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Marta Puig Puig, la secretària acctal., de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que el PLE DE L'AJUNTAMENT, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de
desembre de 2020, amb la majoria que requereix la Llei, adoptà el següent acord, a
reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'Acta corresponent, de conformitat
amb l'article 206 del Reglament:
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal Ciutadans,
amb el text següent:
10. Moció del grup municipal de Ciutadans per a impulsar un pla de rescat
social i econòmic davant la crisi provocada pel segon rebrot de la pandèmia
Covid-19.

Montserrat Febrero i Piera

Des de l'administració local també cal dur a terme totes les accions que siguin
necessàries per a atendre les necessitats de les famílies i els sectors productius,
esportius, culturals i associatius del municipi. Les mesures no poden aplicar-se de
manera parcial o propagandística i, hem de conscienciar-nos que la situació davant el
segon rebrot, reverteix d'una gravetat, sumada als nefastos efectes provocats pel
primer rebrot, que exigeix posar tots els recursos a l'abast de l'administració,
prioritzant el rescat social i econòmic, enfront de qualsevol altra despesa no prioritària
en aquests moments.
Probablement, la situació actual, és la més delicada que enfronta el nostre municipi en
moltes dècades i, no actuar, actuar tard o actuar de manera errònia està tenint i tindrà
com a efecte la desaparició de moltes empreses i negocis del nostre municipi i la ruïna
econòmica per a moltes famílies. És urgent i necessari reforçar les ajudes directes i
l'atenció social i, elaborar un pla per a exonerar del pagament de taxes, impostos i
tributs municipals a aquells que no té ingressos o no poden fer front a ells.
Hem de llançar un missatge clar a la ciutadania que des del nostre Ajuntament s'actua
i s'està al costat de la ciutadania i, fer-lo de manera unànime, transversal i impulsant
també la reclamació de més recursos a totes les administracions supramunicipals.
Comptant també amb els recursos que estan pendents d'aplicació, com ara la
utilització dels romanents i superàvits municipals acumulats durant els últims anys,
així com la devolució al municipi del deute que tingués la Generalitat de Catalunya, i
que pertanyen al conjunt de la ciutadania de Corbera de Llobregat.
Per tot l’exposat a proposta del grup municipal de Ciutadans,
S’acorda:

Marta Puig Puig
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08/01/2021 La secretària acctal.
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08/01/2021 L'alcaldessa

Des d'inicis de l'any 2020, la situació provocada per la pandèmia del COVID-19 està
tenint greus efectes sanitaris, socials i econòmics amb un impacte molt fort en el
nostre municipi.
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PRIMER. Elaborar un Pla Extraordinari de Rescat social i econòmic per a les famílies,
empreses, negocis, autònoms, entitats, sectors culturals i esportius de Corbera de
Llobregat, davant el segon rebrot del Covid 19, a fi de donar suport als afectats per
aquesta situació en el nostre municipi i que inclogui, almenys, les següents línies
d'actuació:
- Alliberar a aquells sectors econòmics i productius que han vist restringida la seva
activitat de manera total o parcial del pagament de tots aquelles taxes, tributs i
impostos municipals en la part corresponent a l'any 2020 i, almenys, durant el primer
semestre de 2021, aplicant per a això les bonificacions, exempcions o devolucions
necessàries.
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- Bonificar el pagament de l'IBI a aquelles famílies que hagin vist disminuïts els seus
ingressos de manera significativa i en coordinació amb els serveis socials.
- Crear una partida pressupostària d'ajudes a fons perdut dirigides a aquelles
empreses, negocis, autònoms i famílies que han vist afectada la seva situació
econòmica en el segon rebrot i, una partida pressupostària especial d'ajudes a aquells
sectors econòmics que estan en situació de fallida o plantejant el tancament per no
poder fer front als pagaments derivats de la seva activitat i que s'han vist perjudicats
donis de l'inici de la pandèmia.
- Impulsar línies d'ajuda extraordinàries per al suport de l'activitat cultural, esportiva
i associativa del nostre municipi.
- Elaborar un pla de priorització de la despesa pública que entre els seus objectius
tingui l'eliminar o reduir dràsticament totes aquelles partides de despesa supèrflua,
subvencions o contractacions que no atenen polítiques públiques bàsiques, amb
l'objectiu d'alliberar recursos per a destinar-lo a cobrir les necessitats dels sectors
afectats i, tenint en compte que no es poden mantenir les mateixes partides de
despesa en la situació actual que en els moments previs a la pandèmia.

SEGON. Elaborar un informe de la situació del municipi quant a la planificació de
recursos necessaris per a atendre de manera diligent les necessitats derivades de la
pandèmia i elevar-lo a altres administracions per a sol·licitar fons econòmics que
permetin complementar les inversions que es realitzin a Corbera de Llobregat.
TERCER. Incloure aquestes demandes en l'elaboració del Pressupost del municipi de
Corbera de Llobregat per a l'any 2021, així com en els plans de xoc elaborats o que es
puguin elaborar per a fer front a la crisi social i econòmica derivada de la pandèmia
del COVID-19.
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- Analitzar l'estat de projectes municipals que es vagin a sufragar amb recursos propis
i cancel·lar o posposar aquells que no siguin urgents, amb la finalitat de poder alliberar
també aquests recursos per a atendre l'emergència actual.
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QUART. Instar el Govern d'Espanya i a la Generalitat de Catalunya a facilitar que els
ajuntaments puguin utilitzar la totalitat dels romanents i superàvits acumulats durant
aquests últims anys per a fer front a l'actual crisi social i econòmica derivada de la
pandèmia del COVID-19.
CINQUÈ. Traslladar aquests acords a totes les entitats i associacions del municipi, al
Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al Govern d'Espanya i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.
“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas,
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier
Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito
Gómez, Jaume Guim Royo, (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs)
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S’adopta l’acord per majoria absoluta.”

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
Vist i Plau
L'alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera



Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

08/01/2021 La secretària acctal.
Signatura 1 de 2

08/01/2021 L'alcaldessa

Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU)
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