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El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària el dia 28 de setembre 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 ordinària DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PEL 
PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 13 de juliol de 2021

A les 20:00 hores, es reuneix EL PLE, en primera convocatòria, per a dur a terme la 
sessió ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia. La sessió s’ha realitzat amb 
medis telemàtics, de conformitat amb el Decret 919/2021, ha quedat acreditada la 
identitat dels membres, i la intercomunicació entre ella 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 
- Mònica Estrader i Rodriguez
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Rosa Boladeras Serraviñals, regidora
- Rosa Maria Martín Santiago, regidora
- Alfredo Prado García, regidor
- Carme Benito i Gómez, regidora 
- Jaume Guim Royo, regidor
- José Antonio Andrés Palacios, regidor 
- Elías Soleño Pasarín, regidor 

Absents i/o excusats/des: - Meritxell García de Llanza, regidora 
- Pablo Fernàndez Fernàndez, interventor

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

1. Aprovació acta de Ple de 11/5/2021.

La presidenta, demana que es passi a votació l’acta del Ple amb data 11 de maig de 
2021, amb el resultat següent:

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210713&punto=1

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, Cristina Blasquiz i 
López, Victor González i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez
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Codi Segur de Validació 874eff826a7e4ad8ada36a4534bbe11a001
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(CUP), Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (FORÇA 
CORBERA-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio Andrés Palacios (GiU).

S’adopta l’acord per unanimitat.”

2. Aprovació acta de Ple extraordinari i urgent de 22/5/2021.

La presidenta, demana que es passi a votació l’acta del Ple amb data 22 de maig de 
2021, amb el resultat següent:

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210713&punto=2

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, Cristina Blasquiz i 
López, Victor González i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez
(CUP), Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (FORÇA 
CORBERA-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio Andrés Palacios (GiU).

S’adopta l’acord per unanimitat.”

3 . Aprovació acta de Ple de 1/6/2021.

La presidenta, demana que es passi a votació l’acta del Ple amb data 1 de juny de 
2021, amb el resultat següent:

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210713&punto=3

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, Cristina Blasquiz i 
López, Victor González i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez
(CUP), Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (FORÇA 
CORBERA-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio Andrés Palacios (GiU).

S’adopta l’acord per unanimitat.”

FINANCES

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

4. Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2021.

Durant l’exercici 2021 s’han presentat factures per subministraments, serveis, i altres 
prestacions corresponents a l’exercici 2020 incloses al present expedient.

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

Codi Segur de Validació 874eff826a7e4ad8ada36a4534bbe11a001
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L’article 176.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que només poden 
aplicar-se al pressupost les despeses que es realitzin en el propi exercici.

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

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

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

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Finances i, previ Dictamen de la Comissió 
Assessora:

S’acorda

ÚNIC. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de les obligacions d’exercicis anteriors 
núm. 4/2021, per un import total de 10.075,34€, segons el següent detall :

EXERCICI 2020

Factura Data factura CIF tercer Nom tercer Import Aplicació pressupostària

2021039 16/3/2021 B62768353
CONDICIONAMENT D'ESPAIS 
INTERIORS S.L 508,20 2021 02 323 21200

JULIOL 20 31/7/2020 J25545864 GERMANS PEDRO BALAGUERO SCP 287,48 2021 30 231 22699
20000288 31/12/2020 47786892E G. C., M. 119,49 2021 02 323 21301

A 2021/A/6357 20/4/2021 G60729084 ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FP 8.464,50 2021 30 231 22696

21022001 23/2/2021 B08173411
CORPORACIÓN CLD, SERVICIOS 
URBANOS DE TRATAMIENTOS DE 
RESIDUOS, S.L.

695,67 2021 13 160 22799

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210713&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, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Mónica Estrader Rodríguez, Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, (CUP), Elías 
Soleño Pasarín (Cs), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria 
Martin Santiago (Força Corbera),
Vots en contra: José Antonio Andrés Palacios (GiU) 

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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POLÍTIQUES D’IGUALTAT

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Àrea de Polítiques d’igualtat, 
amb el text següent:

5. Adhesió al conveni del Premi Delta del Baix Llobregat 11a edició. 

L’ajuntament de Corbera de Llobregat estableix una relació de cooperació amb el 
Consell Comarcal, dins del marc de es competències que tenen legalment atribuïdes 
per organitzar la 11a Edició del Premi Literari Delta narrativa escrita per dones 2021-
2022, així com la publicació la presentació de l’obra guanyadora.

L’objecte del conveni serà el desenvolupament de les accions previstes dins la 11a 
Edició del Premi Literari Delta narrativa escrita per dones.

Aquest concurs té com a objectiu donar suport i reconeixement a la creació artística 
de les dones i fomentar la seva participació dins del món literari.

L’aportació de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat serà de 550€ pel 2021 i 550€ pel 
2022.

Atès l’article 174.3 del RDL 02/2004, de 05 de març, pel que s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals , on s’estableix en relació als compromisos 
de despesa de caràcter plurianual, que la despesa imputable als exercicis futurs 
autoritzats no podrà excedir de la quantitat que resulti d’aplicar el crèdit corresponent 
de l’any en que l’operació es va comprometre en els següents percentatges: exercici 
immediat 70%, segon exercici 60% i tercer i quart 50%.  Atès l’article 174.5 del RDL 
02/2004, de 05 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals , estableix que el Ple podrà elevar els percentatges als que es refereix 
l’article 174.3.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Polítiques d'Igualtat i, previ 
dictamen de la Comissió Assessora,  

S’acorda

PRIMER. Aprovar el conveni biennal (2021-2022) de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments Begues, Castelldefels, Castellví de 
Rosanes, Corbera de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues De Llobregat, Gavà, 
Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, 
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat i 
Viladecans, amb motiu de l’organització de la 11a edició del premi literari delta 
narrativa escrita per dones, així com de la publicació i presentació de l‘obra 
guanyadora.

SEGON. Facultar l’Alcaldia o persona en qui delegui per a la signatura dels convenis.

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

Codi Segur de Validació 874eff826a7e4ad8ada36a4534bbe11a001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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TERCER. Autoritzar i disposar la despesa , de caràcter plurianual, per import de 
1100,00  al Consell comarcal amb NIF. P5800011H  amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària  32 334 46500  Conveni Premi Delta Consell comarcal Baix Llobregat, 
del vigent pressupost municipal i subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost 
2022, en les quanties següents:

Exercici 2021 .............. 550,00 €
Exercici 2022 .............. 550,00 €

QUART. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210713&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, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Mónica Estrader Rodríguez , Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, 
Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Elías Soleño Pasarín (Cs).

S’adopta l’acord per unanimitat”

MOBILITAT

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

6. Aprovació del conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant la
intensificació dels serveis regulars de transport públic de viatgers per 
carretera entre Corbera de Llobregat i la Palma de Cervelló en horari nocturn.

El 3 de juliol de 2017 es va formalitzar el primer conveni entre aquest ajuntament, el 
de la Palma de Cervelló, el DTS de la Generalitat, l’ATM, i l’empresa Autocorb, SA  per 
a la millora de les comunicacions mitjançant la intensificació dels serveis regulars de 
transport públic de viatgers per carretera entre Corbera de Llobregat i la Palma de 
Cervelló en horari nocturn, incorporant quatre noves expedicions a la línia e8. En 
aquests mateixos termes es van aprovar els respectius convenis per als anys 2018, 
2019 i 2020.

