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El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 20 de desembre 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 26 DE NOVEMBRE 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, hi assisteixen:

- Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
- Víctor González i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
- Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubio, regidora
- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
- Meritxell García de Llanza, regidora
- Rosa Boladeras Serraviñals, regidora
- Alfredo Prado García, regidor
- Carme Benito i Gómez, regidora
- Jaume Guim Royo, regidor
- Elías Soleño Pasarín, regidor
- José Antonio Andrés Palacios, regidor
- Rosa Maria Martin Santiago

Absents i/o excusats: - Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa

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

1. Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 25/2019.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la tinència d’alcaldia de l’Àrea 
de Finances, amb el text següent:

Que en la sessió ordinària del Ple amb data 01 d’octubre de 2019 es va aprovar 
l’expedient de  modificació de crèdit núm. 25/2019.

Vist que l’expedient es va publicar en el Butlletí oficial de la província de Barcelona amb 
data 11.10.2019 i que es va exposar al públic en els termes establerts en l’article 169 
del Text Refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

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

 P
u

ig
20

/0
2/

20
20

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

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


Vist que a data 29.10.2019 es van presentar al·legacions al registre d’entrada de 
l’Ajuntament  pel Grup Municipal d’Urbanitzacions (GIU)

Vist l’informe jurídic de  la Secretaria accidental on s’informa desfavorablement 
l’al·legació formulada pel Grup Municipal d’Urbanitzacions (GIU)

S’acorda:

PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades en relació amb l’expedient de 
modificació de crèdit 25/2019, pels motius expressats en l’informe jurídic de la  
Secretaria accidental.

SEGON. Aprovar definitivament l’expedient de modificació de crèdit 25/2019 conforme 
s’indica a continuació:

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

Despeses que cal finançar:

Projecte
Aplicació 

pressupostàri
a

Descripció Consignació 
actual Alta Baixa Consignació 

final

2019/2/AJUNT/38 30 337 63500
MOBILIARI CASAL DE LES 
MAGNOLIES 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

TOTAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Finançament que es 
proposa:

Projecte
Aplicació 

pressupostària Descripció
Consignació 

actual Alta Baixa
Consignació 

final

2018/2/AJUNT/30 30 337 63201
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I 
CONSTRUCC. 458.796,28 0,00 50.000,00 408.796,28

TOTAL 458.796,28 0,00 50.000,00 408.796,28

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.

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

Codi Segur de Validació 3ac320c43dec4938985802fc47eff39c001
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El crèdit extraordinari de les aplicacions pressupostàries de capítol VI per import total 
de 50.000,00 €,  estan finançats amb romanent afectat transferits  de projectes 
d’inversió amb  finançament dels recursos provinents  del préstec del Programa de 
Crèdit Local previst pel 2018  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

2018/2/AJUNT/30

INVERSIÓ 
REPOSICIÓ 
CASAL DE LA 
GENT GRAN LES 
MAGNÒLIES

PROGRAMA 
CRÈDIT 
LOCAL 2018-
BANC 
SABADELL 91314 50.000,00 2019/2/AJUNT/38 50.000,00

Total transferit 50.000,00 Total finançat 50.000,00

B) Suplement de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits 
d’altres partides del pressupost no compromesos, segons el següent 
detall:

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària

Descripció Consignació 
actual Alta Baixa Consignació 

final

2019/4/AJUNT/5 13 160 61901

IFS. INVERSIÓ REPOSICIÓ 
INFRAESTRUCTURES 
SANEJAMENT 134.474,93 110.000,00 0,00 244.474,93

2019/4/AJUNT/6 13 161 61901

IFS. INVERSIÓ REPOSICIÓ 
INFRAESTRUCTURA 
XARXA AIGUA 75.000,00 55.000,00 0,00 130.000,00

2018/2/AJUNT/6 02 920 63603

INVERSIÓ REPOSICIÓ 
PROGRAMA CONTROL 
PRESÈNCIA I TERMINALS 10.500,00 12.000,00 0,00 22.500,00

 30 231 48000 AJUTS SOCIALS 115.465,89 6.000,00 0,00 121.465,89

 33 3321 22100
ENERGIA ELÈCTRICA  
BIBLIOTECA 28.000,00 6.400,00 0,00 34.400,00

    TOTAL 363.440,82 189.400,00 0,00 552.840,82

Finançament que es 
proposa:

