci de licitació en el DOUE i en el perfil del contractant, atorgant un termini de 30 
dies naturals per a presentar ofertes, a partir de la data d’enviament de l’anunci al 
DOUE, data que s’indicarà en els anuncis enviats a publicar al perfil del contractant, 
sempre i quan dins aquest termini de 30 dies naturals, es publiqui l’altre anunci amb 
una antelació mínima de 15 dies naturals a l’acabament del termini. 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 
13.795.200,52€, 10% d’IVA inclòs, que es finançarà amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries 12.1621.22799 (RECOLLIDA ESCOMBRARIES) i 12.163.22700 
(NETEJA VIES PÚBLIQUES) del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit que 
es consigni en els pressupostos dels anys 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 
i 2029, restant condicionada a l’existència de crèdit suficient, amb el següent 
desglossament que inclou l’IVA:

Aplicació 
pressupostària

Import 
anualitat 
2021 (*)

Import 
anualitats 2022 

a 2027

Import 
anualitat 2028

Import 
anualitat 2029

12.1621.22799 102.221,61 € 1.226.659,29 € 1.226.659,27 € 1.124.437,68 €
12.163.22700 41.478,40 € 497.740,78 € 497.740,76 € 456.262,38 €

TOTALS 143.700,01 € 1.724.400,07 € 1.724.400,03 € 1.580.700,06 €
(*) Per a l'exercici 2021 serà necessari disposar de crèdit per vinculació en ambdues aplicacions 

pressupostàries

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin 
d’aquesta licitació.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210601&punto=3

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Mónica Estrader Rodríguez , Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, (CUP)
Vots en contra:,Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa 
Maria Martin Santiago (Força Corbera), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Elías Soleño Pasarín (Cs)

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

4. PRECS I PREGUNTES

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

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210601&punto=4

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 01:00 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.”

Corbera de Llobregat a data de la signatura digital.

La secretària acctal., Marta Puig Puig

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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