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Marta Puig Puig, la secretària acctal., de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 8 d’abril de 2021 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 EXTRAORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA 
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2020.

A les 21:35 hores, es reuneix el PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a 
dur a terme la sessió extraordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.

Atenent les circumstàncies d’alerta sanitària per la situació de pandèmia del Covid-19, 
s’ha acordat la celebració de la sessió ordinària mitjançant videoconferència. Ha 
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ells en temps 
real i la disponibilitat dels medis durant la sessió.

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
- Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
- Víctor Gonzàlez i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
- Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubió, regidora
- Arturo Martínez Laporta, regidor 
- Meritxell Garcia de Llanza, regidora
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Mònica Estrader i Rodriguez, regidora
- Rosa Boladeras Serraviñals, regidora
- Alfredo Prado García, regidor
- Carme Benito i Gómez, regidora 
- Jaume Guim Royo, regidor 
- Rosa Maria Martín, regidora
- José Antonio Andrés Palacios, regidor 
- Elías Soleño Pasarín, regidor

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

SECRETARIA

“1. Moció dels grups municipals de Força Corbera, del GiU i de Cs per a la 
millora del servei de recollida d’escombraries.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals de Força 
Corbera, del GiU i de Cs, amb el text següent:
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La situació de brutícia generalitzada a la via pública del municipi, tant al nucli urbà 
com als barris o urbanitzacions, té una de les seves causes principals en les mancances 
del servei de recollida d’escombraries. Aquest servei públic no dóna solució als 
abocaments incontrolats de deixalles, al desbordament de les bases de contenidors 
per l’abocament d’impropis, al desajust entre la freqüència de recollida i els volums de 
residus generats, i a l’acció dels porcs senglars que tomben els contenidors d’orgànica 
i escampen el seu contingut.

És evident que, tot i que la recollida d’escombraries és un dels serveis bàsics que ha 
de prestar l’ajuntament, actualment aquest servei no es presta en les condicions 
adequades i presenta unes deficiències substancials que cal resoldre amb urgència.

Tanmateix, l’actual contracte de concessió del servei finalitzarà el 30 de novembre de 
2021. Per tant, si no es prenen mesures efectives aviat, la deixadesa de la via pública 
i les mancances del servei de recollida es cronificaran amb el consegüent perjudici per 
a la ciutadania.

Per tot l’exposat, a proposta dels grups municipals de Força Corbera, del GiU i de Cs,

S’acorda:

PRIMER. Procedir a la modificació del contracte per al darrer any de prestació 
del servei per part de l’actual empresa concessionària i, en la mateixa línia, elaborar 
el plec del servei per tal de poder efectuar la nova adjudicació en temps i 
forma, sota els criteris i paràmetres següents:

- Separació dels contractes de recollida d’escombraries i de neteja viària, 
en dos plecs diferents.

- Canvi del sistema de contenidors, constituint bases compactes, amb 
contenidors sense tapa i obertura adaptada al tipus de residu i que no puguin 
bolcar-se.

- Contenidors de propietat municipal, finançant la compra de contenidors 
amb inversió de 2021. Així es reduirà l’import total de contracte per fer més 
assumible la despesa corrent que suposa el cost anual del servei.

- Compra anticipada dels camions adaptats al nou sistema de contenidors per 
part de l’empresa concessionària. Cal tenir en compte que els camions 
actuals es troben al final de la seva vida tècnica, estan pràcticament 
amortitzats, i qualsevol nova concessionària haurà d’assumir per contracte les 
obligacions del personal i de les amortitzacions de les inversions realitzades.
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- Incrementar freqüències de recollida i ampliar el servei de caps de 
setmana als barris i/o urbanitzacions, adequant-les als hàbits i al volum 
de residus generat.

