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El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener 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 EXTRAORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA 
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2018

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 extraordinària 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:

PART RESOLUTIVA

ALCALDIA

1. Ratificació del Decret d’Alcaldia 2087_2018, de la modificació del col·lectiu 
i Pactes de treball.
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Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:

El 30 de novembre es va dictar, en matèria de personal, el Decret d’Alcaldia 
2087/2018, fent ús de la competència establerta a l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i de 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, sent necessari ratificar la present resolució en el següent Ple municipal. 
S’acorda:

PRIMER. Ratificar el Decret d’Alcaldia 2087/2018, de 30 de novembre, la part 
dispositiva del qual es resol el següent: 

“Primer: Aprovar els acords amb els representants de personal de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat, de data 18 i 24 d’octubre, recollits a 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 
annexes a la present resolució.

Segon: Determinar que els efectes retributius d’aquests acords seran efectius a partir 
d’1 de desembre de 2018.

Tercer: Determinar que la diferència d’hores generada durant al mes de novembre de 
2018 podrà ser recuperada pel personal de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
durant els propers sis mesos mitjançant la realització d’hores de formació no 
presencial.

Quart: Ratificar la present resolució pel Ple en a propera sessió que és celebri.

Cinquè: Comunicar la present resolució al representants de personal de l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20181218&punto=1

 “Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), 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), 
Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón 
Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). 

Abstencions: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC).
S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”

RÈGIM INTERIOR

2. Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat (2018)

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea 
de Règim Interior, amb el text següent:
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El Ple de la Corporació en sessió de data 5 de juny de 2018 va aprovar la Plantilla 
pressupostària pel 2018.

En virtut del que disposa l’article 103 bis de la Lleu 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del Règim Local regula la massa salarial del personal laboral del sector 
públic local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració Local, que estableix que les corporacions locals hauran 
de publicar en la seu electrònica de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província, 
la massa salarial del personal laboral.

L’article 18.4 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol , de Pressupostos Generals del Estat per 
al any 2018, estableix que la massa salarial del personal laboral, que incrementarà en 
el percentatge màxim previst en el apartat dos d’aquest article, i està integrada pel 
conjunt de les retribucions salarials i extrasalarial i les despeses d’acció social de l’any 
anterior en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació.

En virtut del que disposa l’article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del Règim Local regula la massa salarial del personal laboral del sector públic 
local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració Local, que estableix que les corporacions locals hauran 
de publicar en la seu electrònica de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província, 
la massa salarial del personal laboral.

La massa salarial aprovada serà publicada en la seu electrònica de la corporació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en el termini de 20 dies

En data 3 de desembre de 2018 s’emet informe tècnic del servei de recursos humans.

S’acorda:

Primer. Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat per al 2018, en compliment del que disposa l’article 103 bis de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril , en les següents quantitats:

PERSONAL LABORAL 2018 AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT (sense incloure 
productivitat de l’art.8 de pacte i conveni ni indemnització fi de contracte programes 
temporals)
TOTAL Massa salarial 2018: 1.655.940,13 € (Seguretat social no inclosa)

Segon. Publicar un anunci de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat per al 2018 abans detallada en el Butlletí Oficial de la Província  
i a la seu electrònica del Ajuntament de Corbera de Llobregat.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20181218&punto=2

“Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Mireia Moreno Redondo (IMC), Albert 
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Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Rosa 
Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). 
Abstencions: Manel Ripoll i Puertas (MPC).

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

FINANCES

3. Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de la modificació  de 
l’ordenança fiscal número 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.

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 ordinària de 2 d’octubre de 2018 va aprovar 
provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 1 reguladora de l’impost 
sobre béns immobles per l’exercici 2019. 

L’expedient ha estat exposat al públic per termini de trenta dies hàbils, transcorreguts 
des del dia 5 d’octubre fins al dia 23 de novembre, ambdós inclosos, segons anunci 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 4 d’octubre, en el Diari el Punt Avui de 
8 d’octubre i en el tauler d’anuncis d’aquest l’Ajuntament.

Durant el termini d'exposició pública s’ha presentat un escrit d’al·legacions subscrit 
per la senyora Rosa Boladeras Serraviñals actuant en nom del Grup Municipal 
Socialista PSC (registre d’entrada núm. 11749 de 17 de novembre).

La cap de Secció d’afers tributaris i tresorera accidental ha emès l’informe 156/18 que 
es transcriu en part a continuació i que queda incorporat a l’expedient:

“LEGISLACIÓ APLICABLE

 Articles 60 a 77 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 (en endavant TRLHL).

 Articles 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local

CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

1.- Sobre la modificació de l’article 5.4. El grup municipal socialista presenta una proposta 
de bonificació esglaonada tenint en compte el nombre de membres de la família nombrosa 
i/o monoparental, els ingressos de la unitat familiar i el valor cadastral de l’habitatge.