Projecte
Aplicació 

pressupostària Descripció
Consignació 

actual Alta Baixa
Consignació 

final

2019/4/AJUNT/3 22 933 62301
IFS. ASCENSOR AVINGUDA 
CATALUNYA 165.000,00  0,00  165.000,00  0,00  

2019/2/AJUNT/17 02 920 62900
ALTRES INVERSIONS NOVES 
TIC 21.850,00  0,00  12.000,00  9.850,00  

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

Codi Segur de Validació 3ac320c43dec4938985802fc47eff39c001

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

 P
u

ig
20

/0
2/

20
20

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

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


 02 933 21301 MANTENIMENT CALDERES 6.000,00  0,00  4.000,00  2.000,00  

 10 151 21000
QUOTES MANTENIMENT 
TERRENYS 5.300,00  0,00  3.000,00  2.300,00  

 02 920 21600
MANTENIMENT EQUIPS 
INFORMÀTICS 37.000,00  0,00  2.000,00  35.000,00  

 03 934 35900
ALTRES DESPESES 
FINANCERES 6.000,00  0,00  2.000,00  4.000,00  

 02 933 22100

ENERGIA ELÈCTRICA I 
CALEFACCIÓ DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS 42.000,00  0,00  1.000,00  41.000,00  

 33 336 46500
CONVENI JORNADES 
PATRIMONI 200,00  0,00  200,00  0,00  

 33 334 48100 PREMIS I BEQUES CULTURA 2.500,00  0,00  200,00  2.300,00  

    TOTAL 285.850,00  0,00  189.400,00  96.450,00  

El suplement de crèdit i 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.

El suplement de crèdit  de les aplicacions pressupostàries de capítol VI ,  per import 
total de 177.000,00 €,  estan finançats amb romanent afectat transferits  de projectes 
d’inversió amb  finançament dels recursos provinents  del préstec del Programa de 
Crèdit Local previst pel 2019  i per un canvi d’inversió financerament sostenible segons 
detall:

Projecte que transfereix finançament Projecte  que rep el 
finançament

Núm. projecte Denominació 
projecte Agent

Aplicació 
d'ingresso

s

Import 
transferit Núm. projecte Import 

rebut

2019/2/AJUNT/1
7

ALTRES INVERSIONS 
NOVES TIC

PROGRAMA 
CRÈDIT LOCAL 
2019- BBVA 91315 12.000,00

2018/2/AJUNT/
6 12.000,00

2019/4/AJUNT/
5 110.000,00

2019/4/AJUNT/3

IFS. ASCENSOR 
AVINGUDA 
CATALUNYA

INVERSIÓ 
FINANCERAMEN
T SOSTENIBLE . 
DESTI 
SUPERAVIT 
2018 87000 165.000,00

2019/4/AJUNT/
6 55.000,00

Total transferit 177.000,0
0 Total finançat 177.000,0

0
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TERCER. Aprovar la modificació del Programa de Finançament del Pla d’Inversions 
derivada de la present modificació.

QUART. Publicar l’anunci de l’aprovació definitiva de la referida modificació  en els 
termes establerts en l’article 169 del Text Refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191126&punto=1 

“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),  Xavier Miquel i Pons, 
Mònica Estrader i Rodríguez (CUP)

Vots en contra: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa 
Maria Martin Santiago  (FORÇA CORBERA-CP) i José Antonio Andrés Palacios (GiU)

Abstencions: Elías Soleño Pasarín (Cs)

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

2. Aprovació de la modificació de crèdit 32/2019. 

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la tinència d’alcaldia 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,  cal 
tramitar expedient de suplement de crèdit finançats amb baixes de crèdits d’altres 
partides del pressupost no compromeses .

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. 32/2019 mitjançant:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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A) Suplement de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits 
d’altres partides del pressupost no compromesos, segons el següent 
detall:

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària

Descripció Consignació 
actual Alta Baixa Consignació 

final

 30 231 46500 CONSELL COMARCAL/ EAIA IV 1.014,91 738,93 0,00 1.753,84

         

    TOTAL 1.014,91 738,93 0,00 1.753,84

Finançament que 
es proposa:

Projecte
Aplicació 

pressupostària Descripció
Consignació 

actual Alta Baixa
Consignació 

final

 30 231 22695
DESPESES DIVERSES PERSONES 
DEPENENTS 1.000,00 0,00  738,93  261,07  

         

    TOTAL 1.000,00  0,00  738,93  261,07  

El suplement de crèdit i 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.