SEGON. Iniciar d’immediat converses amb l’actual empresa concessionària 
del servei per tal de portar a terme els tràmits administratius i fer efectives les 
reformes en el contracte actual a la major brevetat possible.
TERCER. Iniciar, abans que finalitzi aquest any 2020, els expedients de 
contractació dels serveis de recollida d’escombraries i de neteja viària per tal 
de poder procedir a l’adjudicació dels serveis. abans de la data de finalització de l’actual 
contracte i amb temps suficient per fer un adequat traspàs tot garantit la continuïtat 
del servei.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat:80?pleno=20201027&punto=1

“Vots a favor: Rosa Boladeras Serraviñals,  Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago 
(Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs), 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), Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP)
Es rebutja l’acord per majoria absoluta”

En aquest moment l’alcaldessa fa referència a l’absència del regidor Alfredo Prado del 
Grup Municipal Força Corbera. 

2. Moció dels grups municipals de Força Corbera, del GiU i de Cs per a 
l’establiment d’un pla d’ocupació municipal per al reforç de la neteja viària 
als barris i/o urbanitzacions.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals de Força 
Corbera, del Giu i de Cs, amb el text següent:

El servei de neteja viària té mancances evidents arreu del municipi. Als barris i 
urbanitzacions la situació és especialment greu perquè l’escombrat mecànic periòdic 
no té resultat a causa de la poca freqüència de pas, del mal estat de la maquinària 
(les escombres mecàniques no arriben al terra i no arrosseguen la brutícia) i de la seva 
insuficient aplicació (només s’actua a la calçada i les màquines escombradores no 
poden accedir fins a la vorada als llocs on hi ha vehicles aparcats).

La proliferació de males herbes, a banda de la nefasta impressió de deixadesa que 
provoquen, fa que aquestes vagin envaint voreres i calçades descarnant el formigó i 
aixecant el paviment. Una de les possible solucions per eliminar les males herbes de 
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la via pública és actuar amb la màquina deshidratadora per assecar les arrels, però 
veiem que això no s’està fent segurament per manca de personal.

D’altra banda, les característiques orogràfiques de Corbera i la seva dispersió fan que 
l’escombrat diari de carrers i espais públics sigui especialment dificultós i 
econòmicament insostenible. Això no vol dir, però, que no es puguin arbitrar sistemes 
alternatius per millorar l’estat de neteja dels barris i urbanitzacions i evitar el 
deteriorament dels seus carrers i la degradació generalitzada de tot l’espai públic.

Entenem també que, en la situació de crisi econòmica actual, amb un gairebé 10% 
d’atur a Corbera, cal que l’ajuntament portin a terme polítiques actives per a generar 
ocupació.

L’establiment de plans d’ocupació municipal suposaria un important ajut per a moltes 
famílies del municipi. D’altra banda, considerem que si l’activitat desenvolupada dins 
dels plans d’ocupació és d’utilitat pública i té una repercussió directa en la millora d’un 
servei municipal, s’aconsegueix un doble objectiu: fomentar l’ocupació i donar un 
millor servei públic.

Per tot l’exposat, a proposta dels grups municipals de Força Corbera, del Giu i de Cs,

S’acorda:

PRIMER.- Crear, durant els anys 2021, 2022 i 2023, plans d’ocupació municipal 
per constituir una brigada de treballadors/es suficient que s’encarregui de la 
neteja viària dels barris i/o urbanitzacions.

SEGON.- Aquesta brigada tindrà caràcter permanent, tot i que la contractació dels 
seus membres pugui ser rotatòria, semestral o anual, en compliment de les condicions 
legals de contractació, i treballarà de forma coordinada amb l’empresa 
concessionària de la neteja viària i sota la supervisió dels  tècnics municipals.

TERCER.- La unitat de reforç de la neteja viària actuarà als barris i/o 
urbanitzacions de tot el municipi, netejant voreres i calçades, escatant les 
males herbes i complementant la tasca d’escombrat mecànic periòdic.