L’article 74.4 del TRLHL regula la bonificació per a les famílies nombroses i disposa:

“Les ordenances fiscals podran regular una bonificació de fins al 90 per cent de la quota íntegra de 
l’impost a favor d’aquells subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa. 
L’ordenança ha d’especificar la classe i característiques dels béns immobles a què afecti, la durada, 
la quantia anual i altres aspectes substantius i formals d’aquesta bonificació, així com les condicions 
de compatibilitat amb altres beneficis fiscals.”
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Ens troben davant una bonificació potestativa que l’Ajuntament pot o no establir, i davant un marc 
legal molt ampli per a la seva regulació en cas d’establiment. L’Ajuntament està facultat per 
determinar, no només el percentatge, sinó les condicions per a la seva aplicació i la regulació dels 
aspectes substantius i formals de la dita bonificació.

Per tant, existeixen diversitat d’alternatives, de criteris i d’opcions que seran vàlides sempre que 
respectin els límits establerts en l’article 74.4 del TRLHL.

2.- Sobre la modificació de l’article 5.6 que regula la bonificació de l’impost per les 
activitats econòmiques declarades d’especial interès o utilitat municipal.

L’article 74.2.quàter del TRLHL disposa: 

“Els ajuntaments mitjançant  ordenança podran regular una bonificació de fins al 95% de la quota 
íntegra de l’impost a favor dels immobles en què es desenvolupin activitats econòmiques que siguin 
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració. 

La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de l’Ajuntament i s’acordarà, 
prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres.”

El grup municipal socialista proposa, primer, que es requereixi que la propietat de 
l’immoble sigui també la titular de l’activitat econòmica, per evitar que hi hagi propietaris 
que s’aprofitin d’una reducció de l’impost tot i que l’activitat la porti a terme un llogater. 

Proposa un redactat que pretén bonificar únicament les activitats econòmiques exercides pel 
propietari de l’immoble, proposta que no s’ajusta a dret, ja que està limitant l’àmbit subjectiu de la 
bonificació. L’article 74.2.quarter estableix que el beneficiari de la bonificació serà el subjecte passiu 
de l’impost. En la configuració de l’impost sobre béns immobles el subjecte passiu és aquella persona 
natural o jurídica que ostenta la titularitat dels drets que es relacionen en l’article 61.1 del TRLHL. Si 
hi ha diferents titulars de drets sobre un mateix immoble, s’estableix que, en primer lloc, són 
subjectes passius (obligats al pagament) els titulars de concessions administratives, en segon lloc, 
els titulars de drets de superfície, els titulars de drets reals d’usdefruit i, en últim lloc, els titulars de 
drets de propietat. I és aquest subjecte passiu el que, si l’ordenança ho preveu, haurà de sol·licitar 
al Ple la declaració d’activitat econòmica d’especial interès.

L’article 74.2.quàter no preveu si l'immoble pot o no estar llogat a un tercer. La característica 
fonamental és que en l'immoble afectat es desenvolupi una activitat econòmica declarada d'especial 
interès, amb independència de qui l’exerceixi. 

En segon lloc al·lega el grup municipal socialista “discrecionalitat de la declaració 
d’especial interès.” “Aquesta modificació de l’ordenança contempla que sigui el Ple de 
l’Ajuntament el que acordi, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, la declaració d’especial 
interès.” El que consideren com una forma discrecional d’atorgar la bonificació, que pot 
donar lloc a decisions arbitràries i injustes. Proposen definir i aprovar prèviament els 
criteris de declaració d’especial interès.”

En l’article 5.6 de l’ordenança es transcriu el que disposa l’article 74.2.quarter del TRLHL, és a dir, 
és la Llei reguladora de les Hisendes Locals la que contempla que sigui el Ple de l’Ajuntament l’òrgan 
que acordi la declaració d’especial interès o utilitat municipal. És preceptiu que el Ple es pronunciï 
sobre la procedència de la declaració i, efectivament, la redacció del precepte és tan àmplia i genèrica 
que permet un ampli marge de discrecionalitat als ajuntaments.

Ha de ser el Ple de l’Ajuntament el que determini la concurrència de circumstàncies socials, culturals, 
històric artístiques o de foment de l’ocupació i per a això haurà de considerar l’interès públic evitant 
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la concessió de bonificacions de forma arbitrària i tenint en compte que l’establiment d’aquest 
benefici té com a finalitat el foment de l’ocupació, la protecció del patrimoni, la protecció de 
determinats col·lectius socials.....

3.- Sobre la modificació de l’article 7.2 que regula el tipus de gravamen diferenciat en 
funció dels usos dels immobles. 

El grup municipal socialista proposa que es deixi sense efecte aquesta modificació 
al·legant, entre altres motius, que és una mesura incoherent, arbitrària, discriminatòria i 
injusta. 