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

TERCER. 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=20191126&punto=2

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Xavier Miquel i Pons, Mònica 
Estrader i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Royo, Rosa Maria Martin Santiago (FORÇA CORBERA-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio Andrés Palacios 
(GiU).

S’adopta l’acord per unanimitat.”
   

SECRETARIA

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del Grup Municipal Força Corbera, 
amb el text següent:

3. Moció del Grup Municipal Força Corbera per a la formació de la plantilla de 
la Policía Local en etologia animal.

Durant els darrers anys, a Corbera de Llobregat el nombre d'animals de companyia 
s'ha incrementat de forma considerable. Càlculs aproximats situen la xifra de gossos 
en uns 6.000, incloent els que es calcula que no estan inscrits en el registre municipal.

Aquest augment en la xifra d'animals de companyia fa que s'hagin  incrementat també 
les incidències provocades per la seva tinença. En la majoria de situacions (animals 
solts a la via pública, animals perduts, situacions de potencial perill, queixes per 
lladrucs, etc.) són els agents de la Policia Local els primers en entrar en contacte amb 
la situació, havent de prendre decisions de forma immediata per a resoldre el conflicte 
o bé el perill.

D'altra banda, la proliferació de porcs senglars en l'entorn del municipi ha fet que 
aquests  animals  s'atansin a les zones habitades i circulin  sovint per la via pública  i els 
espais públics provocant l'alarma i el neguit de la ciutadana que, en nombroses 
ocasions, sol·licita els serveis dels agents de la Policia Local per a solucionar la situació.

D'altra banda la legislació vigent a Catalunya, Decret legislatiu 2/2008 de 15 d'abril 
on es recull el Text refós de la Llei de Protecció dels Animals, estableix les normes 
generals per a la protecció i el benestar dels animals, tot fixant alhora una 
responsabilitat més elevada i una conducta més cívica per part de la ciutadania en la 
defensa i la preservació dels drets dels animals

Atenent, doncs, la casuística que es produeix al nostre municipi, és necessari 
proporcionar als agents de la Policia Local formació específica sobre el comportament 
animal. D'aquesta manera, es donarà un millor servei a l'hora de resoldre conflictes i 
incidències provocades per animals de companyia o d'altres.

Un millor coneixement en etologia animal garantirà un millor abordatge de les 
situacions per part dels efectius de la Policia Local, tant en termes de seguretat 
ciutadana en general, com de pròpia seguretat dels agents que actuen en serveis 
relacionats amb animals de companyia o amb animals salvatges o ensalvatgits, tot 
assegurant alhora un adequat tractament i protecció dels animals.

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

PRIMER. L'Ajuntament de Corbera proporcionarà els mitjans per tal que els agents 
de la Policia Local, així com d'altres treballadors municipals interessats, puguin accedir 
a formació específica sobre etologia animal. En el termini d'un any, un 20% de la 
plantilla de la Policia Local, haurà de poder acreditar coneixements sobre 
comportament animal i tècniques d'actuació.

SEGON. En tots els processos de selecció de personal per al Cos de la Policia Local, el 
coneixement d'etologia animal s'hi incorporarà com a un dels mèrits puntuables.

TERCER. Es donarà compte d'aquests acords al Comitè d'Empresa, als agents i càrrecs 
de la Policia Local, als treballadors municipals en general i al departament de Recursos 
Humans”.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191126&punto=3

“Vots a favor: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa 
Maria Martin Santiago (FORÇA CORBERA-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs) i José Antonio Andrés Palacios (GiU).

Vots en contra: 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), Xavier Miquel i Pons i 
Mònica Estrader i Rodríguez (CUP).

La moció es rebutja per majoria absoluta dels vots emesos”

4. Moció del Grup Municipal Força Corbera sobre el Casal de Santa Magdalena 
"El Castell", declarat bé cultural d’interés nacional i amb qualificació  
urbanística d’equipament públic. 