QUART.- Els plans d’ocupació es finançaran amb recursos municipals, 
aplicant-hi també tots els ajuts possibles de promoció econòmica i ocupació, 
procedents de les entitats supramunicipals.

http://videoacta.corberadellobregat.cat:80?pleno=20201027&punto=2
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“Vots a favor: Rosa Boladeras Serraviñals,  Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago 
(Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs), 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), Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP)
Es rebutja l’acord per majoria absoluta”

   
3. Moció dels grups municipals de Força Corbera, del GiU i de Cs per a la 
millora del servei de recollida d’esporga porta a porta.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals de Força 
Corbera, del GiU i de Cs, amb el text següent:

Una de les causes de l’acumulació de deixalles i de brutícia a la via pública són els 
desbordaments de les bases de contenidors, per l’abocament dels residus vegetals 
dins dels contenidors o bé en el seu entorn. Aquest fenomen s’està intensificant 
darrerament degut, en part, a l’increment del residu vegetal però fonamentalment pel 
col·lapse del servei de recollida d’esporga  porta a porta, el qual en aquests moments 
acumula gairebé un mes i mig de retard. Això fa que moltes persones, davant 
l’alternativa d’haver d’emmagatzemar el residu a casa tant de temps, la dipositin als 
contenidors o al seu voltant, agreujant el problema de la recollida de residus 
domiciliaris i de la neteja viària.

La modificacions que s’han fet en el servei des del setembre de 2019, arran de la 
finalització de contracte amb Trituverd i la renúncia al conveni/subvenció de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, han empitjorat la qualitat d’aquest servei. El trasllat del 
residu vegetal generat al municipi cap a la planta de trituració de Castelldefels, en 
comptes de fer-ho a Corbera mateix, ha repercutit no només en el cost econòmic del 
servei i la pèrdua de subvencions, sinó que han perjudicat la qualitat i la freqüència 
de la recollida porta a porta. Tot el temps destinat a les tasques de descàrrega i 
emmagatzematge temporal en el Parc de la Roda, així com la feina de tornar a carregar 
l’esporga i traslladar-la a la planta metropolitana, és temps que els operaris perden 
per a fer les recollides.

D’altra banda, l’efecte de la suspensió temporal del servei a causa del confinament per 
la Covid-19 no explica ni molt menys el retard que es produeix en les recollides. El 
servei es va interrompre formalment entre el 30 de març i el  6 d’abril, per tant els 
efectes d’una setmana d’inactivitat segur que no persisteixen més de mig any després.

Per tant, les causes del col·lapse del servei cal atribuir-les més aviat a la desproporció 
entre la demanda del servei i la capacitat de donar-hi resposta, situació que cal pensar 
que es mantindrà en el temps. Altrament, l’actual contracte amb l’empresa 
concessionària del servei, FCC Medi Ambient, finalitzarà el 16 de juliol de 2021. La 
situació actual i les seves repercussions en la neteja viària fan que no es pugui demorar 
la solució fins la finalització del contracte i cal actuar d’immediat per resoldre el 
col·lapse del servei.

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

Codi Segur de Validació 780a6d1bbb40414294010d3c54d1eadb001

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
12

/0
5/

20
21

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

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


Per tot l’exposat, a proposta dels grups municipals de Força Corbera, del GiU i de Cs 

S’acorda:

PRIMER. Reestructurar el servei en base a les previsions de generació de 
residu vegetal al municipi, millorant la seva capacitat de resposta en base a 
incrementar la freqüència de les recollides a cadascuna de les zones establertes en 
funció de la demanda que s’hi produeix.

SEGON. Retornar a la utilització la planta de trituració del municipi per estalviar 
desplaçaments, reduir l’impacte mediambiental del recorregut dels camions, 
guanyar temps i recuperar les subvencions metropolitanes.

TERCER. Preveure el subministrament del tipus de biomassa adequat a les 
calderes que entraran en funcionament als equipaments municipals.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat:80?pleno=20201027&punto=3

 “Vots a favor: Rosa Boladeras Serraviñals,  Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago 
(Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs), 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), Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP)
Es rebutja l’acord per majoria absoluta”
   

4. Moció dels grups municipals de Força Corbera, del GiU i de Cs per a la 
millora del servei de neteja viària amb la realització de neteges i 
desinfeccions periòdiques de la via pública, equipaments municipals i espais 
públics. 

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals de Força 
Corbera, del GiU i de Cs, amb el text següent:

L’actual contracte del servei municipal neteja viària, adjudicat a l’empresa FCC Medi 
Ambient, inclou actuacions excepcionals a la via pública en el cas de celebracions 
anuals o esdeveniments puntuals mitjançant neteges fetes amb mànegues d’aigua a 
la via pública, deixant un nombre de neteges amb aigua, “baldeos” per determinar.