L’establiment de tipus de gravamen d’IBI diferenciat en funció dels usos dels immobles, troba 
emparament legal en l’article 72.4 del TRLHL que disposa:

“Dins els límits resultants del que disposen els apartats anteriors, els ajuntaments poden establir, 
per als béns immobles urbans, exclosos els d’ús residencial, tipus diferenciats atenent els usos que 
estableix la normativa cadastral per valorar les construccions. Quan els immobles tinguin atribuïts 
diversos usos, s’ha d’aplicar el tipus corresponent a l’ús de l’edificació o dependència principal. 
Aquests tipus només es poden aplicar, com a màxim, al 10 per cent dels béns immobles urbans del 
terme municipal que, per a cada ús, tingui un valor cadastral més alt, i a aquests efectes l’ordenança 
fiscal de l’impost ha d’assenyalar el llindar de valor corresponent per a tots o cadascun dels usos, a 
partir del qual seran aplicables els tipus incrementats.”

Efectivament, la llei preveu la possibilitat d’establir tipus diferenciats d’IBI atenent als usos dels béns 
immobles, quedant exclosos els béns immobles d’ús residencial (ús V) i els solars (ús M), i 
aplicant-se, com a màxim, al 10% dels de major valor cadastral dins dels de cada grup d’usos. 
L’Ajuntament, en l’ordenança, fixarà el llindar a partir del qual s'aplicarà aquest tipus diferenciat.

El legislador va excloure els béns immobles d’ús residencial per acomplir amb l’ordre continguda en 
l’article 47 de la Constitució, que atorga una especial protecció a l’habitatge i ordena als poder públics 
l’adopció de les mesures necessàries per a fer efectiu aquest dret constitucional. 

Tampoc es pot aplicar un tipus diferenciat als immobles que tenen assignat l’ús cadastral 
de “solars, obres d’urbanització i obres de jardineria” (codi M). El TSJC assenyala que aquests 
immobles no tenen cobertura reglamentaria que possibiliti l’aplicació de dits tipus diferenciats, ja que 
la norma  en què es basa l’aplicació d’aquest tipus (article 72.4 i Disposició transitòria quinzena del 
TRLHL i el Reial Decret 1020/1993, de 25 de juny, pel qual s’aproven les normes tècniques de 
valoració i el quadre marc de valors del sòl i de les construccions per determinar el valor cadastral 
dels béns immobles de naturalesa urbana) no preveu els solars sense edificar.

En aplicació de l’article 72.4 del TRLHL, s’ha modificat l’article 7.2 de l’ordenança fiscal per regular 
un tipus de gravamen diferenciat de l’1,23 per cent per als béns immobles urbans amb valor cadastral 
superior a 300.000 € que tinguin assignat l’ús comercial o industrial. Modificació que s’ajusta a dret 
atès que s’han establert els tipus de gravamen dintre dels límits legals. 

Avalen aquest criteri, entre d’altres, la Sentència del Tribunal Suprem núm. 4682 del 19 de setembre 
de 2013, que desestima el recurs de cassació núm. 6315/2011, interposat contra la sentència de la 
Sala del Contenciós administratiu, del Tribunal Superior de Justícia de Barcelona, de 25 d’octubre, 
dictada en el recurs contenciós administratiu número 332/10, interposat contra l’ordenança fiscal 
reguladora de l’IBI, de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta sentència transcriu, en part, la 
Interlocutòria del Tribunal Constitucional 123/2009, de 29 d’abril (BOE núm. 125, de 23 de maig), 
que no admet a tràmit per infundada la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 22 de Madrid en relació amb l’article 72.4 del TRLHL, sobre els tipus de gravamen 
diferenciats en l’impost sobre béns immobles. 

“FUNDAMENTOS DE DERECHO (…)
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PRIMERO. (…) El precepto legal referenciado (referint-se a l’article 72.4 TRLHL) ha sido objeto de 
algunas objeciones constitucionales, reflejadas en el Auto del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 22 de Madrid de 21 de abril de 2008 planteando cuestión de inconstitucionalidad 
del mismo.

Sin embargo, tales dudas y objeciones han sido desestimadas por el Auto del Tribunal Constitucional 
123/2009, de 28 de abril de 2009, publicado en el BOE núm. 125, de 23 de mayo de 2009, que 
acuerda inadmitir tal cuestión de inconstitucionalidad. (….)

En consecuencia, ningún óbice existe desde un punto de vista estrictamente constitucional para que 
un Ayuntamiento fije mediante ordenanza fiscal, dentro de los márgenes fijados por la norma legal 
habilitante, un tipo de gravamen específico para una concreta clase de bienes inmuebles»  (...)