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del Grup Municipal Força Corbera, 
amb el text següent:

Antecedents

El Casal de Santa Magdalena és un edifici del segle XV, restaurant i remodelat ens els 
segles XVIII i XIX, situat entre el carrer Major i el passatge de l'Església al bell mig del 
nucli històric de Corbera. "El Castell" està inclòs en el Catàleg del Patrimoni Històric 
Arquitectònic i Natural de Corbera de Llobregat, aprovat definitivament el 2005, i 
declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) l'any 1993. En el Pla General 
d'Ordenació del municipi té la qualificació urbanística d'Equipament Públic (clau EP). 
L'immoble té la referència cadastral 0158111DF1805N0001IG

En els temps en què la propietat del Casal de Santa Magdalena "El Castell" era de 
l'entitat "Mutualitats del Treball", l'Ajuntament va acordar, almenys en dues ocasions, 
la compra-venda de l'immoble, la qual no es va arribar a materialitzar per la dissolució 

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

Codi Segur de Validació 3ac320c43dec4938985802fc47eff39c001

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

 P
u

ig
20

/0
2/

20
20

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

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


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

 

de l'esmentada entitat, amb el qual la propietat sembla que va passar a mans de 
l'Arquebisbat de Barcelona.

Entre els anys 2002 a 2007 es van mantenir nombroses converses amb l'Arquebisbat 
de Barcelona sobre el destí de l'immoble però no es va poder arribar a cap acord. 
Primer, la dificultat va raure en les elevades pretensions econòmiques i les 
inacceptables propostes urbanístiques de l'Arquebisbat de Barcelona. Mes endavant, 
les negociacions es van veure paralitzades per la creació del Bisbat de Sant Feliu i el 
llarg procés de les transferències de patrimoni entre l'Arquebisbat de Barcelona i el 
nou Bisbat de Sant Feliu.

Després, els diversos governs municipals han mantingut contactes amb el Bisbat de 
Sant Feliu però, en cap ocasió, les converses han arribat a bon terme. El darrer acord, 
anunciat per l'Alcaldessa Montserrat Febrero el gener de 2017, va ser un conveni 
d'intencions amb la inclusió d'una partida de 300.000 euros en el pressupost municipal, 
el qual tampoc no sembla haver prosperat.

A la revisió del Pla General d'Ordenació, abril de 1999, el programa d'inversions 
establia un valor econòmic de 80 milions de pessetes (480.800,- euros) per l'edifici i 
de 2,7 milions de pessetes (16.462,- euros) per al jardí.

El juliol de 2016, un estudi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, realitzat per 
l'arquitecte especialista en béns patrimonials, Joan Manuel Nicolàs, estableix que les 
obres a realitzar en l'edifici per aconseguir la seva rehabilitació restauració com a 
equipament suposarien una inversió de 2.646.700 euros.

Actualment, la propietat està anunciant la venda de l'immoble a traves de la 
plataforma "Idealista.com" per un preu de 1.800.000 euros i sense esmentar que 
l'edifici té la qualificació urbanística d'equipament públic (clau EP).

El fet que l'immoble no tingui una titularitat pública impedeix que l'Ajuntament pugui 
obtenir subvencions i ajuts econòmics procedents d'administracions supramunicipals i 
europees per a finançar la rehabilitació i restauració del Casal de Santa Magdalena "El 
Castell".

El Grup Municipal Força Corbera considera que el govern municipal ha de continuar 
impulsant mesures per aconseguir que aquest element patrimonial i històric del 
municipi pugui ser gaudit per la ciutadania i, a més, ha de vetllar per mantenir el 
caràcter d'equipament públic que li atorga l'ordenament urbanístic vigent.

Previ dictamen de la Comissió Assessora, amb la incorporació de les esmenes 
acordades amb els grups municipals d’ERC i CUP,

S’acorda:

Primer. L'Ajuntament de Corbera proposarà al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat la 
creació d'una comissió mixta amb l'objectiu d'arribar a un acord sobre la propietat del 
Casal de Santa Magdalena "El Castell".
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Segon. La proposta de partida, per part de l'Ajuntament de Corbera, serà la d'obtenir 
un dret de superfície o cessió d'us per un període de 50 anys, per tal que l'edifici pugui 
ser rehabilitat amb fons públics i destinat a l'ús de la ciutadania, el qual podria ser 
compatible amb un ús compartit amb el Bisbat de Sant Feliu. En qualsevol cas, la 
fórmula acordada ha de permetre l'accés i l'obtenció de subvencions i ajuts per a la 
rehabilitació del patrimoni per part de l'Ajuntament.

