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Marta Puig i Puig, la secretària acctal., de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que el PLE DE L'AJUNTAMENT, en sessió ordinària celebrada el dia 1
d'octubre de 2019, 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 de grup municipal FORÇA
CORBERA, amb el text següent:
7. Moció del grup municipal de Força Corbera per a la creació d’un registre
municipal de persones grans i/o amb necessitats especials.

Montserrat Febrero i Piera

La població de Corbera de Llobregat presenta una piràmide d’edats amb un nucli
important de persones joves, un 32% té menys de 30 anys, essent la franja d’edat
més nombrosa (un 53%) la d’entre els 30 i els 65 anys d’edat. Tot i això la població
més gran de 65 anys s’ha anat incrementant als darrers anys, assolint el 14% a
l’actualitat i, dins d’aquesta darrera franja, cal contemplar el 2% de persones de més
de 85 anys.
Aquest fet demogràfic s’afegeix al de la dispersió urbanística i l’orografia del nostre
municipi, aguditzant les situacions de soledat, vulnerabilitat i aïllament de les persones
grans i de les persones en situació de fragilitat per problemes de salut que viuen al
nostre municipi.
D’altra banda, els serveis municipals es veuen en l’obligació de protegir la ciutadania
en situacions d’alerta de fenòmens atmosfèrics, com poden ser onades de calor, fred,
nevades i/o, glaçades, i també en cas d’incendis, ventades i inundacions, moment en
què s’ han de posar en funcionament els efectius de protecció civil.
Per fer front a aquestes situacions d’alerta o emergència, amb la garantia que els
serveis municipals, la Policia Local i els efectius de protecció civil compten amb la
informació suficient i actualitzada de la ubicació i circumstàncies de totes les persones
grans i amb necessitats especials del municipi, tant per a ús propi com per a facilitar-la
als cossos de Mossos d’Esquadra, de Bombers de la Generalitat i de Protecció Civil,
Previ dictamen de la Comissió Assessora, amb la incorporació de les esmenes in voce
formulades a la sessió,
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL FORÇA CORBERA PER A LA CREACIÓ D’UN
REGISTRE
MUNICIPAL DE PERSONES GRANS I/O AMB NECESSITATS
ESPECIALS PER A ACTUACIONS DE PROTECCIÓ EN SITUACIONS D’EXCEPCIÓ
I EMERGÈNCIES

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

69587fb88b104e57851f924d8fca7acf001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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S’acorda:
Primer. Crear un registre municipal de persones grans i persones amb necessitats
especials (discapacitat, mobilitat reduïda, malalties amb tractaments específics de
medicaments o d’aparells especials, etc.), amb detall de les circumstàncies de la
persona, la ubicació exacta del seu domicili, així com el sistema per a contactar amb
ella o les persones que en siguin responsables.
Prèviament a la creació d’aquest registre, s’aprovarà el registre d’activitats de
tractament que es comunicarà a l’Autoritat de Protecció de Dades, d’acord amb la
vigent Llei de protecció de dades.

22/10/2019 L'alcaldessa

Segon. Aquest registre es mantindrà actualitzat, d’acord amb les dades del padró
municipal, així com a partir de la nova informació que vagin recollint els serveis
municipals, en especial els Serveis Socials i la Policia Local, sempre que, si escau, es
compti amb el consentiment de les persones interessades”.

“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-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),
José Antonio Andrés Palacios (GiU).
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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'alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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