En consecuencia -concluye el Tribunal Constitucional- « prever (...) una tributación diferenciada en 
función del uso o destino de los bienes inmuebles es una opción legislativa que no sólo no afecta al 
principio de igualdad en la contribución a las cargas públicas, en la medida que grava de forma 
distinta situaciones diferentes, sino que cuenta con una justificación objetiva y razonable que la 
legitima desde un punto de vista constitucional (entre muchas, SSTC 27/1981, de 20 de julio , FJ 4 
; 193/2004, de 4 de noviembre, FJ 3 ; y 10/2005, de 20 de enero , FJ 5 ) ». (...)

Pues bien –concluye el Tribunal Constitucional-, hemos comprobado cómo la norma tiene una 
finalidad legítima y razonable, no establece discriminación de ningún tipo y las medidas adoptadas 
no son desproporcionadas, por lo que ahí debe de terminar nuestro análisis.” (…)

“establecidos los tipos diferenciados dentro de los límites legales, no cabe su enjuiciamiento por los 
Tribunales de Justicia, al tratarse del ejercicio del poder tributario local, de acuerdo con la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional (…). Por tanto, nuestro enjuiciamiento habrá de ceñirse a 
la regularidad del procedimiento formal de la adaptación de los acuerdos municipales y de su 
publicación y al ajuste a los repetidos límites legales, sin que quepa entrar a analizar las causas o 
criterio, ni la motivación o ausencia de la misma. 

Ciertamente, esa libertad máxima dentro de los límites legales, ha de respetar el principio de 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (artículo 9.3 de la Constitución), y así lo 
hemos venido repitiendo. Pero tal respeto no puede suponer la exigencia de una motivación o 
explicación expresa, sino que el uso de las facultades potestativas que la Ley de Haciendas Locales 
conceden a las Corporaciones (así, en el establecimiento o no de contribuciones especiales, en el 
reconocimiento de beneficios fiscales potestativos o facultativos y, en particular, en la fijación de 
tipos impositivos en los diferentes impuestos), al proceder directamente de la propia Ley no exigen 
tal motivación (a diferencia de los supuestos en que tal motivación es ineludible, por establecerla la 
propia Ley -caso de las cuantías de las tasas- o por resultar de la propia naturaleza de la decisión - 
caso del coeficiente de situación del IAE-).

SEXTO. (...) Finalmente (...) se impugna la sentencia, por infracción de los artículos 14 y 31.1 de la 
Constitución, al existir trato discriminatorio de unos inmuebles respecto de otros, sin relación alguna 
con la capacidad económica, motivo que ha de desestimarse, en aplicación de la doctrina sentada 
por el Tribunal Constitucional (...)”

4.- Sobre la modificació de l’article 7.4 que regula el recàrrec del 50% de la quota líquida 
de l’impost als immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter 
permanent.

L’article 72.4 del TRLHL disposa:
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“Tractant-se d’immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, per 
complir les condicions que es determinin reglamentàriament, els ajuntaments podran exigir un 
recàrrec de fins al 50 per cent de la quota líquida de l’impost.”

Per a poder liquidar el recàrrec del 50% previst en aquest article ha d’haver una norma reglamentaria 
d’àmbit estatal que reguli les condicions que han de concórrer per poder considerar que un immoble 
d’ús residencial està desocupat amb caràcter permanent, i fins ara aquest reglament no ha estat 
aprovat.

Sol·licita el grup municipal del PSC que s’emeti informe en relació amb la possibilitat 
d’aplicar retroactivament el recàrrec previst en l’ordenança, quan s’aprovi el reglament 
estatal. 

L’article 17 del TRLHL que regula l’elaboració, publicació i publicitat de les ordenances fiscals, disposa 
en el punt 4:

“En tot cas, els acords definitius a què es refereix l’apartat anterior, incloent-hi els provisionals 
elevats automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre de les ordenances o de les seves 
modificacions, s’han de publicar en el butlletí oficial de la província o, si s’escau, de la comunitat 
autònoma uniprovincial, sense que entrin en vigor fins que se n’hagi dut a terme la 
publicació.”

Per altra banda, l’article 16.1.c) del TRLHL estableix:

“Les ordenances fiscals a què es refereix l’apartat 1 de l’article anterior almenys han de contenir: 
c) Les dates de la seva aprovació i del començament de la seva aplicació.” 

De conformitat amb la normativa esmentada, les ordenances fiscals entren en vigor en el moment 
de la publicació de l’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província, llevat que en elles es 
disposi una altra data, que mai podrà ser anterior a la data de publicació. 

La irretroactivitat de les ordenances fiscals ha estat confirmada i ratificada per la Jurisprudència, 
entre d’altres, la STS de 22 de gener de 2000, així com la STS dictada per a la unificació de doctrina, 
de 18 d’octubre de 2001, que permet posposar, però no avançar, el moment de vigència de les 
ordenances fiscals. 