Tercer. Els treballs de la comissió mixta tindran una durada màxima de sis mesos. 
Del contingut de les sessions de la comissió se'n aixecarà acta i els seus treballs 
haurien de culminar amb un acord entre l'Ajuntament de Corbera de Llobregat i el 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat respecte de la propietat de l'immoble.

Quart. L'Ajuntament farà executiu l'acord entre ambdues institucions, tramitant les 
corresponents propostes a aprovar per part de la Junta de Govern o del Ple, segons 
escaigui.

Cinquè. En cas que, finalitzat el termini de sis mesos, a la comissió mixta no s'arribi 
a cap acord, el govern municipal proposarà al Ple actuacions alternatives a emprendre.

Sisè. Comunicar aquests acords al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, a la Direcció 
General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i a l'Associació del Patrimoni 
Històric i d'Amics del Monument "la Creu Nova".”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191126&punto=4

“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),  Xavier Miquel i Pons, 
Mònica Estrader i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume 
Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (FORÇA CORBERA-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs) i José Antonio Andrés 
Palacios (GiU).
S’adopta l’acord per unanimitat.”

Sr. Elías Soleño Pasarín, Portaveu de Corbera de Llobregat, conforme a l'Art. 20 del 
Reglament Orgànic Municipal, presenta per al seu debat i votació la següent:

5. Moció per a la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els 
matrimonis en l’accés a la pensió de viduïtat.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del Grup Municipal Ciutadans, 
amb el text següent:

Actualment es dóna a Espanya una situació de greu desequilibri entre ciutadans que 
decideixen contraure matrimoni i aquells altres que opten per registrar-se oficialment 
com a parelles de fet. Aquesta situació és generada per les deficiències que l'actual 
legislació en matèria de parelles de fet porta aparellada quant als requisits d'accés a 
la pensió de viduïtat.
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La decisió de constituir parella de fet encara implica importants diferències en 
cobertures i protecció. El Reial decret legislatiu 8/2015, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei General de la Seguretat Social, que regula el dret de les parelles de fet a 
tenir accés a l'esmentada pensió, en el seu article 221, inclou les condicions que les 
parelles de fet han de complir per a poder accedir a la pensió de viduïtat.

Entre els mateixos s'imposa la necessitat que aquestes parelles estiguin constituïdes 
per un període mínim de cinc anys. D'igual manera, s'estableix que els ingressos 
econòmics del membre de la parella de fet supervivent no aconseguís durant l'any 
natural anterior a la defunció el 50% de la suma dels propis i dels del causant en el 
mateix període, o el 25% en cas de l'existència de fills.
En valorar els ingressos, la Llei no té en compte si la situació del supervivent al moment 
de la mort, és permanent o de caràcter merament circumstancial, amb el que 
únicament es tenen en compte els ingressos de la del membre que sobreviu en un 
període determinat (l'any anterior a la mort), convertint la situació en completament 
injusta per als qui opten per aquesta mena d'unió de parelles.

En el cas concret que no es compleixin aquests dos últims requisits només es 
reconeixerà el dret a pensió de viduïtat quan els ingressos del supervivent resultin 
inferiors a 1,5 vegades l'import del salari mínim interprofessional. Si bé aquesta última 
clàusula s'estableix en un intent de salvaguardar la pensió en els supòsits de necessitat 
econòmica, la intencionalitat final de la norma no és tractar de garantir un mínim vital 
si no la d'evitar la desprotecció de la família, en produir-se una reducció dels seus 
ingressos a causa de la defunció del cònjuge.

Els requisits assenyalats, suposen una clara vulneració de l'article 14 de la Constitució, 
per mitjà del qual es proclama el principi d'igualtat. La pensió de viduïtat té una 
naturalesa contributiva, de la qual la persona es beneficia pel que va cotitzar el cònjuge 
mort en vida. És per aquest motiu, igual que ocorre en el cas dels matrimonis, que 
una persona que ostenti el dret a la pensió pot compatibilitzar-la amb les rendes del 
treball, no tenint sentit que estableixin condicions més oneroses a les unions de fet.

S’acorda:

PRIMER. Instar al Govern d'Espanya a la modificació dels corresponents preceptes 
del Reial decret legislatiu 8/2015 i de totes aquelles normes relacionades amb ell, per 
a equiparar els drets en l'accés a la pensió de viduïtat de les parelles de fet amb el 
dels matrimonis civils.

