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El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 14 de maig de 2019 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 ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 19 DE MARÇ DE 2019

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 20:00 hores, 
es reuneix el PLE de L'Ajuntament, 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 acctal., Marta Puig Puig i per l’interventor senyor Javier Vicen Encuentra, hi 
assisteixen:

- Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa
- Jordi Anducas i Planas, segon tinent d’alcaldessa
- Jordina Ribó Garriga, tercera tinenta d’alcaldessa
- Mireia Moreno Redondo, quarta tinenta d’alcaldessa
- Miracle Guerra i Sala, regidora
- Mercè Rocas i Rubió, regidora
- Arturo Martínez Laporta, regidor 
- Pol Ejarque i Cortès, regidor
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Rosa Boladeras Serraviñals, regidora
- Alfredo Prado García, regidor
- José Antonio Andrés Palacios, regidor 
- Ramon Gabarrón Rubio, regidor
- Carme Benito i Gómez, regidora 
- Manel Ripoll i Puertas, regidor 
- Alfonso Olarte Rodés, regidor 

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

1. Aprovació acta de la sessió ordinària del Ple de 30 de gener de 2019.

L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple de 30 de gener de 2019 amb 
el resultat següent:

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190319&punto=1

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel 
i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, 
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme 
Benito Gómez (PSC). 

S’adopta l’acord per unanimitat.”
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I PART RESOLUTIVA

FINANCES

2. Modificació de crèdit 08/2019, suplements i crèdit extraordinari.

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

Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades  per a les 
quals no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual o és insuficient, i atès que hi 
han crèdits d’unes aplicacions pressupostàries de despeses no compromesos,  i romanent 
de tresoreria per a despeses generals positiu resultant de la liquidació del pressupost de 
2018, cal tramitar expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançats amb 
baixes de crèdits d’altres partides del pressupost no compromeses i romanent afectat, i 
suplement de crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 
positiu resultant de la liquidació del pressupost de 2018.

L’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’ abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF) determina que en el supòsit que la liquidació 
pressupostària se situï en superàvit amb capacitat de finançament en termes de 
comptabilitat nacional, romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, i que 
hagi deute financer pendent d’amortitzar, aquest es destinarà (fins el límit del 
romanent esmentat), a reduir l'endeutament net sempre amb el límit del volum de 
l’endeutament si fos inferior al superàvit, llevat de la possible aplicació de la mesura 
de flexibilitat contemplada en la disposició addicional sisena de la LOEPSF.

En relació amb la destinació del superàvit pressupostari de les Corporacions Locals 
corresponent a l'any 2018 es prorroga per 2019 l'aplicació de les regles contingudes 
en la disposició addicional sisena de la LOEPSF, pel que s'haurà de tenir en compte la 
disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, conforme estableix l'article 
1 del RD-llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per 2018 la destinació del 
superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i es 
modifica l'àmbit objectiu d'aquestes.

La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix en primer lloc una sèrie de 
requisits que, de complir-se, habiliten per a dedicar el sobrant de romanent de 
tresoreria per a despeses generals a Inversions financerament sostenibles. Al seu 
apartat 1 determina que és aplicable el que disposen els apartats següents d'aquesta 
disposició addicional a les corporacions locals en què concorrin aquestes dues 
circumstàncies:
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a) Compleixin o no superin els límits que fixa la legislació reguladora de les hisendes
locals en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament. 
b) Que presentin en l'exercici anterior simultàniament superàvit en termes de 
comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, un 
cop descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament que s'instrumentin 
en el marc de la disposició addicional primera d'aquesta Llei.

La disposició addicional centena desena vuitena  de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, recull la interpretació de l'apartat 
1.b) de la disposició addicional sisena de la LOEPSF, en el sentit que a fi de l'aplicació 
de la disposició addicional sisena de la LOEPSF, l'efecte de les mesures especials de 
finançament que s'instrumenten en el marc de la disposició addicional primera 
d'aquesta Llei Orgànica, que, segons aquesta, ha de descomptar-se del romanent de 
tresoreria per a despeses generals, s'identifica amb l'import de les anualitats dels 
préstecs formalitzats i vigents amb el Fons per al Finançament dels Pagaments a 
Proveïdors, en liquidació, i amb els compartiments del Fons de Finançament a Entitats 
Locals, corresponents a l'exercici al que es refereixi l'esmentat romanent de tresoreria, 
i que fins la data es descomptava l’import del capital viu dels esmentats préstecs.

L’interventor municipal ha emès informe favorable que queda incorporat a l’expedient.

Atès el que disposen els articles 8, 9 i 10 de les Bases d’Execució del vigent Pressupost; 
l’article 177 del  Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i els articles 35, 36, 37, 
38, 49, 50 i 51  del Reial decret  500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 08/2019 mitjançant:

A) Crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del 
pressupost no compromesos i romanent afectat, segons el següent 
detall:

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

------------- 31 326 48903
CONVENI AFA EL 
MIRADOR VINTÈ 
ANIVERSARI

0,00 1.800,00 0,00 1.800,00

------------- 31 326 48904
CONVENI AMPA 
CAN MARGARIT 
VINTÈ ANIVERSARI

0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
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------------- 31 326 48905
CONVENI AMPA 
CAU DE LA GUINEU 
DESÈ ANIVERSARI

0,00 3.400,00 0,00 3.400,00

------------- 36 231 48902

CONVENI 
ASSOCIACIÓ 
JUVENIL TU 
GRANITO DE 
ARENA

0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

------------- 33 334 48914
CONVENI 
ASSOCIACIÓ DE 
COL.LECCIONISTES

0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

------------- 34 341 48905
CONVENI CLUB 
BÀSQUET 
CORBERA

0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

------------- 34 341 48906
CONVENI CLUB 
FUTBOL SALA 
CORBERA

0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

2019/2/AJUNT/2 35 337 63201 INVERSIÓ CA LA 
BADIA 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

2019/2/AJUNT/3 10 454 61900 CAMI VEINAL BV-
2421 0,00 96.000,00 0,00 96.000,00

2019/2/AJUNT/4 12 920 76400

TRANSFERÈNCIA 
AMB INVERSIÓ 
CALDERA 
BIOMASSA

0,00 66.000,00 0,00 66.000,00

2019/2/AJUNT/9 13 1621 63201 INVERSIÓ EDIFICI 
DEIXALLERIA 2019 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

2019/2/AJUNT/5 21 425 62300 PUNT RECARREGA 
ELECTRIC 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00

2019/2/AJUNT/6 13 171 62500
INVERSIÓ 
MOBILIARI PARC 
DE LES PALMERES

0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

2019/2/AJUNT/7 13 1621 60900
INVERSIÓ 
PROJECTE 
SILVOPASTURA

0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

2019/2/AJUNT/8 13 1621 63900

INVERSIÓ REP. 
ADQUISICIÓ 
CONTENIDORS 
GENER. 
RECOLLIDA SELEC.

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

2019/2/AJUNT/10 12 1721 63301
CALDERA 
BIOMASSA ZONA 
ESPORTIVA 2019

0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

TOTAL 0,00 542.700,00 0,00 542.700,00

Finançament que es proposa:

Projecte
Aplicació 

pressupostària Descripció
Consignaci

ó actual Alta Baixa
Consignaci

ó final

------------- 31 323 22699

DESPESES 
DIVERSES I 
ACTIVITAT 
EDUCACIÓ

22.000,00 0,00 7.000,00 15.000,00

------------- 36 231 22699

DESPESES 
DIVERSES 
COOPERACIÓ I 
SOLIDARITAT

7.000,00 0,00 1.500,00 5.500,00

------------- 33 338 22609 ACTIVITATS 
FESTIVES 76.600,00 0,00 3.000,00 73.600,00

------------- 34 341 48904 CONVENI PENYA 
BARCELONISTA 2.200,00 0,00 800,00 1.400,00

------------- 34 341 22609 ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS 5.300,00 0,00 3.400,00 1.900,00
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TOTAL 113.100,00 0,00
15.700,0

0 97.400,00

ESTAT D'INGRESSOS      

Projecte
Aplicació 

pressupostària Descripció Previsió 
actual Alta Baixa Previsió 

definitiva

2018/8/AJUNT/1 1,87010

ROMANENT DE 
TRESORERIA 
DESPESES AMB 
FINANÇAMENT 
AFECTAT 0,00 527.000,00 0,00 527.000,00

 TOTAL 0,00
527.000,0

0 0,00 527.000,00

En el present cas, el crèdit extraordinari es realitza  per  despeses específiques i 
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a 
l’article 35 del RD 500/1990.