L’aplicació retroactiva de les ordenances fiscals només està permesa quan una llei expressament ho 
estableixi. Trobem supòsits d’aplicació retroactiva autoritzats per llei: quan el legislador ha introduït 
a finals d’un exercici (en les Lleis de Pressuposts Generals de l’Estat o en les d’acompanyament) 
modificacions en el règim dels tributs locals, ha autoritzat de forma expressa que les entitats 
afectades adoptin, durant els primers mesos de l’exercici entrant, els acords necessaris, amb eficàcia 
retroactiva referida al començament d’aquest. L’eficàcia retroactiva no hauria pogut produir-se sense 
aquesta autorització expressa.”

De conformitat amb l’article 17.3 i 4 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 que 
determina que finalitzat el període d’exposició pública les Corporacions Locals 
adoptaran els acords definitius que procedeixin resolent les reclamacions presentades 
i aprovant la redacció definitiva de les Ordenances. 

D’acord amb les  consideracions tècniques descrites anteriorment, les propostes de 
modificació de l’ordenança fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre Béns 
Immobles efectuades per aquest equip de govern s’ajusten a dret, són plenament 
vàlides i respecten els límits establerts en els articles 72 i 74 del Reial Decret Legislatiu 
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2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals i tenint en compte que la proposta inclosa a la al·legació presentada 
es considera més restrictiva i s’allunya de la voluntat política de la modificació de la 
ordenança fiscal

S’acorda:

PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pel PSC representat per la senyora 
Rosa Boladeras i Serraviñals, contra l’acord d’aprovació provisional de modificació de 
l’ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles, de conformitat 
amb l’informe tècnic transcrit i en base a les consideracions exposades. 

SEGON. Aprovar definitivament la modificació de l’ordenança fiscal número 1 
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles per a l’exercici 2019 i següents, segons 
els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 2 d’octubre de 2018. 

TERCER. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu així com el text 
íntegre de la modificació aprovada.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20181218&punto=3

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), 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), 
Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC).

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). 

Abstencions: Alfonso Olarte Rodés (PP).

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

SERVEIS PÚBLICS

4. Adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Aigua Pública.

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

L’aigua és un element indispensable per a la vida, per la societat i pels ecosistemes i, 
com tal, s’ha de gestionar sota criteris d’interès general i de béns comuns. En aquest 
sentit, les Nacions Unides el juliol de 2010 reconeixien que l’aigua és un dret humà.

L’abastament d’aigua i el sanejament són serveis bàsics i essencials, i s’ha de garantir 
en tot moment el seu accés universal i assequible, sense que el seu subministrament 
es pugui privar per motius econòmics o socials.
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Aquests serveis bàsics s’han de prestar de forma eficaç, de manera que els beneficis 
d’aquestes activitats retornin a la societat per millorar el servei públic, així com la 
qualitat de l’aigua retornada al medi ambient.

En aquest context, la gestió pública de l’aigua s’ha de considerar com el model de 
gestió que millor s’ajusta a aquestes exigències, amb mecanismes de control social 
que garanteixen la transparència, la informació, la rendició de comptes i la participació 
ciutadana efectiva.

El 31 de gener de 2018 es va constituir l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua 
Pública (AMAP), amb NIF G67160010, impulsada pels ajuntaments de Badalona, 
Barcelona, Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de 
Gramenet i Terrassa, que té per finalitat difondre, promoure i donar suport als 
municipis que vulguin encaminar-se cap a la gestió pública de l’aigua.

S’ha rebut un exemplar dels Estatuts de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua 
Pública per a la seva ratificació per part del Ple Municipal, de conformitat amb allò que 
estableixen els articles 52.2.b, 114.3.d 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 d’acord 
amb els articles 22.2.b) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local.

La Disposició Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, i els articles 133 a 136 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, preveuen la facultat dels ens locals de constituir associacions, d’àmbit 
estatal o autonòmic, per a la protecció i promoció de llurs interessos comuns.

L'Ajuntament de Corbera té la voluntat d'adherir-se a l'Associació de Municipis i 
Entitats per l'Aigua Pública (AMAP), per continuar amb el camí d'estudi i treball cap a 
la municipalització del servei d'abastament d'aigua potable. Creiem que la xarxa de 
coneixements tècnics i jurídics, que aquesta entitat pot proporcionar, és bàsica per 
poder fer el pas cap a la gestió pública de l'aigua, de la manera més eficient possible.

La secretària acctal. ha emès informe jurídic al respecte.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, com a membre 
de ple dret, a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP).

SEGON. Aprovar els Estatuts que regeixen l’esmentada Associació i que consten com 
a annex al present acord.

TERCER. Designar al Sr. Xavier Miquel i Pons (Regidor de Serveis Públics i Medi 
Ambient) com a representant titular i a la Sra. Montserrat Febrero i Piera (Alcaldessa 
i regidora d’Urbanisme) com a representant substitut de la Corporació, en els òrgans 
de govern de l’Associació que corresponguin.
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QUART. Donar compte d’aquests acords a l’Associació de Municipis i Entitats per 
l’Aigua Pública.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20181218&punto=4

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), 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), 
Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC). 