En dates 4 de febrer i 27 d’abril de 2021 (ENTRA-2021-1227 i 4389) l’operadora 
Autocorb SA (CIF A08007155) ha presentat la previsió de despeses i ingressos de les 
expedicions del  servei de bus nocturn per a l’any 2021 (del 17 de juliol al 31 de 
desembre).
L’enginyer municipal el 3 de juny de 2021 ha emès un informe, que queda incorporat 
a l’expedient, en relació a les despeses, ingressos i itineraris del servei.

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

Codi Segur de Validació 874eff826a7e4ad8ada36a4534bbe11a001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Amb aquesta documentació de base el Servei de Transport Públic per Carretera de la 
Generalitat de Catalunya ha tramés el text del nou Conveni  per a l’any 2021. Respecte 
de l’anterior es manté una línia de continuïtat en el marc de col·laboració entre les 
parts que hi intervenen, determinant que un cop descomptada la previsió del billetatge 
(180 € IVA exclòs), el repartiment de l’aportació econòmica per l’administració és la 
següent:

Ajuntament de Corbera de Llobregat ..... 5.921,81 € euros (74,11765 %)
Ajuntament de la Palma de Cervelló  ..... 2.067,94  € euros (25,88235 %)

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

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Mobilitat i, previ dictamen 
de la Comissió Assessora, 

S’acorda: 

PRIMER. Aprovar el Conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant la 
intensificació dels serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre 
Corbera de Llobregat i la Palma de Cervelló en horari nocturn, per a l’any 2021, amb 
previsió de l’inici del servei pel cap de setmana del 17-18 de juliol, a formalitzar entre 
el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló i l’empresa Autocorb, SA, d’acord amb el text del 
document que consta a l’expedient.

SEGON.  Autoritzar i disposar la despesa de  5.921,81 € euros, en concepte d’aportació 
pels costos d’explotació del servei de transport, amb càrrec a l’aplicació 
21.4411.47902 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal.

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

QUART. Facultar a l’alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura del conveni. 

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

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210713&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, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Mónica Estrader Rodríguez , Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, (CUP),Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, 

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

Codi Segur de Validació 874eff826a7e4ad8ada36a4534bbe11a001

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
03

/1
1/

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


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

 

Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs)
Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU)

S’adopta l’acord per majoria absoluta”
  

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

7. Determinació de les dues festes locals de l’any 2022. 

S’ha publicat el calendari oficial de festes laborals a Catalunya de l’any 2022. A les 
dates indicades al calendari oficial els ajuntaments poden proposar afegir-hi dues 
festes locals. 

D’altra banda, l'article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, indica que de les catorze 
festes laborals, dues tindran caràcter local.

Per tot l’exposat, a proposta d’ aquesta Alcaldia i, previ dictamen de la Comissió 
Assessora, 

S’acorda: 

PRIMER. Proposar que es fixin els dies 17 de gener (dilluns) i el 22 de juliol 
(divendres) com a festes locals a Corbera de Llobregat per a l’any 2022. 

SEGON. Notificar aquest acord al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat 
de Catalunya.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210713&punto=7

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Mónica Estrader Rodríguez, Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons(CUP),  Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, 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.”

BENESTAR SOCIAL

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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8. Aprovació adhesió al servei local de Teleassistència de la Diputació de 
Barcelona 2021-2024. 

La Diputació de Barcelona en sessió celebrada l’11 de juny de 2020, aprovà les bases 
per a la gestió i desenvolupament del programa “Servei Local de Teleassistència”, amb 
vigència de 3 anys des de l’1 de maig de 2021 fins el 31 de desembre de 2024, podent 
ser prorrogades de forma expressa per un període de fins a quatre anys addicionals.

L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris de participació en el programa 
“Servei Local de Teleassistència” per als ens locals de la província de Barcelona que 
han vingut participant en el programa en períodes anteriors i per aquells altres que 
sol·licitin la seva participació per primera vegada.

El Servei Local de Teleassistència és un servei de teleassistència avançada i que aquest 
constarà de dues tipologies de serveis, que són iguals des del punt de vista tècnic i 
tecnològic, però que es diferencien per la intensitat de la prestació:

- Teleassistència avançada d’intensitat moderada, suport bàsic en quan a 
prestacions i tecnologia complementària.

- Teleassistència avançada d’intensitat alta, nivells superiors de prestacions i 
tecnologia complementària, major nombre de contactes telefònics i visites 
domiciliàries periòdiques i major nombre de dispositius associats.

D’altra banda, el servei de teleassistència, en qualsevol de les seves dues modalitats, 
es pot rebre com titular o cotitular, d’acord amb la descripció següent:

- Persona Titular reuneix tots els requisits per ser usuària. En un domicili 
solament podrà haver un/a titular del servei

- Persona Cotitular és la que conviu amb la titular del servei i que alhora reuneix 
els requisits per ser-ne usuària. En un domicili podrà haver més d’una persona 
cotitular del servei.

En termes generals, la finalitat del servei de teleassistència és una modalitat de servei 
social d’atenció domiciliària la qual, amb la tecnologia adequada, permet detectar 
situacions d’emergència, donar-les una resposta ràpida i garantir la comunicació 
permanent de la persona amb l’exterior.

Es crea un nou sistema de facturació segons el qual l’empresa prestadora facturarà el 
100% del cost del servei a la Diputació de Barcelona la qual practicarà posteriorment 
la liquidació corresponent a cada ens local de manera quadrimestral, d’acord amb el 
que es detalla al document de Modificació de les bases 11, 13 i 14.

El servei es finança amb les aportacions dels ens locals i de la Diputació de Barcelona, 
segons els nous preus unitaris per a cada tipologia de servei, en funció de la intensitat 
(moderada o alta) i de la persona usuària (titular i cotitular) que es distribueixen de la 
següent manera:
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- Un 47% a càrrec de la Diputació de Barcelona
- Un 53% a càrrec dels Ens locals participants en el programa

TIPOLOGIA SERVEIS I PERSONES 
USUÀRIES

Import 
(IVA 

exclòs
)

% 
IVA

Import 
(IVA 

inclòs)

Ajuntament 
(53%)

Diputació 
(47%)

Prestació mensual del servei 
d’intensitat MODERADA (titular)

12,30€ 4% 12,79€ 6,78€ 6,01€

Prestació mensual del servei 
d’intensitat MODERADA (cotitular)

6,15€ 4% 6,39€ 3,39€ 3,01€

Prestació mensual del servei 
d’intensitat ALTA (titular)

14,30€ 4% 14,87€ 7,88€ 6,99€

Prestació mensual del servei 
d’intensitat ALTA (cotitular)

7,15€ 4% 7,43€ 3,94€ 3,50€

En els termes de l’article 174.5 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el ple és el competent per augmentar 
els percentatges a que es refereix l’apartat 3 del mateix article. 

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Benestar Social i gent gran 
i, previ dictamen de la Comissió Assessora, 

S’acorda: 

PRIMER. Que en formalitzar aquesta adhesió acceptem totes les obligacions que se’ns 
deriven de les Bases per a la gestió i desenvolupament del programa de 
Teleassistència, any 2021-2024, publicades en el BOPB de 17 de juny de 2020, i la 
seva modificació parcial publicada en el BOPB DE 17 de novembre de 2020 i, si escau, 
de les seves pròrrogues.

SEGON. Que es comprometem a fer front a la part que correspon a l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat, dels imports derivats de la prestació del servei en la nostra 
localitat, durant tota la vigència de les presents bases i, si escau, de les seves 
pròrrogues, així com a habilitar crèdit suficient en el pressupost de despeses per fer 
front a les obligacions derivades del cofinançament del programa.