Pel que fa a la baixa de crèdits, es considera reduïble la dotació d’aquesta  sense 
pertorbació del servei. Els crèdits extraordinaris de les aplicacions pressupostàries de 
capítol VI , per import total de 527.000,00 €,  estan finançats amb romanent afectat 
transferits  de projectes d’inversió amb  finançament dels recursos provinents  del 
préstec  concertat  amb Banco de Sabadell, S.A. de  l’any 2017, aplicació 
pressupostaria d’ingressos 1.91313 Préstec 2017 Programa de Crèdit Local DIBA 
segons detall:

Projecte que transfereix finançament Projecte  que rep el finançament

Núm. projecte Denominació 
projecte Agent Aplicació 

d'ingressos
Import 

transferit Núm. projecte Import 
rebut

2019/2/AJUNT/9 20.000,00

2019/2/AJUNT/6 15.000,002018/2/AJUNT/38 COL.LECTOR PASSEGI 
DELS ARBRES

A08000143  
Banc 

Sabadell

1/91313 50.000,00

2019/2/AJUNT/2 15.000,00

2019/2/AJUNT/4 65.000,00
2017/2/AJUNT/26 CASAL DE JOVES

A08000143  
Banc 

Sabadell
1/91313 130.000,00

2019/2/AJUNT/2 65.000,00

2017/2/AJUNT/3
INVERSIÓ ZONES 
APARCARMENT 
CORBERA ALTA

A08000143  
Banc 

Sabadell
1/91313 150.000,00 2019/2/AJUNT/10 150.000,00

2019/2/AJUNT/10 50.000,00

2019/2/AJUNT/8 10.000,00

2019/2/AJUNT/7 12.000,00
2017/2/AJUNT/28 TAULÚS CAMÍ DEL 

PESSEBRE A08000143  
Banc 

Sabadell

1/91313 100.000,00

2019/2/AJUNT/5 28.000,00

2019/2/AJUNT/3 96.000,00
2017/2/AJUNT/27

NOVA PAVIMENTACIÓ 
VORERA PASSEIG 

DELS ARBRES

A08000143  
Banc 

Sabadell

1/91313 97.000,00
2019/2/AJUNT/4 1.000,00

Total transferit 527.000,00 Total finançat 527.000,00

B) Suplement de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits 
d’altres partides del pressupost no compromesos i romanent afectat, 
segons el següent detall:
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Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

------------- 34 341 48903
CONVENI 
MOTOCLUB 
CORBERA

1.500,00 200,00 0,00 1.700,00

2018/2/AJUNT/24 13 1532 61900
MILLORA 
HIDRÀULICA DELS 
PASSOS DE RIERA

445.000,00 95.000,00 0,00 540.000,00

2019/2/AJUNT/1 23 924 60900 PROJECTES 
PARTICIPATIUS 100.000,00 80.000,00 0,00 180.000,00

2018/2/AJUNT/23 13 165 61900

INVERSIONS 
MILLORES 
ENLLUMENAT 
PUBLIC

28.000,00 28.000,00 0,00 56.000,00

2018/2/AJUNT/31 31 323 63200

INVERSIO 
REPOSICIÓ 
DIFERENTS 
EDIFICIS 
ESCOLARS

8.000,00 4.332,21 0,00 12.332,21

2019/2/AJUNT/11 12 136 61905 INVERSIÓ 
MILLORES CAMINS 8.000,00 15.586,70 0,00 23.586,70

       0,00 0,00

    TOTAL 590.500,00 223.118,91 0,00 813.618,91

Finançament que es proposa:

Projecte
Aplicació 

pressupostària Descripció
Consignació 

actual Alta Baixa
Consignació 

final

------------- 34 341 48904 CONVENI PENYA 
BARCELONISTA 1.400,00 0,00 200,00 1.200,00

------------- 3 011 31000
INTERESSOS 
OPERACIONS 
CRÈDIT

95.363,46 0,00 10.443,18 84.920,28

         
    TOTAL 96.763,46 0,00 10.643,18 86.120,28

 

ESTAT D'INGRESSOS
     

Projecte

Aplicació 
pressupostària Descripció Previsió 

actual Alta Baixa Previsió 
definitiva

2018/8/AJUNT/1

1,87010

ROMANENT DE 
TRESORERIA 
DESPESES AMB 
FINANÇAMENT 
AFECTAT 0,00 212.475,73 0,00 212.475,73

 TOTAL 0,00 212.475,73 0,00 212.475,73

En el present cas, el suplement de crèdit es realitza per despeses específiques i 
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a 
l’article 35 del RD 500/1990.
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Pel que fa a les baixes de crèdits, es consideren reduïbles les dotacions d’aquestes  
sense pertorbació dels serveis. 
Els suplements de crèdits de les aplicacions pressupostàries de capítol VI estan 
finançats majoritàriament amb romanents afectat transferits  de projectes d’inversió 
amb  finançament del recursos provinents  de préstecs  segons detall:

Projecte que transfereix finançament Projecte  que rep el finançament

Núm. projecte Denominació 
projecte Agent Aplicació 

d'ingressos
Import 

transferit Núm. projecte Import 
rebut

2016/2/AJUNT/4
INVERSIÓ 
INFRAESTRUCTURA 
XARXA AIGUA LA CAIXA

1/91312 732,43

2017/2/AJUNT/27

NOVA 
PAVIMENTACIÓ 
VORERA PASSEIG 
DELS ARBRES

A08000143  
Banc 
Sabadell

1/91313 3.000,00

2016/2/AJUNT/25

NOVA 
PAVIMENTACIÓ 
VORERA PLAÇA 
PAÏSOS CATALANS LA CAIXA

1/91312 599,78

2018/2/AJUNT/31 4.332,21

2016/2/AJUNT/25

NOVA 
PAVIMENTACIÓ 
VORERA PLAÇA 
PAÏSOS CATALANS LA CAIXA

1/91312 5.109,44

2017/2/AJUNT/26 INVERSIÓ LOCAL 
JOVES

A08000143  
Banc 
Sabadell

1/91313 10.477,26

2019/2/AJUNT/11 15.586,70

2017/2/AJUNT/26 INVERSIÓ LOCAL 
JOVES

A08000143  
Banc 
Sabadell

1/91313 9.522,74 2018/2/2/AJUNT/23 9.522,74

2018/2/2/AJUNT/23 18.477,26

2019/2/AJUNT/1 80.000,002018/2/AJUNT/21
CONDUCCIÓ 
AIGUA CAN 
MARGARIT

A08000143  
Banc 

Sabadell
1/91313 111.000,00

2018/2/AJUNT/24 12.522,74

2018/8/AJUNT/1 

PROJECTE FICTICI, 
EXCES 
FINANÇAMENT 
AFECTAT VARIS 
PROJECTES 
FINANÇATS AMB 
PRÈSTECS.  

 17.670,06

2018/2/AJUNT/27
INVERSIÓ 

HABITATGES 
PROTECCIÓ CIVIL  

 54.364,02

2018/2/AJUNT/24 72.034,08

Total transferit 212.475,73 Total finançat 212.475,73

C) Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals resultant de la liquidació del pressupost 2018, 
segons el següent detall: 

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baix
a

Consignació 
final

___________ 03 11 91100

AMORTITZACIÓ  
DE PRÉSTECS A 
LL.TERM.D'ENS 
DEL SECTOR 
PÚBLIC.

379.780,68 1.007.041,09 0,00 1.386.821,77

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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___________ 03 932 22708

SERVEIS 
RECAPTACIÓ A 
FAVOR DE 
L'ENTITAT

112.124,26 57.875,74 0,00 170.000,00

         

    TOTAL 379.780,68 1.064.916,83 0,00 1.386.821,77

Finançament que es proposa:
Aplicació 

pressupostària Descripció Previsió 
actual Alta Baix

a
Previsió 

definitiva

1,87000

ROMANENT DE 
TRESORERIA PER 
A DESPESES 
GENERALS 0,00 1.064.916,83 0,00 1.064.916,83

 TOTAL 0,00 1.064.916,83 0,00 1.064.916,83

En el present cas, el suplement de crèdit es realitza  per  despeses específiques i 
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a 
l’article 35 del RD 500/1990.

Tal com s’ha especificat a l’apartat c) de la present modificació de crèdit, l’article 32 
de la LOEPSF determina que en el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en 
superàvit, aquest es destinarà, a l'Estat, comunitats autònomes, i corporacions locals, 
a reduir l'endeutament net sempre amb el límit del volum de l’endeutament si fos 
inferior al superàvit, llevat de la possible aplicació de la mesura de flexibilitat 
contemplada en la disposició addicional sisena de la LOEPSF.

En aquest apartat de la modificació de crèdit,  es destina part del romanent positiu per 
a despeses  generals a reduir l’endeutament en termes nets, amortitzant 
anticipadament operacions de crèdit, per import de 1.007.041,09 €.

SEGON. Aprovar la modificació del Programa de Finançament del Pla d’Inversions 
derivada de la present modificació.

TERCER. Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

QUART. El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en els termes d’exposició 
pública no es presenta cap reclamació contra el mateix.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190319&punto=4

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga 
(CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè 
Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC).

Vots en contra: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Rosa Boladeras Serraviñals, 
Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”

3. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2019.

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

Durant l’exercici 2019 s’han presentat factures per subministraments, serveis, i altres 
prestacions corresponents als exercicis 2016, 2017 i 2018 incloses al present 
expedient.

L’article 176.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que només poden 
aplicar-se al pressupost les despeses que es realitzin en el propi exercici.