Abstencions: Alfonso Olarte Rodés (PP), 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.”

II PART DE CONTROL

SECRETARIA

5. Moció de suport a la vaga de fam dels presos polítics (CDC, ERC, CUP i IMC).

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

Els presos polítics Jordi Turull, Jordi Sánchez, Josep Rull i Quim Forn han iniciat una 
vaga de fam per denunciar el bloqueig que el Tribunal Constitucional està imposant a 
l'accés al Tribunal Europeu dels Drets Humans.

La duresa que comporta aquesta acció demostra la fermesa de les conviccions tant 
d'en Jordi Turull, en Jordi Sánchez, en Josep Rull i en Quim Forn,                                        
com de la resta de presos i exiliats i confirma el seu compromís amb la lluita pacífica. 

Aquesta acció excepcional i extraordinària torna a situar amb més força el focus sobre 
l'arbitrarietat de la justícia espanyola, que està instruïnt una causa política amb 
arguments falsos, atemptant contra drets fonamentals, com la presumpció 
d'innocència o el dret a un procés judicial amb garanties. 

Des dels Grups Municipals de CDC, Esquerra Republicana, CUP i  IMC reiterem la nostra 
solidaritat amb aquesta vaga de fam que denuncia les traves que el Tribunal 
Constitucional està posant per endarrerir l'accés al TEDH. Tal com han expressat en 
Jordi Turull, en Jordi Sánchez, Josep Rull i Quim Forn, aquesta acció pacífica no es fa 
contra ningú, sinó a favor de remoure consciències i voluntats: no es busca cap tracte 
de favor, ni tan sols una resolució positiva dels recursos; sinó demanar que es 
respectin els seus drets.

S’acorda:
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PRIMER.  Donar ple suport a la decisió dels presos polítics Jordi Sánchez, Jordi Turull, 
Josep Rull i Quim Forn d’iniciar una vaga de fam en denúncia a l’actuació del Tribunal 
Constitucional, que amb la seva manera de procedir davant dels recursos d’empara 
presentats pels presos polítics evita l’accés de les seves peticions als Tribunals 
Europeus i Internacionals.

SEGON. Donar suport a totes les accions judicials impulsades pels nostres presos 
polítics per tal d’aconseguir que es revisi una presó provisional totalment injusta.

TERCER.  Exigir al Tribunal Constitucional que resolgui els recursos d’empara 
presentats pels presos polítics.

QUART. Notificar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, 
al Congrés de Diputats, al Senat, al Parlament Europeu, a Amnistia Internacional i a 
l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). I donar trasllat 
també d’aquesta moció al Tribunal Constitucional.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20181218&punto=5

“Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Mireia 
Moreno Redondo (IMC), 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), Pol Ejarque i Cortés, 
Jordina Ribó Garriga (CDC).

Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP).

Abstencions: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez 
(PSC). 

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

6. Moció demanant al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya que aprofundeixi en el debat amb el sector educatiu en relació als 
treballs d’elaboració i aprovació del decret de menjadors (PSC, MPC i GIU).

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals PSC, MPC 
i GIU, amb el text següent:

El menjador escolar ha de deixar de ser considerat un servei o una prestació 
complementària per passar a ser reconegut com un “espai educatiu”. Un espai educatiu 
del migdia integrat dins el concepte d’educació en tota la seva dimensió i, per tant, 
una part del sistema educatiu. Cada administració, i també la comunitat educativa, 
han d’assumir les seves competències i responsabilitats. 

L’impacte directe en el creixement, la socialització i l’educació en una alimentació 
saludable i equilibrada dels infants, i molt especialment per aquells i aquelles alumnes 
de famílies més vulnerables, és molt important. Cal tenir present que un 30% del 
temps que els infants passen a l’escola, ho fan al menjador. 
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El menjador escolar ha de ser de caràcter universal, no obligatori, com a mínim en 
tota l’etapa d’ensenyaments obligatoris (3-16 anys), garantint l’equitat perquè cap 
alumne pugui quedar exclòs per motius econòmics. Així mateix, ha d’estar vinculat i 
plantejat des del Projecte Educatiu de Centre, establint els mecanismes de coordinació 
necessaris per garantir la seva efectivitat.

L’administració educativa és l’administració competent i responsable de garantir el bon 
funcionament de l’espai educatiu del migdia. I ha de fer-ho amb el finançament 
corresponent, podent cercar altres actors que gestionin, i amb la planificació, la 
programació i les garanties professionals adients, tant les que tenen a veure amb 
l’alimentació com les que tenen a veure amb l’educació de l’esbarjo, el descans i el 
lleure. I ho ha de fer atenent les ràtios màximes de nombre d’alumnes que permetin 
una bona atenció de l’alumnat. 

