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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 4 de
febrer 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:
“Prèvia declaració de la urgència per acord de la majoria absoluta, a proposta dels
grups municipals ERC i CUP, amb el text següent:
Urgència I. Moció al Consell Metropolità de l’AMB sobre el Tribut Metropolità.

Montserrat Febrero i Piera

El tribut metropolità està sustentat en la regulació de les normatives sobre hisendes
locals i la llei de l’Àrea de Metropolitana de Barcelona que contemplen un recàrrec
sobre l’import dels bens i mobles. Aquest és un tribut calculat sobre la base del valor
cadastral de cada bé immoble d’ús residencial i no residencial, segons el tipus i el topall
fixat en la mateixa ordenança.
Per tal de normalitzar l’anomalia que suposava que no tots els municipis de l’AMB
tributessin i es fes efectiva aquesta tributació el conjunt del 36 municipis, es varen
efectuar diverses reunions amb presència de les 18 alcaldies dels municipis afectats
amb el Govern de l’AMB; entre les quals es trobava el nostre municipi.
Durant els primers mesos de l’any 2019 l’AMB va sol·licitar, als Ajuntaments que
s’incorporaven a la tributació metropolitana la documentació necessària per a calcular
l’import individual de cada rebut, segons les referències i criteris continguts en
l’ordenança.
Atès que constatem un dèficit important en la informació que hauria d’haver rebut,
amb primer terme el Govern del municipi i en segon lloc una informació detallada i
explicativa a la ciutadania, acompanyant al rebut per part de l’AMB.
Atès que hores d’ara no coneixem oficialment les propostes ni calendaris respecte dels
diferents acords adoptats en les reunions amb les alcaldies dels municipis que
s’incorporaven al tribut metropolità.
Atès que per informacions de la premsa es generen dubtes sobre els criteris de càlcul
i la quota resultat a pagar; així com preguntes de la ciutadania que s’adreça als
ajuntaments i no disposem de tota la informació necessària per respondre-les amb ple
coneixement.
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El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En sessió del 18 de
desembre de 2018, va aprovar definitivament l’ordenança fiscal reguladora del tribut
metropolità per l’any 2019 i que per primera vegada incorporava la totalitat dels 36
municipis metropolitans a l’efectivitat d’aplicar el tribut metropolità i que, en
conseqüència, comportava que l’any 2019 el 18 municipis integrants de la segona
corona tarifària de transport públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, del que en
forma part el nostre municipi, paguéssim aquest tribut.
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Atès que els ciutadans i ciutadanes dels nostres municipis que pertanyen a la segona
corona, estan reclamant la suspensió del tribut metropolità i trobar unes altres
fórmules més justes i equitatives de finançament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
d’acord amb l’article 31.1 de la Constitució Espanyola, exigim una major inversió en
infraestructures, especialment en el transport públic, i requerim una reducció tarifària
per les tarifes socials del transport. A més que no s’apliqui el tribut fins a disposar d’un
nivell de transport públic col·lectiu igual a la dels municipis integrats a la primera
corona i doni resposta a millorar el seu desplaçament local i intermunicipal.
Atès que els veïns, veïnes i entitats de municipis de la segona corona de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona han decidit formalitzar una plataforma d’afectats i
afectades del nou tribut metropolità, sota el nom de Plataforma No al Tribut AMB
Unificada.

Montserrat Febrero i Piera

 En data 12 de desembre de 2019, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va
presentar: al·legacions a la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora del
tribut metropolità per l’any 2020.
 En data 20 de desembre de 2019, en sessió de Ple, s’aprova el requeriment a
l’AMB dels acords adoptats en el procés d’aplicació del tribut metropolità.
 En data 14 de gener de 2020 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat acorda
encarregar a una consultoria externa un estudi per tal d’assegurar que els
càlculs sobre el tribut metropolità s’hagin fet correctament.
 En data 28 de gener de 2020 es registra a l’Ajuntament un escrit presentat per
Rosa Blanco Laurent actuant en nom de la Plataforma No al Tribut AMB
Unificada, amb més de set-centes signatures de veïns i veïnes del municipi, en
el que sol·liciten als grups municipals l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament d’una
moció manifestant la queixa en relació a l’aplicació del tribut metropolità.
Per tot l’exposat, els grups municipals d’ERC, CUP, FORÇA CORBERA, i CIUTADANS,
proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Reiterar la queixa a l’AMB pel dèficit en la relació informativa en aquest
Ajuntament en consideració al marc establert en el procés del acords per l’aplicació
del tribut metropolità i en el procés de la notificació, així com la informació
insuficient a la ciutadania.
SEGON. En cas que, com a resultat de l’estudi encarregat per part de l’Ajuntament
sobre els càlculs realitzats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona per aplicar el nou
tribut metropolità, es constati l’existència d’errades en la seva elaboració i aplicació
per part de l’Àrea, adoptar les mesures legals oportunes per tal de fer efectiva la seva
esmena, així com si s’escau, la suspensió de les liquidacions pendents així com la
restitució dels ingressos indeguts.
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ANTECEDENTS:
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TERCER. Reiterar l’exigència d’un pla d’inversions en el nostre municipi especialment
de Corbera de Llobregat i dels altres municipis de la segona corona en infraestructures,
acompanyat del seu calendari executiu i memòria econòmica, concretament amb un
millor transport públic sostenible amb el medi ambient i que serveixi per lluitar contra
el canvi climàtic.
QUART. Reiterar una reducció tarifària del transport relacionat amb el tribut
metropolità per les tarifes socials i que entrin en vigor a l’aplicació de la nova tarifació
(T-Jove, targeta Rosa, T-4, Títols socials AMB i persones discapacitades).

Montserrat Febrero i Piera

Mentre no es pugui realitzar i/o aplicar aquest nou tipus de càlcul que siguin d’aplicació
les bonificacions al tribut metropolità de l’AMB, segons les al·legacions presentades
per aquest Ajuntament.”
“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, Cristina Blasquiz i
López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), 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, Rosa Maria Martin Santiago (FORÇA CORBERA-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs) i José Antonio Andrés
Palacios (GiU).
S’adopta l’acord per unanimitat.”

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'alcalde/ssa, Montserrat Febrero i Piera
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CINQUÈ. Instar a l’AMB que estudiï altres alternatives de càlcul diferent a l’actual,
inspirat en els principis d’igualtat i progressibitat contemplats en l’article 31 de la
Constitució Espanyola, com si ho és, per exemple, l’impost sobre la renda i basat en
la capacitat econòmica de la ciutadania.
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