No obstant la citada limitació legal, i per tal d’evitar l’enriquiment injust de 
l’Ajuntament en perjudici dels creditors de bona fe, l’article 60.2 del Reial Decret 
500/1990 recull la possibilitat que el Ple de l’Ajuntament pugui aprovar les obligacions 
derivades de prestacions realitzades en exercicis anteriors i no reconegudes 
anteriorment, mitjançant el seu reconeixement extrajudicial de crèdits.

L’interventor municipal ha emès informe que consta a l’expedient.

Atès el que disposa l’article 5.2  de les Bases d’execució del vigent pressupost.

S’acorda:

ÚNIC. Aprovar el reconeixement de les obligacions d’exercicis anteriors núm.01/2019, 
per un import total de 12.809,20€, segons el següent detall :

EXERCICI 2016

Núm. Factura Data factura NIF Tercer Nom Tercer Import Aplicació 
pressupostària

604000263 29/02/2016 B58456815
SUBMINISTRAMENTS 
ELÈCTRICS ABC 
MOLINS DE REI, S.L.

24,31 2019 02 933 2120009

704000458 30/03/2016 B58456815
SUBMINISTRAMENTS 
ELÈCTRICS ABC 
MOLINS DE REI, S.L.

85,67 2019 31 323 2120009

Emit-607 19/11/2018 B64516354 PLANA FÀBREGA 
VIGILANCIA, S.L. 193,84 2019 22 433 2269609

Emit-611 29/11/2018 B64516149 PLANA FÀBREGA 
SERVEIS, S.L. 430,60 2019 22 433 2269609

   TOTAL 734,42  

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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EXERCICI 2017

Núm. Factura Data 
factura NIF Tercer Nom Tercer Import Aplicació 

pressupostària

527,26 2019 31 323 2120009
704001231 30/07/2017 B58456815

SUBMINISTRAMENTS 
ELÈCTRICS ABC MOLINS 
DE REI, S.L. 167,12 2019 02 933 2120009

704001521 30/09/2017 B58456815
SUBMINISTRAMENTS 
ELÈCTRICS ABC MOLINS 
DE REI, S.L.

247,74 2019 31 323 2120009

704001702 30/10/2017 B58456815
SUBMINISTRAMENTS 
ELÈCTRICS ABC MOLINS 
DE REI, S.L.

2.387,17 2019 02 933 2120009

Emit-606 02/11/2018 B64516149 PLANA FÀBREGA 
SERVEIS, S.L. 242,00 2019 33 338 2260909

   TOTAL 3.571,29  

EXERCICI 2018

Núm. Factura Data 
factura NIF Tercer Nom Tercer Import Aplicació 

pressupostària

24 04/01/2018 33450457Q GOMEZ VALLE, MARIA 
BELEN 55,09 2019 02 920 2269909

25 04/01/2018 33450457Q GOMEZ VALLE, MARIA 
BELEN 109,01 2019 02 920 2269909

302 30/01/2018 33450457Q GOMEZ VALLE, MARIA 
BELEN 78,19 2019 02 920 2269909

305 30/01/2018 33450457Q GOMEZ VALLE, MARIA 
BELEN 91,00 2019 02 920 2269909

804000047 30/01/2018 B58456815
SUBMINISTRAMENTS 
ELÈCTRICS ABC MOLINS 
DE REI, S.L.

167,68 2019 31 323 2120009

1499 15/05/2018 33450457Q GOMEZ VALLE, MARIA 
BELEN 115,19 2019 02 920 2269909

59,63 2019 31 323 2120009
804000800 30/05/2018 B58456815

SUBMINISTRAMENTS 
ELÈCTRICS ABC MOLINS 
DE REI, S.L. 68,01 2019 11 1532 2219909

S1M809N0014505 10/12/2018 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U. 79,01 2019 13 165 2210009

2018/52 27/12/2018 B61268181 MIRADOR ROIG, S.L. 39,00 2019 20 132 2210509

33,80 2019 20 136 2211009

40,67 2019 20 136 22104091801105 31/12/2018 J63993588 FERRETERIA ESTEVE, 
S.C.P.

119,06 2019 20 136 2219909

3,05 2019 02 920 2130009
A 2018/A 64337 31/12/2018 B62117783 AQUADIRECT BLUE 

PLANET, S.L. 308,92 2019 02 920 2030009

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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4002466448 31/12/2018 A83052407
SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y 
TELÉGRAFOS, S.A.

764,01 2019 02 920 2220109

T18 342 31/12/2018 77289758Y HERNANDEZ GONZALEZ, 
FERNANDO 160,87 2019 13 136 2130009

56-18-COR-DIC 31/12/2018 G63133722 ANIMALS SENSE SOSTRE 2.666,84 2019 24 311 2270609

008/2018 31/12/2018 52626659Z ADÁN TRINIDAD, PAULA 429,95 2019 00 922 2269909

B180001046 31/12/2018 A08856825 E.S. CORBERA Y LA 
PALMA, S.A. 25,80 2019 20 136 2140009

Núm. Factura Data 
factura NIF Tercer Nom Tercer Import Aplicació 

pressupostària

2018/54 31/12/2018 B61268181 MIRADOR ROIG, S.L. 730,31 2019 20 136 2210509

260,71 2019 13 136 2210309

180,62 2019 20 136 2210309

746,78 2019 20 132 2210309

255,71 2019 11 1532 2210309

112,63 2019 02 920 2210309

031533/0/18/002954 31/12/2018 A80298839
REPSOL COMERCIAL DE 
PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS, S.A.

164,10 2019 10 151 2210309

201900005 02/01/2019 38049531X DOCÓN LAGUNA, 
VICTOR 474,50 2019 20 132 2270109

2019 1 14/01/2019 46623186R MIÑARRO BELZUZ, 
ESTER 163,35 2019 33 3321 2260909

  TOTAL 8.503,49  

.“

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190319&punto=6

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel 
i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, 
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme 
Benito Gómez (PSC). 

S’adopta l’acord per unanimitat.”

MOBILITAT

4. Aprovació Conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant la 
intensificació dels serveis regulars de transport públic de viatgers en horari 
nocturn (2019).

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

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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El 3 de juliol de 2017 es va formalitzar el primer conveni entre aquest ajuntament, el 
de la Palma de Cervelló, el DTS de la Generalitat, l’ATM, i l’empresa Autocorb, SA  per 
a la millora de les comunicacions mitjançant la intensificació dels serveis regulars de 
transport públic de viatgers per carretera entre Corbera de Llobregat i la Palma de 
Cervelló en horari nocturn, incorporant quatre noves expedicions a la línia e8. En 
aquests mateixos termes es va aprovar un segon conveni per a l’any 2018.

En data 27 de febrer de 2019 (ENTRA-2019-2022) l’operadora Autocorb SA ha 
presentat el document relatiu als costos i a la previsió d’ingressos de les expedicions 
nocturnes de la línia e8 per l’exercici 2019.

L’enginyer municipal el 28 de febrer de 2019 ha emès un informe, que queda 
incorporat a l’expedient, en relació a les despeses, ingressos i itineraris del serveis per 
a l’any 2019.

Amb aquesta documentació de base el Servei de Transport Públic per Carretera de la 
Generalitat de Catalunya ha tramés el text del nou Conveni  per a l’any 2019. Respecte 
de l’anterior es manté una línia de continuïtat en el marc de col·laboració entre les 
parts que hi intervenen, determinant que un cop descomptada la previsió del billetatge 
(2.677,38 €), el repartiment de l’aportació econòmica per l’administració és la 
següent:

Ajuntament de Corbera de Llobregat ..... 11.135,26 € euros (74,11765 %)
Ajuntament de la Palma de Cervelló  .....   3.888,50 € euros (25,88235 %)

Així mateix, s’incorpora a l’expedient la Memòria justificativa del compliment dels 
requisits previstos en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic 
i l’informe de la secretària general de la Corporació.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar el Conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant la 
intensificació dels serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre 
Corbera de Llobregat i la Palma de Cervelló en horari nocturn, per a l’any 2019, a 
formalitzar entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat, l’Ajuntament de la Palma de Cervelló i l’empresa Autocorb, SA, 
d’acord amb el text del document que consta a l’expedient.

SEGON.  Autoritzar i disposar la despesa de  11.135,26 euros, en concepte d’aportació 
pels costos d’explotació del servei de transport, amb càrrec a l’aplicació 
21.4411.47902 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal.

TERCER.  Facultar la Junta de Govern Local l’adopció dels acords relatius als actes que 
es dictin amb posterioritat com a conseqüència de la seva execució i que no suposin 
una modificació substancial del règim inicialment establert. S’entén inclòs en els actes 
delegats l’acord d’aprovació de la liquidació.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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QUART. Facultar a l’alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura del conveni. 

CINQUÈ. Notificar aquest acord al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, a l’ajuntament de la Palma de Cervelló, a l’Autoritat del Transport 
Metropolità i a Autocorb SA.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190319&punto=9

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel 
i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, 
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme 
Benito Gómez (PSC). 