L’espai educatiu del migdia té un clar interès públic i, per tant, la seva gestió ha 
d’assegurar els principis de la contractació pública. Els centres educatius han de 
comptar amb les condicions per afrontar una contractació pública d’aquesta 
naturalesa, i ha de tenir la possibilitat d’encarregar-ho a les associacions de pares i 
mares, com a entitats directament lligades als centres educatius, garantint un servei 
de qualitat per preservar la funció educativa del menjador escolar. 

El Parlament de Catalunya, durant el darrer debat de Política General, i el conjunt de 
la comunitat educativa han instat al Departament d’Ensenyament de la Generalitat a 
aturar els treballs d’elaboració i aprovació del seu projecte de Decret de menjadors 
escolars, procés que no ha inclòs els agents educatius i els grups parlamentaris.

S’acorda:

PRIMER.  Demanar al Govern de la Generalitat que aturi l’actual esborrany i que iniciï 
una nova proposta des del consens, amb l’objectiu de cercar un nou marc regulador 
integral de l’espai del migdia – menjador. 

SEGON. Reconèixer, en el nou decret, el servei de menjador com a espai educatiu i 
part del propi sistema educatiu, amb un caràcter universal, no obligatori, integrat en 
el currículum educatiu i en els ensenyaments obligatoris.

TERCER. Dotar el servei de menjador escolar de professionals específics per garantir 
un servei veritablement inclusiu i capaç d’atendre adequadament l’alumnat per all 
pròxim curs 2019/20. 

QUART. Abordar una reforma del model de contractació pública, d’acord amb la 
normativa europea, que prioritzi la qualitat del servei. 

CINQUÈ. Treballar per trobar la fórmula legal o l’acord polític amb tots els consells 
comarcals i la comunitat educativa per fer possible que les AMPES i AFES que ho 
desitgin, i complint amb els principis assenyalats, puguin continuar fent una gestió 
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directa del servei de menjador escolar, amb l’aprovació del consell escolar de centre, 
fins que s’aprovi un nou marc regulador de consens amb la comunitat educativa.

SISÈ. Recuperar el servei de menjador als IES i plantejar, en el marc de debat sobre 
reforma horària, l’avançament de l’horari de menjador a la secundària d’acord amb 
criteris de salut dels joves. 

SETÈ. Traslladar aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis 
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Coordinadora SOS menjadors.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20181218&punto=6

“Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Mireia 
Moreno Redondo (IMC), 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), Pol Ejarque i Cortés, 
Jordina Ribó Garriga (CDC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme 
Benito Gómez (PSC). 

S’adopta l’acord per unanimitat.”

7. Donar compte d’altres resolucions d’Alcaldia i/o assumptes de 
competència plenària al Ple extraordinari de 18.12.2018
   

1. De les víctimes de violència masclista que es transcriu, en la seva totalitat, a 
continuació:

En aquest 2018 s'han produït 46 femicidis en l'àmbit de la parella.
Al proper ple tornarem a donar compte dels femicidis realitzats durant l'any, però 
això no implica que el comptador es posi a zero. D'ençà que hi ha registres de dones 
assassinades a mans de la seva parella, des del 2003, hi ha hagut 959 dones mortes 
a mans de la seva parella

I aquestes dades són només la punta de l'iceberg, ja que només parlen de la 
violència física extrema. A més d'aquesta hauríem d'incloure tots els tipus de 
violència: la violència psicològica, la violència sexual, la violència patrimonial, la 
violència social, la violència vicària (sobre els fills o filles de la dona).

Més que els femicidis les dades que ens aproximarien de forma més fidedigna a la 
xifra real de casos on hi ha risc d'agressió física serien les dades del servei de la 
Creu Roja ATENPRO que és un servei telefònic d'atenció i protecció 24h per a 
víctimes de violència masclista. Consisteix en un lliurament d'un dispositiu mòbil 
que permet a les víctimes, només prement un botó activar un sistema que 
garanteixi la seva seguretat. Perquè ens fem una idea, l'any 2016 la Creu Roja va 
repartir 18.942 unitats, un 15% van ser lliurades a dones de Catalunya. Encara ens 
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queda un llarg camí per recórrer per aconseguir que moltes dones visquin sense 
por.