La veritat és que només en comptades ocasions aquestes neteges amb aigua, o 
“baldeos”, es porten a terme. A més, en molts casos estan mancades d’eficàcia perquè 
no actuen en profunditat en la causa de la brutícia de calçades i/o voreres: 
escombraries orgàniques, olis de vehicles. El resultat és que l’aigua es barreja amb els 

residus i les conseqüències, en termes de seguretat vial i condicions higièniques, 
encara són pitjors.
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A més, la pandèmia de la Covid-19 fa necessàries desinfeccions de l’espai públic i dels 
equipaments municipals. A Corbera, aquestes desinfeccions s’han realitzat 
puntualment a l’inici del confinament, però no ens consta que es portin a terme 
actualment. Considerem que les tasques de desinfecció de la via pública, parcs infantils 
i equipaments municipals s’haurien de realitzar de forma periòdica i programada i, per 
tant, s’haurien d’incorporar dins el contracte de neteja viària.

Per tot l’exposat, a proposta dels grups municipals de Força Corbera, del GiU i de Cs,

S’acorda:

PRIMER. Modificar el contracte per al darrer any de prestació del servei per part 
de la concessionària actual i, en coherència, elaborar el plec del servei de neteja 
viaria per tal de poder efectuar la nova adjudicació en temps i forma,  per tal 
d’incloure la quantitat suficient de neteges i desinfeccions sistematitzades de 
la via pública, dels espais públics – en especial dels parcs infantils – i dels 
equipaments municipals.

SEGON. Establir la tipologia de productes a utilitzar en cada tipus de neteja, 
d’acord amb les recomanacions sanitàries i de preservació mediambiental.

TERCER. Preveure en el contracte el fet de poder intensificar les actuacions de 
desinfecció d’acord amb l’evolució de la pandèmia i altres necessitats que puguin 
esdevenir.

http://videoacta.corberadellobregat.cat:80?pleno=20201027&punto=4

 “Vots a favor: Rosa Boladeras Serraviñals,  Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago 
(Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs), 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), Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP)
Es rebutja l’acord per majoria absoluta”
   

5.- Moció dels grups municipals de Força Corbera, del GiU i de Cs per al reforç 
de la brigada forestal municipal mitjançant plans d’ocupació.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals de Força 
Corbera, del GiU i de Cs, amb el text següent:

La brigada forestal municipal està integrada formalment per 3 persones,  el cap de la 
brigada i dos peons. La limitació en la contractació de personal per part de 
l’administració ha fet que, sovint, l’ajuntament de Corbera hagi emprat plans 
d’ocupació promoguts per la Generalitat, la Diputació o bé l’Àrea Metropolitana per 
poder reforçar la brigada i intentar assumir la tasca ingent del desbrossament i neteja 
dels les innumerables zones verdes i parcs urbans del terme municipal.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Darrerament, la brigada forestal municipal ha vist minvar temporalment el nombre 
d’efectius i, d’altra banda, el seu funcionament s’ha vist interromput a causa de l’estat 
d’emergència i el confinament. Tots aquests factors, junt amb una meteorologia més 
plujosa, fan que l’estat de zones verdes i parcs urbans deixi molt que desitjar, 
provocant una imatge de deixadesa generalitzada.

Els plans d’ocupació promoguts per les administracions supramunicipals tenen uns 
condicionants de terminis i d’estacionalitat que no afavoreixen una planificació 
continuada de les tasques de la brigada forestal municipal, pel qual considerem que el 
disseny d’un pla d’ocupació a llarg termini i adequat a les tasques i necessitats del 
municipi optimitzaria el treball de la brigada i milloraria la percepció ciutadana de la 
seva tasca.

Així mateix, tal com s’ha dit en la proposta segona, considerem prioritari que 
l’ajuntament porti a terme polítiques actives per a generar ocupació en la situació de 
crisi econòmica actual, amb un gairebé 10% d’atur a Corbera. L’establiment de plans 
d’ocupació municipal suposaria un important ajut per a moltes famílies del municipi i, 
d’altra banda, el fet d’incloure les tasques de desbrossament i neteja de zones verdes 
i parcs urbans dins de plans continuats d’ocupació tindria una repercussió directa en 
benefici del municipi, aconseguint un doble objectiu: fomentar l’ocupació i millorar 
l’entorn natural.