S’adopta l’acord per unanimitat.”

ALCALDIA

5. Aprovació provisional MPGO a l’àmbit del sector carrer de la Pau i, a l’àmbit 
de Parc urbà rotonda Can xorra.

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

El Ple municipal, en sessió ordinària de 30 de gener de 2019, va aprovar inicialment 
la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Corbera de Llobregat a l’àmbit 
del sector del carrer de la Pau, i a l’àmbit del Parc Urbà de la rotonda de Can Xorra.

Igualment es va acordar sotmetre a informació pública la modificació puntual 
esmentada pel termini d’un mes a comptar des de la darrera publicació de l’ edicte, 
als efectes d’examen i presentació d’al·legacions.

D’altra banda, en l’acord adoptat també es va dictar, de conformitat amb els articles 
73 i 74 del TRLUC i sense perjudici del que estableix l’article 102.4 RLUC, la suspensió 
de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets, l’atorgament de llicències 
d’edificació, reforma o rehabilitació, així com els terminis establerts a l’article 114 de 
la mateixa norma, d’acord amb el que preveu el seu apartat 5.

Aquest acord va ser publicat al BOPB i en el diari El Punt Avui, ambdós en data 4 de 
febrer de 2019, a la pàgina web municipal i en el tauler d’anuncis electrònic de la  
Corporació. Durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions, 
deixant constància d’aquest extrem a l’expedient.

S’acorda:

PRIMER.  Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
de Corbera de Llobregat a l’àmbit del sector del carrer de la Pau, i a l’àmbit del Parc 
Urbà de la rotonda de Can Xorra.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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SEGON. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de 
Barcelona, mitjançant el tràmit específic creat a l’efecte a la plataforma Eacat, 
certificació d’aquests acords acompanyada de la documentació establerta a l’article 
18.4 RLUC.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190319&punto=10

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel 
i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, 
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme 
Benito Gómez (PSC). 

S’adopta l’acord per unanimitat.”

FINANCES

6. Aprovació de l’esmena de les Bases d’Execució.

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

El Ple de l’ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de gener de 2019 va aprovar el 
Pressupost General de l’Ajuntament per a l’any 2019. Entre els documents aprovats hi 
consta l’annex 1 de les Bases d’execució del pressupost que correspon a les  Bases 
reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 
per part dels departaments d’Esports, per a activitats realitzades durant l’any 2019, i 
d’Ensenyament, per a activitats realitzades durant el curs escolar 2018/2019.

S’ha detectat un error material o de fet consistent en què a les bases aprovades es fa 
referència a les activitats esportives realitzades durant l’any 2019 i a les 
d’ensenyament al curs escolar 2018/2019 quan s’han de referir, en el cas de les 
activitats esportives a les realitzades l’any 2018 i a les d’ensenyament al curs escolar 
2017/2018. 

L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden 
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

S’acorda:

ÚNIC. Esmenar l’error material o de fet detectat a les Bases reguladores per a la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de data 30 de gener de 2019, en el sentit de subvencionar dins 
l’àmbit de l’esport les activitats realitzades l’any 2018 i a les activitats d’ensenyament 
al curs escolar 2017/2018.”

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190319&punto=11

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel 
i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, 
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme 
Benito Gómez (PSC). 

S’adopta l’acord per unanimitat.”

ALCALDIA

7. Modificació conveni de treball.

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

ASSUMPTE: MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 24 I 25 DELS PACTES DE TREBALL I 
CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE 
LLOBREGAT.

A l’article 37, apartats i) i m), del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, es regulen 
les matèries objectes de negociació, entre les quals es troben:

i) Els criteris generals de l’acció social.

m) Les referides a calendari laboral, horaris, jornades, vacances, permisos, 
mobilitat funcional i geogràfica, així com els criteris generals sobre la 
planificació estratègica dels recursos humans, en aquells aspectes que 
afectin a condicions de treball dels empleats públics.

Segons l’acta de 25 de maig de 2018 signada pels representants del personal i de 
l’Ajuntament s’acorda modificar els articles 24 i 25 del Conveni Col·lectiu del personal 
laboral al servei de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Vistes les addendes al Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al servei de l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat i de l’Acord de Condicions del Personal Funcionari al servei de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, per les quals es modifiquen els articles 24 i 25.

El servei de recursos humans emet l’informe 47/2019, de 7 de març de 2019.

S’acorda:

PRIMER. Modificar els articles 24 i 25 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al 
servei de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i de l’Acord de Condicions del Personal 
Funcionari al servei de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, en els termes acordats 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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a l’acta de 25 de maig de 2018, i que queda recollit a les addendes annexes a aquesta 
proposta.

SEGON. Comunicar aquesta resolució al representants de personal de l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190319&punto=12

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga 
(CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè 
Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC).

Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo 
Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). 

S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”

MEDI AMBIENT

8. Aprovació Pla d’Acció Supramunicipal per a la Millora de la Qualitat de l’Aire 
a 13 municipis del Baix Llobregat 2019-2025 (PASMQA).

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

Vista la necessitat de posar en pràctica mesures que contribueixin a millorar la qualitat 
de l’aire, essent aquesta una prioritat no només ambiental, sinó també de salut 
pública, els municipis que formen part de la Taula Territorial per a la Millora de la 
Qualitat de l’Aire del Baix Llobregat es proposen com a objectiu comú l’aplicació de 
mesures i accions de forma coordinada per tal d’assolir resultats positius en un àmbit 
territorial major. 

Vista, doncs, la necessitat de planificar accions a mig i llarg termini per tal que la 
qualitat de l’aire sigui millor, s’ha elaborat per la Diputació de Barcelona, amb el suport 
tècnic de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona i amb la col·laboració del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i dels 
13 Ajuntaments implicats, el Pla d’Acció Supramunicipal per a la Millora de la 
Qualitat de l’Aire a 13 municipis del Baix Llobregat 2019-2025 (PASMQA), que 
té com a objectiu reduir les emissions dels contaminants locals, diòxid de nitrogen i 
partícules inferiors a 10 micres, segons allò establert a la Cimera per la millora de la 
qualitat de l’aire (acord polític) i assolir els nivells fixats per la Unió Europea.

El PASMQA preveu un total de 46 accions agrupades en 8 àrees diferents relacionades 
amb els objectius del pla. D’aquestes, el 70% estan relacionades amb el trànsit, tant 
urbà com interurbà, essent aquest el sector que haurà d’assumir la part més important 
de la reducció d’emissions. La resta d’accions van destinades al sector industrial, 
domèstic, serveis municipals i a la comunicació i seguiment del pla.  Del total de 46 
accions que preveu el pla, i tenint en compte que es tracta d’un pla supramunicipal, 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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cadascun dels municipis ha triat aquelles accions que es compromet a dur a terme, en 
funció de les capacitats, prioritats, recursos i característiques del municipi, Corbera de 
Llobregat ha assumit un total de 28 de les accions proposades.

La Diputació de Barcelona, en data 14 de desembre de 2018, mitjançant registre 
d’entrada 2018/12926, fa el lliurament de l’estudi tècnic “Pla d’acció supramunicipal 
de millora de la qualitat de l’aire”.

La tècnica auxiliar de gestió de serveis públics i medi ambient, en data 7 de març de 
2019 ha emès informe tècnic al respecte.

Per tot l’exposat, i atenent les facultats i competències conferides legalment al Ple de 
la corporació per l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i l’article 52 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, 

S’acorda:

PRIMER. Aprovar inicialment el Pla d’Acció Supramunicipal per a la Millora de la 
Qualitat de l’Aire a 13 municipis del Baix Llobregat 2019-2025 (PASMQA), que 
figura a l’expedient.

SEGON. Sotmetre el document al tràmit d’informació pública mitjançant inserció dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, al tauler d’anuncis de la Corporació, a un dels mitjans de premsa escrita 
i a la web municipal, pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
darrera de les publicacions oficials esmentades, per tal que es puguin presentar 
reclamacions i al·legacions, amb el benentès que si no se’n presenten, l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap tràmit ulterior. 

TERCER. Establir que, un cop esdevingui aprovat definitivament, s’haurà de publicar 
al BOPB, a la web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i al DOGC la 
referència del BOPB on s’hagi publicat l’aprovació, als efectes de la seva executivitat.

QUART. Comunicar l’aprovació definitiva d’aquest Pla a la Diputació de Barcelona,  a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al Departament de Territori i Sostenibilitat i als 12 
municipis que formen part del Pla juntament amb Corbera de Llobregat. 

CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia per a la signatura de tots aquells documents que calguin 
per a l’execució d’aquests acords.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190319&punto=13

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel 
i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, 
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme 
Benito Gómez (PSC). 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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S’adopta l’acord per unanimitat.”

SECRETARIA

9. Moció de suport a les resolucions del Consell Consultiu de la Gent Gran del 
Baix Llobregat

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals d’ERC, 
CUP, CDC i IMC, amb el text següent:

Atès que el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat va ser creat l’any 
1995 com a òrgan de consulta i participació del col·lectiu de persones grans, així com 
de les entitats cíviques i de serveis socials relacionades amb els temes de vellesa de 
la comarca.