TERCER. Notificar de forma electrònica l’acord d’adhesió a la Diputació de Barcelona 
omplint el formulari que es troba com Annex a les Bases.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210713&punto=8

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Mónica Estrader Rodríguez, Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
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Miquel i Pons(CUP),  Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, 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.”
   

ALCALDIA

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

9. Resolució recurs reposició interposat contra l’acord d’incoació de 
l’expedient de contractació dels serveis de recollida porta a porta dels residus  
i neteja viària. 

En data 20 de maig de 2021 i prèvia a la celebració d’un ple extraordinari, es donà 
trasllat als regidors municipals d’aquesta Corporació, de la convocatòria per a la 
celebració d’una Comissió Assessora prevista per al dia 25 de maig de 2021 amb 
indicació d’hora i lloc de celebració i esment dels assumptes a tractar i inclosos a l’ordre 
del dia. Així mateix també s’adjuntà amb aquesta convocatòria la documentació que 
integrava l’expedient administratiu relatiu als diferents punt sotmesos a la futura 
decisió plenària. 

Durant la celebració de la referida comissió (òrgan col·legiat responsable de 
l'estudi, informe i consulta de tots els assumptes que s'eleven a la consideració del 
ple municipal), foren exposats els diferents punts inclosos a l’ordre del dia, posant 
especial èmfasis en el punt número 5 de la part resolutiva, referent a la “incoació de 
l’expedient de contractació dels serveis de recollida porta  a porta dels residus i neteja 
viaria". Aquest assumpte fou presentat per part del regidor de l’àrea de medi ambient  
(en quant a la part tècnica de la proposta)i pel regidor de finances (en quant a la  seva 
repercussió econòmica), oferint-se al mateix temps tota una sèrie d’explicacions i 
aclariments, acompanyats de l’exposició visual a través d’un power point d’aquells 
aspectes de major rellevància. 

Posteriorment, en data 1 de juny de 2021, es dona trasllat als regidors municipals de 
la corresponent convocatòria de Ple extraordinari, adjuntant-hi l’ordre del dia i 
aportant novament, la documentació que integrava l’expedient administratiu dels 
respectius assumptes objecte d’aprovació. 

En la data fixada té  finalment lloc la celebració de l’esmentat Ple i en una de les 
intervencions del regidor del grup independent d’urbanitzacions es posa de manifest 
la manca d’informació econòmica respecte a l’expedient de contractació dels serveis 
de recollida porta a porta dels residus i neteja viaria sotmès a aprovació plenària, 
argumentat que dita mancança comportava la vulneració dels seus dret com a electe 
local i la nul·litat de l’acte adoptat.

En data 1 de juliol de 2017, la secretaria accidental emet informe jurídic amb el 
següent contingut literal: 
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“ANTECEDENTS

En data 1 de juny de 2021 es va celebrar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament 
on, entre d’altres, es va aprovar amb la majoria que requereix la Llei, l’acord d’incoació 
de l’expedient de contractació de serveis per a la recollida porta a porta dels residus 
municipals i neteja viària, previ dictamen de la Comissió Assessora celebrada 
prèviament en data 25 de maig de 2021. 

Mitjançant instancia amb núm. de registre d'entrada 2021/6556 presentada per part 
del senyor José Antonio Andrés Palacios es sol·licita la impugnació de l’acord de Ple de 
data 1 de juny de 2021, relativa al dret d'accés a la documentació municipal del regidor 
Sr. Palacios vers la documentació que integra l’expedient administratiu de contractació 
de serveis per a la recollida porta a porta dels residus municipals i neteja viària, sotmès 
a aprovació per part del Ple en la sessió del passat dia 1 de juny de 2021. 

LEGISLACIÓ APLICABLE

- Constitució Espanyola de 1978.

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (en endavant 
LRBRL)

- Llei 7/1999, de 9 d'abril, d'Administració Local d'Aragó (en endavant LALA)

- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (en endavant 
ROF)

- Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, publicat 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 198 de 17 d’agost de 
1996, i modificat definitivament en els seus articles 49 i 50 amb publicació en 
el mateix Butlletí de data 21 de juliol de 2017 amb CVE núm. de registre 
022017014022.

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques

- Llei 19/2014, de l'29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern

FONAMENTS DE DRET

Atès el genèric de la sol·licitud, en el present informe exposarem les línies generals 
del règim jurídic del dret d'accés, diferenciant qüestions que puguin ser d'interès 
referent a això.
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SOBRE EL DRET D’ACCÉS DELS REGIDORS

De conformitat amb l'article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases 
de Règim Local els expedients relatius a assumptes inclosos en l'ordre del Dia 
d'un Ple: estaran a disposició dels Srs. Regidors des de la mateixa hora de la 
convocatòria fins moments previs a la celebració de la sessió, dipositats a la Secretaria 
municipal, de manera que aquests els puguin examinar lliurement i amb temps per tal 
de poder disposar de la informació necessària per poder afrontar els debats i posteriors 
votacions amb prou coneixement del que proposa cada punt.

En aquest mateix sentit es pronuncia l'article 84 del ROF en indicar que tota la 
documentació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia haurà d'estar a la disposició 
dels membres de la Corporació des del  dia de la convocatòria en la Secretaria 
municipal, amb el propòsit de garantir que: 

“Qualsevol membre de la Corporació pugui, en conseqüència, examinar-la i fins i tot 
obtenir còpies de documents concrets que la integri, però els originals no podran sortir 
del lloc en què es trobin posats de manifest.”

Precisament aquest dret del Regidor a accedir a la informació i documentació 
necessària per a exercir el seu càrrec es materialitza en un doble vessant:  

- d'una banda, la documentació/informació que ha de ser facilitada de forma 
obligatòria pels serveis municipals, sense que sigui procedent una prèvia 
autorització (prevista a l'art. 15 de l'ROF),

- i, d'altra, la resta de la informació i documentació, l'accés a la qual requerirà de 
la pertinent autorització de l'Alcalde o Junta de Govern.

Doncs bé, en el cas plantejat, les dades relatives a determinats càlculs interns 
formulats per les tècniques responsables del contracte administratiu, (càlculs 
inclosos en un fitxer Excel no rubricat per cap de les referides tècniques 
municipals,  en tant que constituïa un recull de dades i operacions internes 
auxiliars, de mer suport o treball) podrien entendre’s englobades dins la categoria 
de dades de lliure accés que, tot i no formar part de l’expedient administratiu en sí, 
en considerar-se d’especial interès per part del regidor, qui així ho ha manifestat 
expressament mitjançant instància recentment presentada, caldrà que es posi a la 
seva disposició, sense que calgui a tal efecte de cap autorització habilitant.

Es un fet constatat que juntament amb la convocatòria del Ple celebrat el passat 1 de 
juny, es va remetre prèviament per correu electrònic als regidors, tant l'ordre del dia 
de la convocatòria del Ple, en data 27 de maig, com la còpia de tots aquells documents 
que integraven els respectius expedients administratius a fi de facilitar-los el seu accés 
a la informació. Així mateix i amb caràcter previ, en data 20 de maig es va enviar la 
mateixa informació als regidors juntament amb la convocatòria de la sessió de la 
Comissió Assessora, que es va celebrar el 25 de maig de 2021.