2. Del Decret d’Alcaldia 1851_2018 que es transcriu, en la seva totalitat, a 
continuació:

«DECRET

El servei de recursos humans de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat s’ha vist afectat per 
una situació de manca de personal sobrevinguda. Tot i que s’ha iniciat un procés per a la 
creació i posterior cobertura d’un cap de RRHH, la recent baixa laboral d’una de les 
treballadores adscrites a aquest departament fa necessària l’adopció de mesures 
excepcionals per tal de no veure perjudicada la tramitació de diferents assumptes. 
Degut a les peculiaritats del lloc de treball, l’elevada responsabilitat i dificultat tècnica, 
aquest Ajuntament ha considerat que l’interès públic exigeix que aquestes tasques siguin 
realitzades per algú amb els coneixements i experiències necessaris pel desenvolupament 
del mateix. També tenint en compte que el període de temps a cobrir el lloc de treball és 
relativament curt, s’ha considerat que la senyora Patricia Moreno Vizuete és la persona 
amb el perfil idoni i coneixements necessaris per cobrir aquesta lloc de treball, reunint tots 
els requisits i sol·licitant la col·laboració de les funcions d’assessorament tècniques 
necessàries a l’Ajuntament d’Esparreguera, on presta els seus serveis actualment.
El 17 d’octubre de 2018 el Ple de l’Ajuntament d’Esparreguera va atorgar a la Sra. Patricia 
Moreno Vizuete, la compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc de treball a l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat, per realitzar tasques d’assessorament tècnic en recursos humans, 
en règim laboral, amb un contracte de treball de durada determinada i a temps parcial, 
mentre la plaça de Cap de RRHH no estigui coberta mitjançant dit procés selectiu. 
De conformitat amb l’establert a l’article 19.dos de la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2018 ha quedat justificada mitjançant Provisió de la regidoria de l’Àrea 
de Règim Interior de data 23 d’octubre de 2018 la necessitat de realitzar aquesta 
contractació de manera urgent i inajornable. 
Per tot l’exposat 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 temporal, per prestar el servei 
d’assessorament tècnic en recursos humans, a temps parcial, amb la Sra. Patricia Moreno 
Vizuete (NIF 47.603.441L), pel procediment de màxima urgència, adscrita provisionalment 
a l’Àrea de Règim Interior, amb efectes a 25 d’octubre de 2018 i fins la cobertura de la 
plaça de Cap de recursos humans mitjançant procés selectiu.
SEGON. Determinar que l’objecte del contracte és l’assessorament tècnic en recursos 
humans degut, entre d’altres causes la baixa laboral d’una de les treballadores.
TERCER. Determinar que la dedicació serà a jornada parcial de 6 hores setmanals de 
promig en còmput anual, distribuïdes irregularment durant les tardes de dilluns a 
divendres.
QUART. Atès que les tasques a realitzar poden suposar la realització de més hores en 
moments puntuals de les pactades al contracte de treball, s’hauran d’acordar, mitjançant 
annex al contracte, la realització d’hores complementàries, que son aquelles que superen 
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les hores ordinàries de la jornada laboral però que la seva realització ha estat pactada i 
acordada al contracte.
El pacte de les hores complementàries haurà de recollir el número d’hores complementàries 
que l’ajuntament podrà requerir la seva realització, aquest número d’hores no podrà 
excedir del 30% de les hores ordinàries, i en tot cas, s’hauran de respectar els descansos 
establerts legalment.
CINQUÈ. Determinar que la treballadora percebrà unes retribucions de //11.200,00.-// 
euros bruts anyals, les quals inclouen dues pagues extraordinàries, i les quantitats a 
percebre seran proporcionals a la data d’inici del contracte. Atès que es tracta d’una segona 
activitat al sector públic, la qual ha estat compatibilitzada pel ple de l’Ajuntament 
d’Esparraguera, aquesta segona activitat no ha de superar els límits retributius, ni cap 
altre, establerts a la Llei d’incompatibilitats.
SISÈ. Determinar que la Sra. Moreno serà donada d’alta al Règim General de la Seguretat 
Social i per tant tindrà la seva protecció social mitjançant aquest règim.
SETÈ. Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de les corresponents aplicacions 
pressupostàries del vigent pressupost municipal.
VUITÈ. Determinar que s’haurà de donar compte al proper ple, i realitzar la corresponent 
publicitat als respectius diaris oficials (BOP i DOGC).
NOVÈ. Notificar aquesta resolució a les persones interessades.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital.»

3. De l’aprovació per part del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, en sessió extraordinària i urgent de data 16/10/2018, d’aprovar 
provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora del Tribut 
metropolità i entendre aprovada definitivament aquesta en cas que no es 
formuli cap reclamació dins el termini esmentat.

4. De l’aprovació per part del Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat dels 
següents acords:

a. En sessió celebrada el dia 22 d’octubre de 2018, ratificar el nomenament 
dels representants de diverses administracions i entitats al Consell de la 
Formació professional del Baix Llobregat.

b. En sessió celebrada el dia 22 d’octubre de 2018, declarar El Baix Llobregat 
comarca feminista, assumir com a propi el “Decàleg per a la construcció de 
ciutats feministes” i implementar progressivament al Baix Llobregat les 
mesures que s’hi proposen dedicant-hi els recursos necessaris per fer 
efectives les polítiques feministes i d’equitat.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20181218&punto=7

8. Precs i Preguntes 

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20181218&punto=8
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I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió el dimecres 
19 de desembre de 2018 a les 00:24 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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