Per tot l’exposat, a proposta dels grups municipals de Força Corbera, del GiU i de Cs,

S’acorda:

PRIMER.- Crear, durant els anys 2021, 2022 i 2023, un pla d’ocupació específic 
de reforç de la brigada forestal municipal, encarregada del desbrossament i 
neteja de zones verdes i parcs urbans del terme municipal.

SEGON.- La durada de les contractacions s’ajustarà al compliment de la normativa i 
limitacions específiques dels plans d’ocupació, però es preveurà la contractació de 
personal per tal de mantenir una continuïtat en la tasca a realitzar al llarg de 
tot l’any.

TERCER.- Aquest pla d’ocupació específic per al reforç de la brigada forestal 
municipal es finançarà amb recursos municipals, aplicant-hi també tots els ajuts 
possibles de promoció econòmica i ocupació procedents de les entitats 
supramunicipals.

http://videoacta.corberadellobregat.cat:80?pleno=20201027&punto=5

“Vots a favor: Rosa Boladeras Serraviñals,  Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago 
(Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs), 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), Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP)
Es rebutja l’acord per majoria absoluta”

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

   
6.- Moció dels grups municipals de Força Corbera, del GiU i de Cs per al canvi 
de sistema de recollida de voluminosos porta a porta.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta a proposta dels grups municipals 
de Força Corbera, del GiU i de Cs, amb el text següent:

A Corbera la recollida porta a porta de mobles vells, andròmines, electrodomèstics i 
voluminosos en general està integrada en el contracte de recollida d’escombraries. 
Actualment, a més, el servei es troba suspès segons que informa la web municipal i 
no és possible sol·licitar recollides a domicili de forma telemàtica. Per a accedir al 
servei, cal trucar telefònicament, però hi ha una demora molt gran en la prestació del 
servei.

L’abocament d’andròmines, mobles vells, matalassos i electrodomèstics a la via pública 
s’està incrementant i és evident la incapacitat dels serveis municipals per a fer-hi front 
adequadament. Un funcionament ràpid i àgil de la recollida porta a porta, amb un 
servei específic de cap de setmana, sens dubte contribuiria a la solució del problema i 
tindria un efecte dissuasiu de comportaments incívics.

D’altra banda, la crisi econòmica derivada de la situació de pandèmia pel Covid-19 
està incidint especialment en les entitats del tercer sector, moltes de les quals treballen 
en la inserció laboral de persones en risc d’exclusió, essent el reciclatge i el 
reaprofitament de materials una de les activitats punteres del sector.

Entenem que l’acció d’empreses socials d’inserció laboral, col·laborant i treballant de 
forma coordinada amb els serveis socials municipals, pot tenir també un benefici social 
al nostre municipi en termes d’inserció laboral. 

Per tot l’exposat, a proposta dels grups municipals de Força Corbera, del GiU i de Cs, 

S’acorda:

PRIMER. Excloure del contracte de recollida d’escombraries, el servei de 
recollida porta a porta de mobles vells, andròmines, electrodomèstics i 
voluminosos en general.

SEGON. Encarregar la gestió d’aquest servei, mitjançant contracte o conveni, a 
una empresa del tercer sector dedicada a la inserció laboral a través del 
reciclatge i reaprofitament.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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TERCER. Restablir el servei telemàtic de petició de recollida a través de la 
pàgina web municipal i posa en funcionament un servei de recollides durant el cap 
de setmana. 

http://videoacta.corberadellobregat.cat:80?pleno=20201027&punto=6

 “Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Carme Benito Gómez, Jaume Guim 
Royo, Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio Andrés Palacios (GiU).
S’adopta l’acord per unanimitat.”

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

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió el dia 28 
d’octubre de 2020 a les 00:40 hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual 
com a secretària acctal., certifico.”

Corbera de Llobregat a data de la signatura digital.

La secretària acctal., Marta Puig Puig
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