SEGON. Declarar Instar al Govern d'Espanya que en el termini màxim d'un any, aprovi 
un Projecte de Llei de Parelles de fet pel qual s'incorpori en el Codi Civil una regulació 
del règim de la parella de fet aplicable en tot el territori nacional, així com que incorpori 
les modificacions oportunes en altres normes per a evitar qualsevol tipus de 
discriminació jurídica de les parelles de fet enfront dels matrimonis per raó del seu 

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

Codi Segur de Validació 3ac320c43dec4938985802fc47eff39c001

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

 P
u

ig
20

/0
2/

20
20

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

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


estat civil o de la naturalesa o formalitat de la seva relació de convivència, quan 
concorrin la resta de requisits que s'estableixin en cada cas.

Corbera de Llobregat, a 11 de novembre 2019.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191126&punto=5

“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), Xavier Miquel i Pons, Mònica 
Estrader i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim 
Royo, Rosa Maria Martin Santiago (FORÇA CORBERA-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs) i José Antonio Andrés Palacios 
(GiU).
S’adopta l’acord per unanimitat.”

6. Moció presentada pel Grup Municipal Ciutadans de condemna de la 
violència i el terrorisme en democracia.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del Grup Municipal Ciutadans, 
amb el text següent:

Desprès de conèixer la sentència condemnatòria al líders del procés el passat 14 
d’octubre, no es recorden a Barcelona i en altres capitals de la província catalana unes 
jornades tant violentes des de la restauració de la democràcia.

- assaltar l’aeroport i altres infraestructures
- batalles campals i barricades
- incendis de vehicles i comerços
- crema de contenidors i destrossa de l’espai públic
- talls de carreteres i vies de tren
- saqueig de comerços 
- constants assetjaments i atacs a les Forces i Cossos de Seguretat.

Segons dades del Ministeri d’Interior, el balanç després de la setmana de disturbis va 
deixar un total de:

- 600 ferits, 289 d’ells agents i més de 200 persones detingudes.
- De los 289 agents ferits, 153 pertanyen a Mossos d’Esquadra, 135 a Policia    Nacional 
i un pertany a la Guàrdia Urbana. 
- S’ han causat danys a 267 vehicles policials, 221 de Policia Nacional, 43 de Mossos 
d’Esquadra i 3 de Guàrdia Urbana. 

A tot això cal sumar:

- Els incalculables danys i pèrdues a la imatge internacional de Catalunya, de Barcelona 
i ciutats catalanes, comerços, hosteleria, turisme, indústria, treballadors autònoms i 
famílies que han viscut amb temor la setmana de protestes i altercats violents.
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- Les pèrdues materials a Barcelona superen els 3 milions d'euros, als quals caldrà 
sumar els danys soferts pels establiments privats

- Danys en xarxa d'infraestructures i serveis de transport per valor superior a 7,3 
milions d'euros (segons comunicat del Ministeri de Foment).

El cost total real és difícil de quantificar, 
Diferents fonts empresarials han arribat a xifrar en més de 600 milions d'euros 
l'impacte immediat sobre l'economia de Catalunya. I tot això sense comptar les 
pèrdues ocasionades des de l'1 d'octubre de 2017 amb la fugida d'empreses i 
capitals.

A més, en el mes de setembre passat, després d'una sèrie de recerques ordenades 
per l'Audiència Nacional en el marc de les recerques centrades en les accions violentes 
que presumptament estaven preparant una sèrie de persones relacionades amb el 
món radical independentista i els denominats CDR coincidint amb l'aniversari del 
referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017 i la proximitat de les sentències judicials 
als líders polítics independentistes presos i d'entitats independentistes, van donar lloc 
a la detenció de diverses persones en operacions executades per les Forces i Cossos 
de Seguretat de l'Estat i en concret per la Guàrdia Civil, després de diversos mesos de 
recerca i que han aconseguit evitar que aquestes accions violentes s'emportessin cap 
produint mals majors.

En contraposició, les formacions independentistes van ovacionar en el ple de la cambra 
catalana als membres dels CDR’s a la presó preventiva per presumptes delictes de 
terrorisme i han demanat la retirada de la presència de la Guàrdia Civil de Catalunya, 
en un acte més de gran irresponsabilitat davant la situació actual de falta de 
convivència que es viu a Catalunya. Actualment, la presència de les Forces i Cossos 
de la Seguretat de l'Estat a Catalunya és absolutament necessària i convenient, tal 
com s'ha demostrat amb l'execució de l'Operació Judes i amb la setmana d'actes 
violents després de la sentència del “procés”, en el qual la Policia Nacional ha reforçat 
el paper dels Mossos sota un comandament conjunt.