Atès que entre les funcions del Consell Consultiu es troben la realització d’informes, 
dictàmens, recomanacions i propostes, no preceptius, sobre els projectes normatius o 
d’altres accions que afectin el col·lectiu de persones grans.

Atès que durant el 2018 les dues comissions de treball del Consell Consultiu han 
elaborat els següents dictàmens: 

1. Blindem el sistema públic de pensions, volem una Llei de Gent Gran a Catalunya 
(annex 1).

2. L’abús de medicaments, un perill quotidià per a les persones grans (annex 2).

Atès que aquests dictàmens que van ser aprovats per l’assemblea anual del Consell 
Consultiu, que es celebrà el passat desembre.

Atès que els dictàmens recullen importants reivindicacions de les persones grans del 
Baix Llobregat, com per exemple la promoció al Parlament de Catalunya d’una llei que 
reculli les especificitats del col·lectiu, en la línia d’altres lleis aprovades en els darrers 
anys, com la de joventut o la d’infància i adolescència.

Atès que al Baix Llobregat hi ha actualment prop de 140.000 persones amb 65 anys o 
més, el que suposa més d’un 17,8% del total de la població de la comarca, i que les 
previsions indiquen que al 2026 aquest percentatge s’elevarà més enllà del 22%, o el 
que és el mateix, gairebé 175.000 persones.

Atès que, per a l’assoliment de les reivindicacions que contemplen aquests dictàmens, 
el conjunt de delegades i delegats del Consell Consultiu considera indispensable el 
suport del Consell Comarcal i dels ajuntaments de la comarca.

S’acorda:

Primer.- Donar suport a les resolucions aprovades pel Consell Consultiu de la Gent 
Gran del Baix Llobregat.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a les 
entitats de gent gran del municipi.

Tercer.- Iniciar les accions d’acompanyament que s’escaiguin per tal de donar-hi 
compliment com més aviat millor.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190319&punto=14

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel 
i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, 
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme 
Benito Gómez (PSC). 

S’adopta l’acord per unanimitat.”

10. Moció per acusar l’Estat d’utilitzar la justícia per perseguir 
l’independentisme.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals d’ERC, 
CUP,CDC i IMC, amb el text següent:

El dia 12 de febrer va començar el judici als presos polítics, un judici en què la justícia 
espanyola vulnera els drets fonamentals amb l’objectiu de “perseguir” 
l’independentisme. Estem davant d’un judici polític. L’estratègia de persecució judicial 
i política ha provocat una sistemàtica vulneració de drets humans i fonamentals bàsics.  

La incapacitat de l’Estat de resoldre des de la política una qüestió que és plenament 
política ha criminalitzat el dret de reunió, de manifestació i de la pròpia llibertat 
d’expressió, i el dret a la representació política dels acusats, ja que no se’ls ha permès 
exercir com a diputats ni participar en les campanyes electorals. La instrucció de la 
causa revela una falta de garanties d’imparcialitat i hi ha hagut una contaminació 
evident per la intervenció d’investigadors amb un clar biaix ideològic contrari als 
acusats. Pel que fa a les acusacions de rebel·lió, sedició i malversació, la defensa dels 
dirigents independentistes descriuen fets que constitueixen l’exercici de drets cívics 
fonamentals, malgrat que es vinculin irracionalment a delictes.

Hi ha una causa general contra l’independentisme català, mantinguda i blindada 
enfront del legítim exercici de drets processals dels investigats i investigades. És 
inacceptable que persones que han demostrat el seu compromís amb la democràcia i 
les vies pacífiques d’actuació política siguin acusades de delictes com la rebel·lió, la 
sedició, la desobediència o la malversació. A l’escrit d’acusació presentat contra els 
legítims representants del poble de Catalunya, els líders de la societat civil i 
comandaments policials, la Fiscalia demana penes que sumen més de 200 anys de 
presó. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Denunciem també la manca de condicions de defensa dels processats i processades 
en el judici a conseqüència de la condicions de preses i presos preventius de la majoria 
dels acusats. I és que la presó preventiva que ja supera l’any en bona part de les 
persones encausades és una condemna avançada i absolutament injustificada que 
demostra que la causa està més inspirada per la venjança que pel sentit de justícia.

La violència que volen atribuir al moviment independentista és una invenció, abans 
que independentistes són demòcrates i pacifistes. Perquè tots i totes els que vam viure 
el que va succeir l’octubre passat, sabem que l’única violència que hi va haver va ser 
la de la policia nacional i la guàrdia civil pegant a gent pacífica que únicament volia 
votar. De fet, la fiscalia criminalitza els més de dos milions de persones que l’1 
d’octubre van defensar la democràcia amb el seu propi cos. 

S’acorda:

PRIMER. Denunciar la instrumentalització política de la justícia que està duent a terme 
l’Estat, en el procés judicial contra els dirigents independentistes.

SEGON. Manifestar que la judicialització de la política lluny d’oferir solucions, dificulta 
i bloqueja la situació política i social. Per aquest motius reclamem al als diferents 
poders de l’Estat espanyol respectar el poble de Catalunya, a les persones que 
l’integren, als seus drets individuals i col·lectius i les decisions que lliure i 
democràticament adoptin.

TERCER. Exigir l’alliberament immediat de Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi 
Cuixart, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, i 
Joaquim Forn. 

QUART. Comunicar aquest acord a les entitats municipalistes i el Parlament de 
Catalunya.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190319&punto=15

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó 
Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i 
Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC).

Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP).

Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón 
Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). 

S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”

11. Moció per declarar Corbera antifeixista i en favor de la convivència en la 
diversitat.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals de la CUP, 
ERC, IMC i CDC, amb el text següent:

Diverses entitats antifeixistes ens proposen l’aprovació d’aquesta moció. 

Aquest any es commemoren els 80 anys de l’acabament oficial de la guerra civil, 
tombant un sistema democràtic republicà i donant inici a l’etapa del franquisme. 
Aquest règim dictatorial va suposar a l’estat espanyol una pèrdua de drets i llibertats 
de la societat, amb la repressió i execució de milers de dissidents republicans i 
antiautoritaris, així com la persecució i la pressió social cap als familiars dels 
dissidents. Des de llavors fins a l’actualitat sempre han existit entitats i col·lectius de 
caràcter feixista i autoritari, però sempre representant una part residual de la societat. 
Exceptuant la dècada dels 90, on es va viure, també a Corbera, un augment 
preocupant d’agressions per part de l’extrema dreta i grupuscles feixistes més o menys 
organitzats, s’havia viscut una disminució molt important d’agressions de caràcter 
feixista. Actualment però, és evident l’augment d'agressions per part de grupuscles 
feixistes que hi ha hagut a Catalunya des del 2017, i especialment al 2018, on segons 
dades oficials del Conseller d’Interior Miquel Buch, des del maig fins al juliol de 2018, 
n’hi ha hagut 178 atacs ideològics, la immensa majoria provinents de sectors 
neofeixistes i d’extrema dreta, tenint en compte que aquests grupuscles han 
augmentat la seva activitat d’atacs sense que les detencions i les condemnes hagin 
sigut efectives per fer disminuir aquestes agressions. Cal destacar que aquestes 
agressions són sempre unidireccionals i motivades per una ideologia d'odi a la 
diferència política i ideològica o per motius xenòfobs i masclistes i que entenem que hi 
ha recursos per expressar totes les idees legítimes de manera democràtica i sense ús 
de violències i d’imposicions autoritàries, però sempre partint de la defensa de la 
Declaració dels Drets Humans, valor inqüestionable en una democràcia real.

S’acorda:

PRIMER. Corbera es declara formalment Municipi contra el feixisme i el racisme, i en 
favor de la convivència en la diversitat.

SEGON. L’Ajuntament promourà actes per la memòria històrica del municipi i 
defensarà els valors de la democràcia, la justícia universal, els drets humans, socials i 
laborals, així com els valors de la diversitat cultural, religiosa o de gènere que 
disposem al nostre municipi.

TERCER. L’Ajuntament es compromet a estudiar jurídicament la fórmula per denegar 
l’ús d’equipaments públics i la via pública, a col·lectius i formacions polítiques que 
incitin a la discriminació racial, ètnica, cultural, de gènere o polític. Així com a entitats 
que facin enaltiment del franquisme, el nazisme, el racisme o mostres d’odi al qui no 
pensa de la mateixa manera.

QUART. L'Ajuntament prioritzarà una campanya permanent de neteja de propaganda 
d'activitats que incitin la discriminació racial, ètnica, cultural, de gènere o de qualsevol 
altre tipus, evitant així que a Corbera s'hi trobin pintades, cartells, adhesius o fulletons 
publicitaris discriminatoris. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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CINQUÈ. L'Ajuntament, amb els recursos que disposa, farà el possible per prevenir i 
actuar en la identificació dels individus que exhibeixin simbologia feixista o pre-
constitucional a l'espai públic o que facin activitats o propaganda d'activitats que inciti 
a la discriminació racial, ètnica, cultural, de gènere o ideològica.