És en aquell precís moment que, a la vista de les dades trasllades i cara a la preparació 
del Ple convocat, cadascun dels regidors afectats tenien el dret i alhora l’obligació d’ 
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examinar, ampliar i/o precisar totes aquelles qüestions vinculades als assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que consideressin necessaris per a la formació de la seva 
voluntat i posterior emissió de vot, recavant si ho estimaven convenient la informació 
i els aclariments escaients. En el present supòsit però, no consta que prèvia a la 
celebració de l’esmentat Ple s’hagi efectuat cap consulta o petició d’accés als 
expedients o a possibles dades complementàries per considerar insuficient la 
documentació tramesa amb la convocatòria i que convé recalcar, era tota aquella que 
constava a l’expedient administratiu. Únicament s’ha invocat dita insuficiència en el 
moment de la celebració del propi Ple i amb posterioritat a aquest, mitjançant la 
instància presentada pel Sr. Palacios,  on precisament s’invoca aquesta desconeixença 
com a causa de nul·litat de l’acord adoptat en el passat Ple. 

De tot l’exposat es conclou sobre aquest punt que la documentació tramesa ha estat 
la que configurava l’expedient administratiu, no els esborranys, fitxers de suport, o 
documents auxiliars de treball que tot i no formar part del mateix,  a instància del 
regidor sol·licitant, podrà ser facilitada  juntament amb les explicacions i reports que 
així fossin requerits.

SOBRE EL CONTINGUT DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU

L'expedient administratiu vinculat amb el punt de l’ordre del dia a debatre en el Ple i 
respecte al qual queda clara l’obligació de garantir el seu accés i coneixement a tots 
els regidors municipals,  constitueix una institució perfectament regulada, amb un 
contingut que pot ser determinat amb certesa jurídica raonable.  En concret, l'article 
70 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú (LPAC) regula 
en els següents termes el contingut dels expedients administratius (en la mateixa línia 
que el article 164 de l'ROF): 

“S'entén per expedient administratiu el conjunt ordenat de documents i actuacions 
que serveixen d'antecedent i fonament a la resolució administrativa, així com les 
diligències encaminades a executar-la”.

Dit això,  cal tenir en compte que segons l'article 70.4 LPAC, no formarà part de 
l'expedient administratiu la informació que tingui caràcter auxiliar o de 
suport, com la continguda en aplicacions, fitxers i bases de dades 
informàtiques, notes, esborranys, opinions, resums, comunicacions i 
informes interns o entre òrgans o entitats administratives, així com els judicis 
de valor emesos per les Administracions Públiques, llevat que es tracti 
d'informes, preceptius i facultatius, sol·licitats abans de la resolució 
administrativa que posi fi al procediment.

Reiterar novament que aquesta informació, o part d'ella, que legalment no forma 
part de l’expedient administratiu, si en canvi es considerés necessària per part 
d’algun dels regidor alhora de poder decidir sobre el fons de l’assumpte sotmès a 
votació, res obstaria per a facilitar-la de manera immediata per part dels serveis 
municipals, amb els aclariments i explicacions que fossin requerits pel regidor 
interessat, a fi i efecte de poder assegurar el seu correcte coneixement de l’assumpte 
a tractar en la sessió plenària.
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SOBRE LA INVOCACIÓ DE LA CAUSA DE NUL·LITAT

De fet, i anant més enllà de l’assumpte aquí plantejat, també convé aclarir que fins 
pel cas en què sí s’arribés a produir alguna omissió en la documentació traslladada 
electrònicament als regidors (els qui recordem tenen el dret i alhora el deure, en funció 
del càrrec ostentat, d’examinar els expedients i la documentació que els configuren en 
el termes que considerin necessaris, així com de sol·licitar tots els aclariments 
addicionals que estimin pertinents per a la correcta formació del seu judici de valor 
cara a la celebració i votació de l’òrgan col·legiat, l'article 47.1.e) de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
disposa expressament que els actes de les administracions públiques únicament es 
podran entendre nuls de ple dret en els casos següents: Els dictats prescindint 
totalment i absolutament de procediment legalment establert o de les normes que 
contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats".

Sobre aquesta causa de nul·litat, la jurisprudència tendeix a fer un us  molt restrictiu 
de la mateixa, essent alhora doctrina reiterada del Consell d'Estat (per tots, dictàmens 
173/2008, de 30 d'abril, i 2.002 / 2008, de 11 de desembre) que, "perquè sigui 
aplicable, cal que la conculcació de procediment hagi estat de tal magnitud que suposi 
la concurrència d'anomalies en la tramitació que es caracteritzin per la seva especial 
gravetat "(dictàmens 542/1996, de 7 de març; 926/1997, de 3 d'abril; 4.894 / 1997, 
de 23 d'octubre; 6.175 / 1997, de 19 de febrer de 1998). En altres dictàmens (2.301 
/ 1998, de 10 de setembre) es diu que "cal apreciar amb rigor que el procediment s'ha 
violentat de manera terminant i clar (...) s'ha de justificar complidament que s'ha 
produït alguna anomalia essencial en la seva tramitació ". En un sentit similar s'ha 
pronunciat el Tribunal Suprem a l'entendre que es produeix per "el seguiment d'un 
procediment completament oposat al correcte" (Sentència de 20 d'abril de 1990). I, 
igualment, altres dictàmens que exigeixen "omissions substancials i importants, 
equiparable a la manca d'aquells requisits procedimentals que configuren 
l'essencialitat de procediment" (Dictamen 906/1996, de 28 de març).

CONCLUSIÓ

No obstant i tal i com ja s’ha exposat anteriorment, a la vista de les circumstàncies 
expressades, aquest Ajuntament ha complert plenament el dret constitucional a la 
participació en els assumptes públics per mitjà de representants i el dels regidors a 
accedir a la informació que necessitin per al desenvolupament de la seva funció, tota 
vegada que se’ls ha facilitat la documentació que integrava l'expedient administratiu, 
sense que en cap cas s’hagi vetat o restringit l’exercici lliure del seu dret, quan així ho 
consideressin oportú per al millor desenvolupament de les seves funcions, a poder 
examinar, consultar i / o sol·licitar aclariments o precisions sobre el seu contingut, en 
qualsevol moment des de la convocatòria fins a la celebració de la sessió.

Recalcar que, tot i que jurisprudencial i doctrinalment s’ha anat consolidant l’abast i 
límits del dret d’accés dels regidors en els assumptes públics, fou el mateix Tribunal 
Suprem, qui ja en Sentència de 18 de maig de 1998, establí:
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"Quan els regidors han disposat sense trava alguna dels expedients en data 
anterior a Ple i no els van examinar per causes que només a ells concerneixen, 
no s'infringeix el dret a la informació"

En definitiva, i per tot l’exposat qui subscriu considera que el recurs de reposició 
interposat contra el referit acord plenari no ha de prospera, no podent-se apreciar en 
conseqüència la causa de nul·litat invocada per part del senyor Palacios.”

Per tot l’exposat, a proposta d’ aquesta Alcaldia, previ dictamen de la Comissió 
Assessora, 

S’acorda:

PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat per part del Senyor Jose Antonio 
Andrés Palacios, mitjançant escrit d’impugnació en contra de l’aprovació per ple de la 
incoació de l’expedient de contractació dels serveis de recollida porta a porta dels 
residus i neteja viària , segons l’informe jurídic transcrit a la present resolució .

SEGON. Ratificar íntegrament el contingut de l’acord plenari de l’Ajuntament de 
Corbera de data Llobregat de 1 de juny de 2021.