Com a representants públics la nostra obligació és defensar a tots aquells catalans que 
se senten amenaçats enfront dels quals amb les seves actituds i fets encoratgen i 
aplaudeixen als violents i als presumptament terroristes. Com a representants de la 
societat, triats democràticament a través de les urnes, hem d'estar del costat d'aquells 
que defensen els seus drets i llibertats enfront d'aquells que pretenen imposar el seu 
model de societat per la força i de manera totalitària. Aquestes actituds i fets recorden 
al règim del terror, opressió i de profundes ferides que va deixar el terrorisme en la 
societat basca i espanyola durant tants anys, i que de cap manera ni manera podem 
permetre que s'instal·li i es normalitzi a Catalunya, sent una responsabilitat dels 
representants públics i del conjunt de la societat.

Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans insta a l'Ajuntament de Corbera de 
Llobregat a l'adopció dels següents:
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ACORDS

PRIMER. Declarar que la violència i el terrorisme mai són mètodes en democràcia per 
a aconseguir objectius polítics i proclamar que el deure de tots els demòcrates és el 
de condemnar el seu ús amb independència del seu origen.

SEGON. Rebutjar l'assetjament que estan rebent a Catalunya la Guàrdia Civil, la 
Policia Nacional, els Mossos d’Esquadra, els policies municipals per part de les forces 
independentistes i agrair la labor que realitzen per a mantenir la seguretat i la 
convivència de tots els catalans.

TERCER. Condemnar la irresponsable actitud d'alguns polítics que persisteixen a 
cercar la divisió, la radicalització i el qüestionant de les institucions de l'Estat i de la 
vigència de l'Estat democràtic de Dret arribant fins i tot a justificar la violència o a 
animar a aquesta.

Elías Soleño Pasarín
Grup Municipal Ciutadans de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191126&punto=6

“Vots a favor:, Elías Soleño Pasarín (Cs).

Vots en contra: 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), Xavier Miquel i Pons, Mònica 
Estrader i Rodríguez (CUP) i  José Antonio Andrés Palacios (GiU).

Abstencions: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa 
Maria Martin Santiago (FORÇA CORBERA-CP)

La moció es rebutja per majoria absoluta dels vots emesos”

7. Donar compte Informe 132/2019 de morositat corresponent al 3r trimestre 
del 2019

“Informe 132/19 de morositat corresponent al 3r trimestre 2019 

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
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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.

INFORME

Es detalla a continuació la informació corresponent al 3r trimestre de 2019 que posa 
de manifest que aquest Ajuntament, a data 30 de setembre de 2019, compleix 
amb els terminis de pagament a proveïdors previstos legalment.
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 Nombre Import total
Dins període legal pagament 676 1.239.402,72 €
Fora període legal pagament 101 35.505,89 €
Total pagaments 777 1.274.908,61 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 39,15

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 401 708.116,60 €
Fora període legal pagament 23 109.435,32 €
Total pagaments 424 817.551,92 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 25,80

2 TRIM.2019

PENDENT DE PAGAMENT
(*)

 (*) Del llistat del pendent de pagament generat pel programa de comptabilitat per 
calcular el període mitjà de pagament de l’informe de morositat se n’exclouen, a més 
de les obligacions de pagament contretes amb Administracions públiques, les factures 
que es detallen a continuació pels motius que s’indiquen:

1) Factura que queda fora de l’àmbit objectiu de la Llei 3/2004, doncs no deriva d’una 
relació comercial. 

F/2009/2974 389.000,00 A61236246 SCRINSER,S.A.

2) Són factures pagades corresponents a l’exercici 2017 i que per error el programa 
va incorporar a l’exercici 2019. En el registre de factures 2019 consten anul·lades 
sense data d’anul·lació. 