SISÈ. L'Ajuntament condemnarà formalment tots els actes públics i declaracions que 
facin apologia del racisme, de la xenofòbia, dels genocidis o de la discriminació contra 
els drets humans. Valors els quals són totalment incompatibles en una democràcia real 
i rebutjables per la societat.

SETÈ. L'Ajuntament davant de qualsevol agressió feixista, racista, masclista o LGBTI 
fòbica al poble, farà una denúncia pública i personal de suport a les persones agredides 
i facilitarà els mitjans a l’abast pel suport i reparació de danys físics i morals causats 
a la persona agredida, valorant la possibilitat de personar-se com a acusació popular 
en aquests tipus de casos.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190319&punto=16

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), 
Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala 
(CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), 
Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). 

Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP).

S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”

FINANCES

12. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2018.

Es dóna compte del Decret 345/2019, de 28 de Febrer de 2019 , d'aprovació de la 
liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2018 i de l’expedient de 
liquidació, de conformitat amb allò que disposa l’article 193.4 del TRLRHL.

“ DECRET 

Formada per la Intervenció municipal la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, 
corresponent a l’exercici pressupostari de 2018, elaborada de conformitat amb el que 
disposen els articles 191 a 193 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), i els articles 
89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol 
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de pressupostos.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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L’interventor municipal  ha emès informes en compliment d’allò que disposen els 
articles  191.3 del TRLRHL, i 6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera que queden incorporats a l’expedient.

Aquesta Alcaldia, en virtut d’allò que disposa l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals

RESOL

PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici 
de 2018, que incorpora els següents estats que s’adjunten:

1) Estat de liquidació del pressupost de despeses.
2) Estat de liquidació del pressupost d’ingressos.
3) Estat del resultat pressupostari.
4) Estat d’operacions no pressupostàries de tresoreria.
5) Estat d’evolució i situació dels recursos administrats per compte d’altres ens 

públics.
6) Estat d’obligacions de pressupostos tancats.
7) Estat de drets a cobrar de pressupostos tancats.
8) Estat de tresoreria.
9) Estat del romanent de tresoreria.
10)Desviacions de finançament.

SEGON. Iniciar la tramitació administrativa per a formar el Compte General de l’exercici 
de 2018. 

TERCER. Donar compte del present acord i de l’expedient de liquidació a l’Ajuntament  
Ple  a la primera sessió que celebri, de conformitat amb allò que disposa l’article 193.4  
del TRLRHL.

QUART. Trametre còpia de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament a l’Administració 
de l’Estat i a la Comunitat Autònoma, d’acord amb l’article 193.5 del TRLRHL. ”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190319&punto=5

13. Donar compte Informe de tresoreria 29/2019 Període mitjà de pagament 
a proveïdors corresponent al 4t trimestre 2018

Es dóna compte de l’informe 29/2019 Període mitjà de pagament a proveïdors 
corresponent al 4t trimestre 2019:

“Informe de tresoreria 29/2019 

Període mitjà de pagament a proveïdors 4t trimestre 2018

El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, 
pel qual es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, mesura el retard en el 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte 
del període legal de pagament en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

 El Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la 
metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de 
recursos dels règims de finançament, prevists en la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, modificat pel 
Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

 Articles 2.1, 2.2, 4, 5, 8 i 18 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

 L’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

INFORMACIÓ PMP

Es detalla a continuació la informació corresponent al 4t trimestre de 2018 que posa 
de manifest que aquest Ajuntament, a data 31 de desembre de 2018, compleix 
amb el període mitjà de pagament previst legalment. 

Codi d’Entitat Entitat

Rati de 
Operacions 

Pagades 
(dies)

Rati de Operacions 
Pendents de Pago 

(dies)

Període mitjà de 
Pago Trimestral 

(dies)

09-08-072-AA-000 Corbera de Llobregat 30,95 10,67 24,33

Data d’inici del còmput: Data del registre d’entrada de la factura

En compliment del que es disposa en l’article 16 de l’Ordre Ministerial HAP/2015/2012 
l’informe es va enviar el 31/01/2019 al Ministeri d'Economia i Hisenda, a través de 
Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales. 

TERCER TRIMESTRE 

ANY 2018
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 30,98

SEGON TRIMESTRE – NOVA METODOLOGIA DE CÀLCUL RD 1040/17

ANY 2018
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 26,69

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

ANY 2018
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 0,72

QUART TRIMESTRE

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat -1,26

TERCER TRIMESTRE

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 5,17

SEGON TRIMESTRE

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 4,91

PRIMER TRIMESTRE

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 4,89

QUART TRIMESTRE

ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat -1,91

TERCER TRIMESTRE

ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 3,39

SEGON TRIMESTRE

ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 2,09

PRIMER TRIMESTRE

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 6,37

QUART TRIMESTRE

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 5,45

TERCER TRIMESTRE

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 5,75

SEGON TRIMESTRE

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 7,45

PRIMER TRIMESTRE

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 6,78

QUART TRIMESTRE

ANY 2014
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 8,19

TERCER TRIMESTRE

ANY 2014
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 13,06

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190319&punto=7

14. Donar compte Informe 30/2019 de morositat corresponent al 4t trimestre 
del 2018.

Es dóna compte de l’informe 30/2019 de morositat corresponent al 4t trimestre del 
2018:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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“Informe 30/19 de morositat corresponent al 4t trimestre 2018 

En compliment del que es disposa en l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’emet l’informe sobre el 
compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de 
l’entitat.

Fonaments de dret

L’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, disposa:

“3. Els Tresorers o, en defecte d'això, Interventors de les Corporacions locals elaboraran trimestralment un 
informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada 
Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals 
s'estigui incomplint el termini.

4. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, aquest informe haurà 
de remetre's, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit 
territorial, als de les Comunitats Autònomes que, de conformitat amb els seus respectius Estatuts d'Autonomia, 
tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. Tals òrgans podran igualment requerir la remissió dels 
citats informes.”

L'Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, de desenvolupament de les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, modificada per l'Ordre 
HAP/2082/2014, regula el  procediment i la informació a subministrar relativa a la 
morositat en les operacions comercials.

Els informes hauran d'elaborar-se considerant la totalitat dels pagaments realitzats en 
cada trimestre natural, i la totalitat de les factures o documents justificatius pendents 
de pagament al final del mateix, independentment de la data de registre de la factura 
o certificació d'obra.
 
L'informe trimestral inclourà, almenys, d'acord amb la metodologia establerta per al 
càlcul el període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, el 
detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de 
pagament mensual i acumulat a proveïdors, així com de les operacions pagades i 
pendents de pagament de cada entitat i del conjunt de la Corporació Local.

L’àmbit objectiu de l’informe son les operacions comercials, de conformitat amb 
l’article 3 de la Llei 3/20014, per tant afecta principalment als capítols II i VI (despeses 
en Béns Corrents i Serveis i Inversions reals), quedant excloses les obligacions de 
pagament contretes amb Administracions públiques. Queden fora de l'àmbit de la Llei 
les operacions que no estan basades en una relació comercial, tals com les que són 
conseqüència de la relació estatutària i de personal o les que són conseqüència de la 
potestat expropiatòria.
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INFORME

Es detalla a continuació la informació corresponent al 4t trimestre de 2018 que posa 
de manifest que aquest Ajuntament, a data 31 de desembre de 2018, compleix 
amb els terminis de pagament a proveïdors previstos legalment.

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 873 1.197.494,14 €
Fora període legal pagament 46 63.069,66 €
Total pagaments 919 1.260.563,80 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 36,77

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 368 844.246,20 €
Fora període legal pagament 2 2.680,36 €
Total pagaments 370 846.926,56 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 13,41

4 TRIM.2018

PENDENT DE PAGAMENT

En compliment del que es disposa en l’article 16 de l’Ordre Ministerial HAP/2015/2012 
l’informe es va enviar el 31/01/2019 al Ministeri d'Economia i Hisenda, a través de 
Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en data 
d’avui. 