TERCER. Fer constar que contra els present acord, per tractar-se d’un acte que esgota 
la via administrativa, podrà interposar-se els següents recursos: 

- Recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona o, a elecció de la persona interessada, dels que 
tinguin competència territorial en la localitat de residència de la persona 
demandant, en el termini de 2 mesos, a comptar a partir del dia següent de la 
recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que preveu l’article 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa. 

- Sens perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que la persona 
interessada consideri ajustat a Dret.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210713&punto=9

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Mónica Estrader Rodríguez, Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, (CUP)
Vots en contra:,Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa 
Maria Martin Santiago (Força Corbera), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Elías Soleño Pasarín (Cs)

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

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

10. Aprovació inscripció de l’Ajuntament a la Setmana Europea de la Mobilitat 
2021.

Des de fa anys, centenars de ciutats europees, celebren la Setmana Europea de la 
Mobilitat, un esdeveniment que s'emmarca dins la European Mobility Week. L'objectiu 
és conscienciar a la ciutadania sobre un model de mobilitat més saludable, segura i 
sostenible i menys contaminant en benefici de tothom.

La Setmana de la Mobilitat se celebra a tot Europa entre el 16 i el 22 de Setembre. És 
una oportunitat per presentar davant la ciutadania les alternatives que ja existeixen i 
explicar els reptes que afronten les ciutats i pobles per incloure el canvi de 
comportament com a pilar fonamental per una estratègia de transport sostenible a tot 
Europa i una millora ambiental.

Per a l'any 2021 el tema de la campanya és "Seguretat i salut amb una mobilitat 
sostenible" i s'ha escollit un lema adequat a l'objectiu principal de millora de la salut 
"Fes salut. Mou-te de manera sostenible".

A Catalunya portem molts anys treballant per fomentar una mobilitat sostenible, 
avançant en la utilització del transport públic, i el foment de la mobilitat activa. Per 
això és molt important que enguany, per superar la baixada en la utilització del 
transport públic fruit de la pandèmia de la Covid19, treballem conjuntament per fer-
hi front.

La setmana Europea de la Mobilitat de l'any 2020 va enregistrar un total de 227 
municipis de Catalunya amb una població afectada de 5.955.452 ciutadans, el 
representa una participació molt per sobre de la resta dels municipis europeus. 
Aquestes dades s'han mantingut al llarg dels anys, ja que els Ajuntaments de 
Catalunya sempre han estat cabdals en la millora de l'urbanisme i el foment de la 
pacificació del trànsit, i l'impuls de bones mesures per a millorar la sostenibilitat en els 
desplaçaments dels seus ciutadans i ciutadanes i la millora de la qualitat de l'aire.

En concret, els objectius de la Setmana Europea de la Mobilitat són:

• Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l'ús del vehicle, compatible amb 
el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de 
l'aire, la prevenció d'accidents de trànsit, la reducció d'emissió de gasos que provoquen 
l'efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.

• Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la 
sobre les seves diferents modalitats.

• Impulsar l'ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, 
la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
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• Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu 
patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.

• Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l'ús excessiu del transport motoritzat. 
Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un 
impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien 
el sedentarisme i la inactivitat física.
Gran part de l'objectiu de reducció de les emissions del transport i del canvi climàtic 
passa per un transvasament des del transport privat al transport públic, i la 
descarbonització del parc automobilístic del nostre país. En aquest sentit, la societat 
catalana ha respost amb un augment de la utilització del transport públic, però també 
amb un augment de l'ús de la bicicleta, els patinets i sobretot el caminar per les 
distàncies curtes.

Aquesta estratègia s'emmarca dins l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, 
aprovada al setembre de 2015, per l'Assemblea General de Nacions Unides que 
reconeix que l'assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible és una 
responsabilitat compartida i encoratja a crear aliances entre tots els països i actors per 
assolir els ODS.

Així, l'Aliança Catalunya 2030 vol sumar complicitats i noves adhesions arreu del 
territori, obrint-se a totes les entitats del país compromeses a treballar per assolir els 
17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

Per tant, és una bona oportunitat per explicar què s'està fent sobre mobilitat sostenible 
al nostre municipi, promocionar les iniciatives de mobilitat urbana sostenible, 
conscienciar del què suposa seguir amb una mobilitat poc sostenible en termes 
mediambientals i de qualitat de vida, establir col·laboracions amb les entitats locals i 
comunicar noves polítiques i mesures permanents.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Mobilitat i, previ dictamen de 
la Comissió Assessora, 

S’acorda: 

PRIMER. Inscriure l'Ajuntament de Corbera de Llobregat a la Setmana Europea de la 
Mobilitat d'aquest any dins de les dates que marca la Generalitat de Catalunya i la 
European Mobility Week i fer-hi constar les accions acordades en l'acord segon.

SEGON. Fer constar que l'Ajuntament de Corbera de Llobregat ha impulsat o impulsarà 
les següents accions per tal de fomentar una mobilitat més sostenible i saludable:

Implementar, com a mínim, una mesura permanent que contribueixi a la transformació 
modal des del cotxe privat a mitjans de desplaçament més sostenibles. 

Sempre que sigui possible, aquestes mesures permanents consistiran en una 
transformació permanent d’un espai destinat als cotxes a favor d’espais per caminar, 
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anar en bicicleta o d’ús del transport públic (p. ex: tancar un carrer al trànsit privat, 
ampliar voreres, nous carrils per a bicicletes o busos que permetin reduir el tràfic privat 
o, reduir els límits de velocitat, entre d’altres.) 

TERCER. Adherir l'Ajuntament de Corbera de Llobregat a l'Estratègia Catalana de la 
bicicleta 2025 aprovada pel Govern de la Generalitat el 5 de novembre del 2019.

QUART. Adherir l'Ajuntament de Corbera de Llobregat a l'Acord nacional per a 
l'Agenda 2030 a Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat el 18 de febrer de 
2020 i integrar-se a l'Aliança Catalunya 2030.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210713&punto=10

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Mónica Estrader Rodríguez , Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, (CUP),Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, 
Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs)
Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU)”

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

SECRETARIA

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal GIU, amb el 
text següent:

11. Moció del grup municipal GIU per a sol·licitar que Corbera sigui un 
municipi lliure de caça.

Actualment la caça es presenta a la societat com una “eina de gestió i conservació del 
Medi Ambient” i molts cops es veu refermada econòmicament i públicament per 
algunes administracions. Els caçadors es declaren “defensors de la naturalesa”, els 
únics capaços de gestionar-la. 

Però la realitat és molt diferent: l’activitat de la caça s’ha convertit molts cops en una 
indústria, amb importants beneficis econòmics, per uns quants, i per altres una mera 
forma de sortir a veure qui mata mes exemplars, sense cap lògica, una “afició”, cada 
vegada més incompresa per una societat. 

La caça no té només una incidència directa sobre les espècies que contempla, que en 
són moltes, sinó que a més, és causa d’una gran diversitat de conseqüències indirectes 
que afecten del medi natural, espècies i els seus hàbitats, i de importants desequilibris 
a l’ecosistema, i una important font de contaminació, un sistema agreujat a través de 
granges que crien espècies que, després s’alliberen per ser caçades i molts queden 
lliures causant el excés de població amb que justifica’n la cacera. 
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Les molèsties i ensurts amb els caçadors, han anat en augment, ja que sovint no 
respecten les zones de seguretat i les reiterades queixes de veïnes son una constant. 

La munició emprada, majoritàriament, son de perdigons de plom, i, milers acaben al 
medi escampats, contaminant el sòl i l’aigua, apart dels cartutxos de plàstic i metall 
que es troben per tots els racons. 