F/2019/1           1.242,26 € B59104612 ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L.
F/2019/2            7.190,77 € B17668740 SERVITRANSFER, S.L.
F/2019/5           1.692,87 € A58369497 DORNIER,S.A.
F/2019/6            1.052,14 € B82080177 RICOH ESPAÑA, SLU
F/2019/7                  6,22 € A08146367 SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.
F/2019/8                  6,22 € A08146367 SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.
F/2019/9                76,03 € A08146367 SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.
F/2019/10              649,70 € A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL
F/2019/11              226,35 € A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL
F/2019/12                   0,73 € A08663619 CAIXABANK, S.A.
F/2019/13                   3,25 € A08663619 CAIXABANK, S.A.
F/2019/17           1.380,68 € B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIONARITARIOS, S.L.U.

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital. 

La tresorera acctal. L’interventor, 
Maria José Escudero Banzo. Javier Vicen Encuentra.

 TRIM.2019 PAGAMENTS REALITZATS  Nombre Import total
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Dins període legal pagament 891 1.265.714,66 €
Fora període legal pagament 65 75.105,16 €
Total pagaments 956 1.340.819,82 €

Terminis de pagaments Dies
Període mitjà de pagament 38,41

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 291 517.761,48 €
Fora període legal pagament 10 66.509,98 €
Total pagaments 301 584.271,46 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 26,81

PENDENT DE PAGAMENT

(*)

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 902 1.252.677,97 €
Fora període legal pagament 45 177.557,73 €
Total pagaments 947 1.430.235,70 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 40,91

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 334 682.352,40 €
Fora període legal pagament 21 28.354,90 €
Total pagaments 355 710.707,30 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 25,35

1 TRIM.2019

PENDENT DE PAGAMENT

 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 €

4 TRIM.2018

PENDENT DE PAGAMENT
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Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 13,41

 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

 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

1 TRIM.2018

Nombre Import total
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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

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

3 TRIM.2017

PENDENT DE PAGAMENT
Dins període legal pagament 282 610.695,43 €

 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
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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

 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 €

1r TRIM.2017

PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments 327 495.827,39 €
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Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 19,01

 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 €

3r TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT

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

 Nombre Import total
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

PAGAMENTS REALITZATS

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

2 TRIM.2016

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
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(*) Compensació de deutes
   
http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191126&punto=7

8. Donar compte Informe 133/2019 – Període mitjà de pagament a 
proveïdors corresponent al 3r trimestre del 2019

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 
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 3r trimestre de 2019 que posa 
de manifest que aquest Ajuntament, a data 30 de setembre de 2019, compleix 
amb el període mitjà de pagament previst legalment. 

Ràtio d'Operacions Pagades 36,29 dies

Import d'Operacions Pagades   1.274.908,61 € 

Ràtio d'Operacions Pendents 30,92 dies

Import d'Operacions Pendents (*)      507,834,78 € 

Període Mitja de pagament de l'Entitat 34,76 dies

Data d’inici del còmput: Data del registre d’entrada de la factura (E-registrada).
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Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.
 
La tresorera acctal. L’interventor, 
Maria José Escudero Banzo. Javier Vicen Encuentra.

(*)
Pendent PMP     507.834,78 € 
Pendent morositat     817.551,92 € 
Diferència       309.717,14 € 

El PMP inclou únicament factures comptabilitzades a final de trimestre.
L’informe de morositat inclou les factures registrades, es trobin o no comptabilitzades 
a final de trimestre. 

SEGON TRIMESTRE 

ANY 2019
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 30,05

PRIMER TRIMESTRE 

ANY 2019
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 29,31

QUART TRIMESTRE 

ANY 2018
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 24,33

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

PRIMER TRIMESTRE

ANY 2018
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 0,72

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

Codi Segur de Validació 3ac320c43dec4938985802fc47eff39c001
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La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

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

ANY 2016

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

Codi Segur de Validació 3ac320c43dec4938985802fc47eff39c001
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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=20191126&punto=8

RECURSOS HUMANS

9.  Donar compte d’altres resolucions i/o assumptes de competència plenària.

Es dóna compte del Decret de l’alcaldia núm. 2019/1801, de 25 de setembre, pel qual 
es nomena amb caràcter urgent la senyora Claudia Sainz Garcia funcionària interina a 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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temps complet, amb la categoria de tècnica auxiliar de gestió, adscrita provisionalment 
al servei d’Intervenció, amb efectes a partir del dia 30 de setembre de 2019.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191126&punto=9

10. Precs i preguntes.

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

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191126&punto=10

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió el 27 de 
desembre a les 1:10 hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a 
secretària acctal., certifico.”

La secretària acctal., Marta Puig i Puig

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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