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 579 815.513,23 €
Fora període legal pagament 101 70.807,42 €
Total pagaments 680 886.320,65 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,90

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 278 370.581,61 €
Fora període legal pagament 15 14.194,83 €
Total pagaments 293 384.776,44 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 22,50

3 TRIM.2018

PENDENT DE PAGAMENT
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 Nombre Import total
Dins període legal pagament 945 865.957,63 €
Fora període legal pagament 12 6.782,94 €
Total pagaments 957 872.740,57 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 31,88

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 183 424.538,00 €
Fora període legal pagament 8 2.891,90 €
Total pagaments 191 427.429,90 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 17,45

2 TRIM.2018

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 1069 1.237.631,07 €
Fora període legal pagament 9 4.777,70 €
Total pagaments 1078 1.242.087,77 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 34,47

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 303 376.112,27 €
Fora període legal pagament 1 394,13 €
Total pagaments 304 376.506,40 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 18,63

1 TRIM.2018

PENDENT DE PAGAMENT
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 Nombre Import total
Dins període legal pagament 859 1.229.478,87 €
Fora període legal pagament 23 40.235,42 €
Total pagaments 882 1.269.714,29

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 35,30

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 454 776.330,28
Fora període legal pagament
Total pagaments 454 776.330,28

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 17,51

4 TRIM.2017

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 1022 1.234.737,39 €
Fora període legal pagament 30 31.854,27 €
Total pagaments 1052 1.266.591,66 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 41,8348

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 282 610.695,43 €
Fora període legal pagament 7 5.964,13 €
Total pagaments 289 616.659,43 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 18,4643

3 TRIM.2017

PENDENT DE PAGAMENT

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

Codi Segur de Validació cafe407b9a144db790f703af9adedd2b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Certificat  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 i 
P

u
ig

19
/0

7/
20

19
L

a 
se

cr
et

àr
ia

 a
cc

ta
l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=cafe407b9a144db790f703af9adedd2b001


La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 885 1.037.859,54 €
Fora període legal pagament 19 103.478,60 €
Total pagaments 904 1.141.338,14 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 40,9484

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 472 633.804,22 €
Fora període legal pagament 2 22,39 €
Total pagaments 474 633.826,61 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 19,4468

2 TRIM.2017

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 873 1.466.785,84 €
Fora període legal pagament 4 371,77 €
Total pagaments 877 1.467.157,61 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,66

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 316 486.113,42 €
Fora període legal pagament (*) 11 9.713,97 €
Total pagaments 327 495.827,39 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 19,01

1r TRIM.2017

PENDENT DE PAGAMENT
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 Nombre Import total
Dins període legal pagament 783 1.254.222,60 €
Fora període legal pagament 3 753,72 €
Total pagaments 786 1.254.976,32 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 36,91

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 383 973.205,91 €
Fora període legal pagament 1 186,58 €
Total pagaments 215 973.392,49 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 14,61

4t TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 819 1.046.726,14 €
Fora període legal pagament 7 95.040,48 €
Total pagaments 826 1.141.766,62 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,43

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 215 451.348,54 €
Fora període legal pagament 0  €
Total pagaments 215 451.348,54 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 18,11

3r TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT

2 TRIM.2016 PAGAMENTS REALITZATS  Nombre Import total
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Dins període legal pagament 818 952.059,71 €
Fora període legal pagament 6 8.743,87 €
Total pagaments 824 960.803,58 €

Terminis de pagaments Dies
Període mitjà de pagament 38,51

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 243 573.533,55 €
Fora període legal pagament 0  €
Total pagaments 243 573.533,55 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 21,25

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 796 1.102.227,69 €
Fora període legal pagament 11 12.184,78 €
Total pagaments 807 1.114.412,47 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 42,56

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 223 393.645,63 €
Fora període legal pagament 4 (*) 1.929,09 €
Total pagaments 227 395.574,72 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 19,40

1 TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT

(*) Compensació de deutes

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190319&punto=8

SECRETARIA

15. Donar compte d’altres resolucions d’Alcaldia i/o assumptes de 
competència plenària al Ple de 19 de març de 2019.   
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1. De les víctimes de violència masclista que es transcriu, en la seva 
totalitat, a continuació:

«La manifestació del 8 de març aquest 2019 ha tornat a ser un èxit per segon any 
consecutiu, segons la Guardia Urbana 200.000 persones van recórrer la gran via. Dones i 
homes de totes les edats. Infants. Grups d’adolescents. Persones jubilades que reclamaven 
que els seus nets i netes no creixin en una societat com la seva... 
Qui vam estar allà vam poder il·lusionar-nos veient tanta gent i tant diversa amb un 
pensament comú. Amb una certa impaciència per aconseguir un canvi, que en el cas que 
s’esdevingui serà històric.

No obstant, cal recordar que les xifres continuen augmentant. Ja són 12 les dones mortes 
a mans de les seves parelles o ex parelles. Tres a mans dels seus fills adults (entre 26 i 40 
anys). I 9 les violacions grupals.»
 

2. Del Decret d’Alcaldia número 190/2019, de data 6 de febrer de 2019:

«DECRET

En aquest moments l’Ajuntament de Corbera de Llobregat no disposa de borsa d’auxiliars 
de gestió en l’ especialitat d’informàtica vigent, esdevenint necessari, per tal de poder 
cobrir possibles suplències.

El servei d’informàtica emet informe en data 6 de febrer de 2019, en el qual es recullen 
les tasques que es realitzen de manera ordinària per l’únic auxiliar de gestió a jornada 
completa, adscrit al departament. Així mateix, es recullen tota una sèrie de tasques que 
s’han de realitzar de manera urgent o imminent i que són impossibles de realitzar, degut 
a la mancança de personal.

L’alcaldia emet provisió de data 6 de febrer de 2019 en relació a la necessitat urgent i 
inajornable de contractar de manera immediata un auxiliar de gestió, adscrit al servei 
d’informàtica amb caràcter de màxima urgència. I que paral·lelament, per recursos 
humans, es realitzi un procés selectiu, que de conformitat amb la normativa aplicable sigui 
més adient, i en el plaç màxim de tres mesos, es procedeixi a la contractació d’una persona 
en la categoria d’auxiliar de gestió especialitzat en informàtica, grup de classificació C2, 
per tal de fer front a l’acumulació de tasques que pateix el citat departament.

Que l’article 19.dos de la llei de pressupostos pel 2018 diu el següent: “No es podrà 
procedir a la contractació de personal temporal, així com nomenament de personal 
estatuari temporal i de funcionaris interins excepte en els casos excepcionals i per a cobrir 
necessitats urgents i inajornables”.

La llei no defineix quins son els serveis que es consideren prioritaris o els que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials, per tant entén la que subscriu que el Ple de 
l’Ajuntament seria l’òrgan encarregat de definir els mateixos.

Es pot contractar personal interí sense convocatòria pública en els casos de màxima 
urgència, però s’ha de donar compte al Ple en la primera sessió que celebri, com també la 
seva publicació al BOPB i al DOGC El servei de recursos humans ha emès informe núm. 
23/2019.
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Aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l’article 21.1 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

RESOL

PRIMER. Formalitzar un contracte de treball en règim laboral a jornada completa per 
acumulació de tasques i amb carácter de máxima urgència, al senyor O.G.G. amb DNI 
(LOPD), amb la categoria d’auxiliar de gestió, adscrit al l’Àrea de Règim Interior, servei 
d’informàtica, amb efectes 7 de febrer de 2019 i amb una duració màxima de 6 mesos.

SEGON. Determinar que l’objecte del contracte del treball del senyor O.G.G. (LOPD) és la 
de cobrir temporalment i amb caràcter de màxima urgència l’acumulació de tasques que 
pateix el departament d’informàtica, tot tenint en compte que el servei de recursos 
humans, realitzarà el procés selectiu, que de conformitat amb la normativa aplicable sigui 
més adient, i en el plaç màxim de tres mesos, es procedirà a la contractació de la persona 
que resulti seleccionada.

TERCER. Determinar que la finalització del contracte laboral temporal es produirà en 
primer lloc per la finalització del plaç de 6 mesos, és a dir el 6 d’agost de 2019, o en segon 
lloc, per la per la contractació de la persona guanyadora del procés de selecció que es durà 
a terme en el plaç màxim de 3 mesos, en el supòsit de que el Sr. O.G.G. (LOPD) no resultés 
seleccionat o no participés en el mateix.

QUART. Determinar que el senyor O.G.G. (LOPD) realitzarà jornada completa.

CINQUÈ. Determinar que el senyor O.G.G. (LOPD) percebrà unes retribucions de 
21.729,42€ bruts anyals, en concepte de salari base 8.892,54€ que inclouen dues pagues 
extraordinàries, en concepte de complement de destí 4.532,36€ i en concepte de 
complement específic 6.401,78€ en concepte de productivitat 1.902,74 Les quantitats 
seran proporcionals a la data d’inici i finalització del contracte.

SISÈ. Determinar que l’hi corresponen 22 dies laborables de vacances anuals, els quals 
seran proporcionals a la data d’inici i finalització del contracte.

SETÈ. Determinar que el senyor O.G.G. (LOPD) ha de donar-se d’alta al Règim General de 
la Seguretat Social i per tant tindrà la seva protecció social mitjançant aquest règim.

VUITÈ. Autoritzar i disposar la despesa a càrrec a les corresponents aplicacions 
pressupostàries del vigent pressupost municipal per import global 12.573,61.- €, 
9.145,69.-€ que corresponen a les retribucions i 3.427,92.-€ que corresponen al cost de 
la seguretat social.

NOVÈ. Donar compte al proper ple, i realitzar la corresponent publicitat als respectius 
diaris oficials (BOP i DOGC).

DESÈ. Notificar aquest acord a les persones interessades.»

3. Del Decret d’Alcaldia número 490/2019, de data 12 de març de 2019:
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«DECRET

Per Decret de l’Alcaldia 2018/759, de 3 de maig, es van determinar els membres de la 
Corporació que desenvoluparien els seus càrrecs en règim de dedicacions. En concret, es 
va establir que el regidor Pol Ejarque i Cortés amb efectes 4 de maig de 2018 (inclòs) 
exerciria el càrrec en règim de dedicació exclusiva. 