Degut a les restriccions del Covid-19, hem hagut de romandre dins de la població, això 
ha fet, que moltes de nosaltres, sobretot, el cap de setmana, ara, aprofitéssim per 
descobrir camins, racons i paisatges del nostre municipi i volem seguir gaudint dels 
nostres camins amb total seguretat.

Total seguretat, això vol dir, camins, espais, etc. lliures de caçadors amb escopetes al 
voltant dels camins, lliures de trets, i no tenir que estar supeditats i pendents al període 
de caça. I per no tenir que lamentar desgràcies, o incidents, com hem pogut veure en 
els darrers dies, i que l’ajuntament no ha donar respostes a les preguntes al ple. 

Aquesta via també facilita la possibilitat de fer front al canvi climàtic on la preservació 
de la biodiversitat i la seva protecció hi juga un paper clau.
 
Tot i que els estudis de caire animalista i amb base científica ja haurien de ser suficients 
per una ferma oposició a la caça, i del dret a l’espai públic i de l’entorn natural de 
Corbera de Llobregat sense perill. Obrir períodes de caça significa tancar zones del 
poble per a un grup reduït de persones que practiquen una activitat armada en contra 
dels valors pacífics i ètics que demana la societat. 

Per tot ho exposat, proposem al Ple l’adopció dels següents: 

ACORDS 

PRIMER: Declarar del municipi de Corbera de Llobregat, com a zona de seguretat. 
Corbera de Llobregat ha de ser un municipi lliure de caça, on aquesta pràctica no hi 
tingui cabuda, ni com a pràctica habitual, ni amb batudes autoritzades puntualment. 
Considerem que la caça és una mesura no ètica que, a més de no contribuir a l’equilibri 
de l’ecosistema, sinó al contrari, atempta directament contra el dret a l’espai públic de 
les persones, al limitar la possibilitat de gaudir dels espais naturals del poble en 
períodes de batudes de caça. 

SEGON: Instar al Govern Municipal que faci tot els tràmits necessaris perquè aquests 
acords disposin de tota la validesa administrativa i jurídica. 

TERCER: Traslladar aquests acords a les administracions competents, a la Generalitat 
i a tots els seus Departaments amb competències, la Subdirecció General d’Activitats 
Cinegètiques. i l’Àrea General del Cos d’Agents Rurals i a les associacions de caçadors 
locals 

QUART: Donar publicitat d’aquesta moció a la pàgina web i xarxes socials de 
l’ajuntament i als mitjans de comunicació locals.”
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Havent-se produït un empat tècnic en la votació, es repeteix la votació de nou amb el 
vot de qualitat de la presidenta, qui declara que el sentit del seu vot és d’abstenció. 
En conseqüència la votació d’aquest punt no esdevé efectiva.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210713&punto=11

“Vots a favor: José Antonio Andrés Palacios (GiU)
Vots en contra: Elías Soleño Pasarín (Cs) 
Abstencions: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Mónica Estrader Rodríguez , Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, (CUP),Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, 
Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera)

L’assumpte no queda aprovat”

   

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal, amb el text 
següent:

12. Moció del grup municipal Força Corbera de requeriment al Govern de la 
Generalitat per a que faci front als deutes amb l'Ajuntament.

La darrera dècada a Catalunya s’ha caracteritzat pel debilitament considerable de 
molts serveis públics que depenen de la Generalitat, especialment a causa de les 
retallades aplicades en matèria de salut, educació i inversions socials. Aquesta 
situació ha tingut més repercussió negativa en les persones treballadores, en els 
col·lectius dels joves i la gent gran, i en general en totes les  persones en situació de 
vulnerabilitat.

Considerem que la legislatura ara iniciada s’ha de basar en un marc polític útil i 
constructiu a tots els nivells, basat en el rigor, el diàleg i la cooperació de totes les 
institucions. L’objectiu fonamental ha de ser servir a la ciutadania, superar la crisi 
sanitària, atendre l’emergència social i reactivar i transformar l’economia, per 
modernitzar-la i fer-la més competitiva, sostenible i equitativa.

Per fer-ho possible, primer cal posar al dia i solucionar totes aquelles qüestions 
pendents del Govern de la Generalitat respecte dels municipis. Un exemple és 
l’anomenat “deute ciutadà”, que mesura la manca de finançament que la Generalitat 
ha anat acumulant respecte als serveis i equipaments municipals que havien d’estar 
finançats per la Generalitat però que s’han hagut de sustentar des dels ajuntaments, 
assumint els costos econòmics i de personal. Per aquest motiu, cal revertir les 
retallades de serveis i solucionar la morositat, posant al dia  els pagaments pendents 
envers el nostre Ajuntament.

Quant a la gestió financera i econòmica, la Generalitat ha incomplert també els 
compromisos de finançament vinculats a la gestió dels fons europeus FEDER.
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Això ens preocupa en tant que suposa un precedent negatiu respecte als futurs Fons 
Europeus Next Generation EU, de recuperació i resiliència. També en matèria 
d’habitatge, que és una competència exclusiva de la Generalitat reconeguda per 
l’Estatut d’Autonomia, hem vist com el Govern es desentenia de  la construcció de 
noves promocions públiques.

Per tot plegat, no només des de l’àmbit municipal posem de manifest aquest “deute 
ciutadà” per part de la Generalitat, sinó que cal recordar que el passat 16 de juliol de 
2020 el Parlament de Catalunya va aprovar una moció per tal que es resolgués la 
morositat del Govern respecte al món local, i que les entitats municipalistes Federació 
Catalana de Municipis (FCM) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM), en una 
declaració conjunta, van exigir al Govern de la Generalitat el compliment dels seus 
compromisos financers.

D’altra banda, cal recuperar i desplegar noves polítiques públiques per al món local 
que resolguin les necessitats més essencials de la ciutadania per a viure, per a 
treballar, i per a gaudir en els seus municipis: principalment amb mesures urgents 
per al foment de l’habitatge públic i la rehabilitació, serveis socials per a llars amb 
situació de vulnerabilitat, més seguretat i convivència per dignificar espais públics i 
esmenar la situació de dèficit de serveis i equipaments municipals en què fins ara el 
Govern de la Generalitat no ha complert el que estava pactat i reglat amb el 
municipalisme.

Per tots aquests motius, a proposta del grup municipal Força Corbera,
 
S’acorda:

Primer.- Actualitzar l’import total del deute acumulat de la Generalitat amb 
l’Ajuntament, a data de 31 de maig de 2021, per tal d’instar al Govern de la 
Generalitat a l’establiment immediat d’un calendari de pagament d’aquest “deute 
ciutadà” amb Corbera de Llobregat.

Segon.- Instar al Govern de la Generalitat, en el marc de l’actual emergència 
sanitària que es reverteixin les retallades en sanitat i en l’atenció primària al  nostre 
municipi.

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a crear un Fons Català extraordinari  per a 
la reconstrucció social i econòmica que contempli com a mínim 300 milions d’euros 
per als ajuntaments per tal dotar-los de més capacitat financera per a una 
recuperació més justa de l'actual crisi sanitària, econòmica  i social.