En data 8 de març de 2019, el senyor Pol Ejarque ha presentat un escrit en el que manifesta 
que davant la necessitat de no incórrer en un supòsit d’incompatibilitat prevista a la Llei 
53/1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
sol·licita que es tramiti la seva renúncia al règim de dedicació exclusiva de càrrec electe 
de l’Ajuntament a data 10 de març i, per tant, passar al règim retributiu d’indemnització 
per assistència.

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia, fent ús de les facultats que li confereix l’article 75.5 de 
la Llei 7/1985, de 20 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

RESOL

PRIMER. Determinar que el regidor Pol Ejarque i Cortés, amb efectes 10 de març de 2019, 
deixarà de desenvolupar el càrrec en règim de dedicació exclusiva passant a percebre 
indemnitzacions per concurrència efectiva a les sessions del òrgans col·legiats de la 
Corporació.

SEGON. Comunicar aquesta resolució al departament de Recursos Humans per tal que 
realitzin els tràmits relatius a la seguretat social i a la regularització de les retribucions, 
així com a la Intervenció de fons de l’Ajuntament.

TERCER. Donar compte d’aquesta resolució al ple de l’Ajuntament en la primera sessió 
que tingui lloc. 

QUART. Notificar-ho a la persona interessada.

CINQUÈ. Publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, en 
el portal de transparència i en el BOPB, en compliment del que determina l’art. 75.5 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 11.1.b) de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.>>

4. De l’aprovació per part de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, en 
sessió de Junta de Govern Local de 25 de febrer de 2019, de l’adhesió 
de l’Ajuntament de Corbera al Consell de Salut del Baix Llobregat:

«Marta Puig i Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,

CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de 
febrer de 2019, per unanimitat, adopta l’acord següent, a reserva dels termes que resultin 
de l’aprovació de l’Acta corresponent, de conformitat amb l’article 206 del Reglament 
d’Organització i Funcionament:
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4. Aprovació adhesió al Consell de Salut del Baix Llobregat

El Consell Comarcal del Baix Llobregat va aprovar, en sessió plenària de 17 de
desembre de 2018, el Reglament orgànic i de funcionament del Consell de Salut del Baix 
Llobregat, amb la finalitat d’establir els canals organitzatius i de participació en el si 
d’aquest Consell i els seus òrgans de govern i representació, així com les seves funcions i 
competències.

L’objecte del Consell de Salut és promoure la participació dels ajuntaments, amb la 
col·laboració del agents socials i econòmics, les institucions, entitats, plataformes i 
associacions comarcals representatives i implicades en els aspectes relacionats amb els 
serveis de salut a la comarca.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern 
local l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat al Consell de Salut 
del Baix Llobregat i facultar l’alcaldessa per a la signatura del Protocol d’adhesió que consta 
a l’expedient.

SEGON. Determinar, de conformitat amb el Reglament aprovat, que la representació de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en el Ple del Consell de Salut, correspondrà a 
l’Alcaldessa, en qualitat de titular, i el regidor/a de Salut Pública, com a suplent.

TERCER. Donar compte d’aquest acord al Ple municipal en la propera sessió que es celebri. 

QUART. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i als
ajuntaments de la comarca.»

5. De l’aprovació per part del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en 
sessió de Ple de 17 de desembre de 2018, d’estimar les al·legacions i 
suggeriments presentats per part de les entitats AEBALL, CCOO i Cat 
Salut i aprovar definitivament el Reglament del Consell de Salut del 
Baix Llobregat.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190319&punto=17
16. Precs i preguntes

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190319&punto=18

16. 1. Precs de ciutadà M.L.M. (LOPD)

El senyor M.L.M. (LOPD), en data 12 de març de 2019 mitjançant instància núm. RE 
2254/2019 presenta al registre d’entrada de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
sol·licita permís per fer ús de la paraula en aquest Ple municipal per llegir el document 
que adjunta.
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L’alcalde acctal., declara pertinent la intervenció amb un temps de 10 minuts per 
realitzar la seva exposició.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190319&punto=3

16. 2. Precs de ciutadà A.H.T. (LOPD) (PAH SVH)

El senyor A.H.T. (LOPD), en nom i representació de la Plataforma de afectados por la 
hipoteca SVH, en data 14 de març de 2019 mitjançant instància núm. RE 2683/2019 
presenta al registre d’entrada de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, sol·licita 
permís per fer ús de la paraula en aquest Ple municipal per llegir el document que 
adjunta:

« Hem recuperat les mesures més importants de la 24/2015 suspeses pel TC. Exigim la 
seva aplicació immediata i que s'aturin els desnonaments 
Després de quasi tres anys d'ençà de la impugnació de la nostra Llei per part del Govern 
de Rajoy i la banca, la lluita incansable de les entitats socials promotores, amb el suport 
d'una majoria aclaparadora de la societat catalana, ha permès "fer possible l'impossible" i 
recuperar les eines més importants que el PP havia sentenciat i enterrat: eines tan 
imprescindibles i demostradament efectives com l'obligació de fer una oferta de 
lloguer social per part de grans tenidors a persones afectades per execucions 
hipotecàries i desnonaments per impagament de lloguer quan el propietari és un gran 
tenidor, i la cessió obligatòria d'habitatges buits propietat de grans tenidor a 
l'Administració pública per tal de poder ampliar el parc d'habitatge per a lloguer social i fer 
front als desnonaments. Les meses d'emergència necessiten amb urgència aquestes 
mesures per poder oferir habitatge a totes les persones en situació d'exclusió residencial. 
El Tribunal Constitucional ja ha notificat al govern espanyol i a la Generalitat la sentència 
amb data del 31 de gener en què accepta el desistiment del recurs que van acordar ambdós 
governs i que el Consell de Ministres va ratificar el novembre passat. Restem a l'espera de 
la seva publicació al BOE per a la seva plena vigència que no pot demorar més de 30 dies 
i que hauria de ser urgent, tenint en compte la importància social de la seva aplicació 
immediata. El Tribunal ha esperat a fer pública l'acceptació del desistiment a tenir la 
sentència llesta en relació a tots els articles impugnats i sobre els quals no hi havia acord 
de desistiment dels dos governs. 
Avui ens fem presents davant els ajuntaments de Catalunya per instar-los a què 
facin efectiva i siguin garants aquesta llei des de ja i que: 
1. Iniciïn els procediments contradictoris per a la cessió obligatòria de pisos buits 
als grans tenidors d'habitatges per aquells pisos del seu municipi inscrits al registre 
d'habitatges buits de la Generalitat de Catalunya i en tots aquells pisos buits de grans 
tenidors que tinguin identificats 
2. Facin un cens exhaustiu de pisos buits de grans tenidors del municipi 
3. Identifiquin clarament totes les necessitats d'habitatge del municipi 
4. La mesa d'emergències han de reduir immediatament les esperes i oferir un 
habitatge alternatiu abans del desnonament.
5. Sancionin tots aquells grans tenidors que no facin l'oferta de lloguer social a 
les famílies i persones afectades per impagaments, execució hipotecària o ocupació en 
precari. 
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6. Facilitar l'empadronament al municipi de totes les persones que hi viuen, sigui quina 
sigui la seva situació de tinença regular o no de l'habitatge 
7. Sancionar els talls il·legals de subministraments bàsics 
8. Facilitar comptadors "solidaris" dels subministraments a aquelles persones i famílies 
vulnerables que tenen dificultats per accedir-hi 
9. Que les oficines locals d'habitatge siguin un espai de referència proper on les 
persones trobin assessorament de qualitat i suport en la tramitació de gestions de tots els 
aspectes relacionats amb l'habitatge (accés, prevenció de la pèrdua, gestió del parc 
d'habitatge, ajuts...). 
Les entitats del Grup Promotor estarem pendents i mobilitzades per tal que no es doni cap 
desnonament, que els grans tenidors cedeixin el seu habitatge i que les administracions 
públiques protegeixin efectivament a les persones. 
Recordem també que la Llei 24/2015 és una llei nascuda de la iniciativa popular, que es 
va engegar el 2014 amb gairebé 150.000 signatures per garantir l'aplicació de l'art. 47 de 
la CE, i que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya. Ha estat possible 
gràcies a les famílies afectades, moviments socials i a les persones que han posat el seu 
temps i cos desinteressadament per garantir el dret a l’habitatge, a aquelles juristes que 
han cregut que les lleis injustes s’han de canviar, a les que ja no hi són però ens donen 
força per seguir batallant, a totes les entitats socials que ens han donat suport, i a totes 
aquelles persones signants de la ILP. 
Exigim l'aplicació immediata de la Llei 24/2015 per garantir el dret a l'habitatge 
a Catalunya. 
Sí que es pot!»

L’alcalde acctal., declara pertinent la intervenció amb un temps de 10 minuts per 
realitzar la seva exposició.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190319&punto=2

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió el dimecres 
20 de març a les 01:33 hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a 
secretària acctal., certifico.»

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
                                                         
La secretària acctal., Marta Puig Puig   

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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