Quart.- Instar al Govern de la Generalitat per incrementar recursos addicionals per 
a un nou Fons de Cooperació Local destinat als ajuntaments i altres ens locals perquè 
l'actual no respon a les urgències que viuen els municipis per fer front a més capacitat 
de gestió i recursos pels ajuntaments.
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Cinquè.- Traslladar aquests acords al President del Govern de la Generalitat, a  la 
Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i ACM, i a la 
ciutadania de Corbera a través dels mitjans i xarxes de comunicació  municipals.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210713&punto=12

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Mónica Estrader Rodríguez, Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons(CUP),  Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, 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.”
   

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

13. Moció del grup municipal Força Corbera de condemna a les agressions i a 
la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTB.

Després d’una llarga reivindicació històrica del col·lectiu LGTB per al reconeixement 
dels seus drets i el respecte a la seva orientació i identitat sexual, s’ha aconseguit 
millorar la conscienciació i l’acceptació socials a un gran nombre dels països 
desenvolupats. Aquesta base social ha permès, per part dels poders públics 
progressistes, poder realitzar canvis legislatius substancials en el reconeixement dels 
drets LGTB.

Fa ara 16 anys, per exemple, el Govern Socialista d’Espanya va convertir en drets i 
igualtat real una de les grans reivindicacions de l’activisme LGTB: el matrimoni entre 
persones del mateix sexe. Aquesta llei va ser pionera i va fer possible que al nostre 
país es retornés la dignitat a les persones LGTB.

El avenços aconseguits han estat fruit d’una llarga i continuada lluita per la igualtat i 
els drets LGTB, drets que malauradament encara són concultats a molts països del 
món, on les persones del col·lectiu són perseguides, pateixen exclusió i violència, tant 
social com de l’Estat, i per a protegir-se es veuen condemnades a l’ostracisme i la 
invisibilitat.

Però no només hem d’estendre la lluita per aconseguir la visibilitat i el reconeixement 
dels drets de les persones LGTB a nivell global. La realitat ens demostra que tampoc 
no podem abaixar la guàrdia en el nostre entorn. Els avenços cap a una societat més 
igualitària i més justa, on es consolidin la visibilitat i els drets de les persones LGTB, 
s’estan demostrant fràgils i en perill de regressió.
 
Per justícia i per respecte a l’activisme del col·lectiu no podem deixar que els actuals 
corrents populistes quallin i facin que la nostra societat retrocedeixi en valors i 
llibertats. En aquest sentit, el recent repunt de brots de violència envers les persones 
LGTB ens han d’activar totes les alertes, perquè no ens podem permetre anar enrere 
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i consentir que a la societat actual hi tingui cabuda cap forma de violència envers les 
persones del col·lectiu LGTB.

Segons les dades recollides per l’Observatori contra l’Homofòbia, a l’any 2019 es van 
enregistrar a Catalunya 321 delictes d’odi contra persones del col·lectiu. A l’any 2020, 
tot i la situació d’excepcionalitat de la pandèmia, se’n van comptabilitzar 189 i, en el 
que portem de 2021, se’n han recollit 77. Es calcula, però que un 66% dels fets no 
s’arriben mai a comunicar a les autoritats, tot i que un 36% de les agressions es 
produeixen a l’espai públic.

D’altra banda, dins d’aquesta violència exercida contra persones per motiu de la seva 
orientació i identitat sexual, hem de fer especial atenció a la violència exercida contra 
les dones del col·lectiu que, víctimes d’una doble discriminació, presenten un nombre 
més baix de denúncies en cas d’agressió, tal com també posen de manifest els estudis 
realitzats.

És innegable que les institucions públiques tenim un paper clau en la lluita per 
l’erradicació de l’LGTBfòbia. Tot i haver aprovat lleis com la Llei 11/2014, implementant 
serveis arreu de Catalunya, com el Servei d’Atenció Integral, i apostant per invertir en 
personal, recursos i formació, encara queda molt camí per fer. Entre d’altres, és del 
tot imprescindible el desplegament d’aquesta llei i que s’aprovi el decret per regular el 
règim sancionador. Les persones assetjadores o que exerceixen la violència no poden 
quedar impunes ni tenir la percepció que poden actuar en impunitat. Continuar 
consentint la impunitat d’aquest actes és incompatible amb una llei que diu protegir a 
les persones del col·lectiu LGTB i caminar cap a una societat lliure de LGTBfòbia.

També és de gran importància que la Unió Europea intensifiqui les sancions als governs 
de països pertanyents a la unió que vulneren els drets LGTB i ataquen la llibertat de 
les persones del col·lectiu.

Després de mig segle de reivindicació i celebració del Dia de l’Orgull, les 
administracions públiques i els representants polítics hem de refermar el nostre 
compromís inequívoc amb el col·lectiu LGTB, prenent mesures i activant polítiques 
encaminades a la consolidació i millora dels drets del col·lectiu i en lluitar contra la 
LGTBfòbia, generadora de violència i agressions.

Per tots aquests motius, a proposta del grup municipal Força Corbera,

S’acorda:

Primer.- Expressar, d’una banda, la més enèrgica condemna a les agressions i la 
violència que pateixen les persones del col·lectiu LGTB per la seva orientació i identitat 
sexual; i de l’altra, refermar el compromís per a avançar en la millora i consolidació 
dels drets de les persones LGTB.

Segon.- Instar a la Generalitat de Catalunya a desplegar totalment la Llei 11/2014. 
Set anys després de ser aprovada, encara no s’han desenvolupat parts fonamentals 
de la mateixa. Una d’elles, essencial per a la lluita contra la violència envers les 
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persones LGTB és el decret que regula el règim sancionador per a les persones que 
assetgen i violenten les persones homosexuals, bisexuals, transgèneres, transsexuals 
i intersexuals.

Tercer.- Entenent que l’educació és cabdal per actuar des de la base en trencar 
prejudicis socials i estereotips, instar el Govern de la Generalitat a implantar el Pla 
Estratègic de convivència escolar per impulsar la igualtat de tracte als centres escolars 
per a les persones LGTB.

Quart.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat i al Parlament de 
Catalunya.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210713&punto=13

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Mónica Estrader Rodríguez, Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons(CUP),  Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, 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.”

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal Cs, amb el 
text següent:

14. Moció del grup municipal Cs per al control i l'eradicació de la vespa 
asiàtica

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Reglament (UE) 1143/2014 del Parlament europeu i del Consell de 22 d'octubre de 
2014 sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació d'espècies exòtiques 
invasores, dictamina que les espècies exòtiques invasores representen una de les 
principals amenaces per a la biodiversitat i els serveis associats dels ecosistemes, 
assumint que els riscos que aquestes espècies representen es poden intensificar a 
causa de l'augment del comerç global, el transport, el turisme i el canvi climàtic.

Com a element normatiu d'aplicació directa en l'Estat espanyol suposa en la pràctica 
que s'impedeixi que s'introdueixin, que es controlaran i en el seu cas s'erradicaran les 
espècies exòtiques que amenacin a ecosistemes, hàbitats o espècies.

Des del Consell d'Europa, una espècie exòtica invasora ha de considerar-se preocupant 
per a la Unió si el mal que causa en els Estats membres afectats és tan considerable 
que justifica l'adopció de mesures específiques aplicables en tota la Unió, incloent a 
aquells Estats membres que encara no s'hagin vist o que fins i tot tinguin poques 
probabilitats de veure's afectats pel que sobresurt el principi de “precaució” com 
sempre tan necessari en un potencial risc contra el medi ambient o la salut humana.
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El Conveni de Nacions Unides sobre la Diversitat Biològica, ratificat per Espanya en 
1993, va reconèixer l'existència d'aquest problema i va establir en el seu article 8.h 
que cada Part Contractant, en la mesura de les seves possibilitats, impedirà que 
s'introdueixin, controlarà, o erradicarà les espècies exòtiques que amenacin els 
ecosistemes, els hàbitats o les espècies.

Després de la introducció d'una espècie exòtica invasora, les mesures de detecció 
precoç i erradicació ràpida resulten essencials per a evitar el seu establiment i 
propagació.

La resposta més eficaç i rendible sol ser erradicar la població tan aviat com sigui 
possible mentre que el nombre d'exemplars sigui encara reduït.

Des de l'any passat 2018, algunes comarques catalanes han pogut comptabilitzar 
incidents i albiraments de la coneguda com a Vespa velutina que és una espècie no 
europea, ja que el seu origen és del Sud-est asiàtic, però que podia haver tingut una 
via d'entrada i la seva posterior expansió per introduccions accidentals en el comerç 
de mercaderies procedents de la Xina.

Com a predador molt agressiu, el seu impacte està tenint una gran repercussió sobre 
els nostres insectes autòctons com les abelles, les vespes i altres pol·linitzadors 
importants.

Des del Departament de Territori i Sostenibilitat, es considera d'un greu impacte en la 
biodiversitat d'insectes natius i en els serveis de pol·linització en general que es 
tradueix en danys econòmics als apicultors ja que un 80% de la dieta són larves 
d'abella.

Una altra conseqüència és l'efecte negatiu en la pol·linització que pot provocar una 
pèrdua de producció del cultiu, principalment en arbres fruiters.

Encara que la principal transcendència pública és degut als importants efectes que 
poden produir les seves picades a persones amb al·lèrgies i el creixent temor que 
afecta especialment les activitats recreatives.

La vespa velutina instal·la els seus nius, preferentment, en les branques altes dels 
arbres, tant en les zones urbanes com agrícoles o boscoses encara que també aprofita 
les valls fluvials.

La destrucció dels nius, que es poden començar a veure a partir de juny, és un dels 
mètodes eficaços amb la finalitat de reduir les poblacions. L'època més adequada per 
a la destrucció dels nius coincideix amb els mesos de setembre i octubre, moment que 
el niu té les dimensions i la capacitat màxima.

Des del Departament de Territori i Sostenibilitat s'ha sol·licitat donar a conèixer els 
protocols per a minimitzar els danys que hem referit.

Per tots aquests motius, a proposta del grup municipal Cs,
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S’acorda:

Primer.- Donar a conèixer a la ciutadania l'existència d'aquest insecte invasor 
mitjançant la difusió en mitjans i xarxes de propietat municipal, especialment la pàgina 
web municipal l'actualització periòdica de la qual mostrarà tríptics, fotografies útils a 
la ciutadania i especialment a apicultors, ramaders, agricultors i professionals del camp 
que poden col·laborar més eficientment en l'erradicació de l'insecte invasor.

Segon.- Crear i difondre un protocol de divulgació de la informació i d'avís perquè 
qualsevol ciutadà que albiri aquest insecte invasor trobi en els mitjans de la nostra 
població un recurs i una resposta adequada a la gravetat del problema, on els serveis 
públics dependents tindran la formació i la facultat de posar en pràctica el citat protocol 
la immediatesa del qual no excusarà donar compte al Departament de Territori i 
Sostenibilitat.

Tercer.- Incloure i involucrar al teixit associatiu d'aquesta localitat com a caçadors, 
pescadors, clubs esportius, etc.

Quart.- Col·laborar amb els ens supralocals per a la difusió i actualització dels protocols 
i experiència pràctica en el territori i per a l'elaboració d'un cens d'albiraments, 
actuacions i resultats.

Cinquè. – Donar trasllat d'aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Sisè.- Instar el Govern d'Espanya perquè s'involucri més en la lluita contra la 
introducció d'espècies invasores i faciliti els mitjans i recursos necessaris per a 
col·laborar en aquesta meta a l'ésser els ens locals l'administració territorial més 
pròxima afectada per la introducció d'espècies invasores.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210713&punto=14

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Mónica Estrader Rodríguez , Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, (CUP),Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, 
Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera),  Elías Soleño Pasarín (Cs )
Vots en contra: José Antonio Andrés Palacios (GiU)

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal Cs, amb el 
text següent:

15. Moció del grup municipal Cs per a la regulació de l'ús d'aparells elèctrics 
de mobilitat personal.

NORMATIVA D'APLICACIÓ:
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Llei 7/1985 LRBRL, (Art. 25.2.g)

Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària 

Instrucció DGT 16/-124 de 03/Nov/2016 

RD 750/2010, de 4 de juny, pel qual es regulen els procediments d'homologació de 
vehicles de motor i els seus remolcs.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Cada vegada són més els ciutadans que es desplacen amb vehicles de mobilitat 
personal, elèctrics o tradicionals, com són els patinets, bicicletes i monociclos.

El mercat de la mobilitat personal ha deixat de ser una proposta de futur per a 
assentar-se en la realitat del present amb uns clars components ecològics i socials.

Tots volem una ciutat neta de fums, contaminació i sorolls i aquests VPM són una opció 
sostenible i ecològica alhora que còmoda i útil per a moure's pel nucli urbà.

Els denominats VMP (Vehicles de Mobilitat Personal) són en realitat els eVMP on el 
sistema de propulsió és un motor lliure d'emissions contaminants i disposats a alliberar 
les nostres vies de fums i congestions.

Aquests avanços no estan sent integrats en el nostre entorn social d'una forma 
totalment uniforme per la falta de reglamentació ni protocols d'ús, en gran manera per 
la dificultat que comporta que les nostres vies públiques s'hagin introduït una alta 
variabilitat de vehicles de diversa procedència.

Mentre les autoritats amb competències en l'homologació disserten en els fòrums 
europeus o nacionals, sembla adequat que l'Administració que està en contacte directe 
i amb competències en matèria de seguretat en el trànsit i en les vies de les poblacions 
estableixin les primeres directrius en les seves ordenances municipals perquè aquesta 
integració sigui tan efectiva i segura com a necessària per la seva alta demanda i 
acceptació.

Evitar el caos, la inseguretat i els actes incívics per la falta de regulació és una 
irresponsabilitat que no pot emparar-se en arguments tancats.

Altres grans poblacions ja han començat a regular en les seves respectives ordenances 
l'ús d'aquests vehicles elèctrics en la via pública establint un mínim marc normatiu 
específic i cal indicar que existeix un esborrany sobre aquest particular pendent de la 
seva aprovació amb les següents consideracions: esborrany de Reial decret que 
defineix els VMP: vehicles d'una o més rodes dotats d'una única plaça i propulsats 
exclusivament per motors elèctrics, que puguin proporcionar al vehicle una velocitat 
màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h..
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Per tots aquests motius, a proposta del grup municipal Cs,

S’acorda:

Primer.- Instar el departament corresponent del nostre ajuntament l'elaboració d'un 
estudi jurídic amb la finalitat de procedir a elaborar el projecte de modificació de les 
ordenances reguladores dels espais públics, per a incloure els apartats necessaris que 
incloguin l'ús dels eVMP.

Segon.- Que en aquest estudi es tingui en compte la participació de la ciutadania en 
els termes ja recollits en els tràmits que porten a l'aprovació de les Ordenances.

Tercer.- Sigui declarat d'interès de la Població de Corbera de Llobregat l'ús de vehicles 
no contaminants, emissions 0.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210713&punto=15

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Mónica Estrader Rodríguez, Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons(CUP),  Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, 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.”

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal Força Corbera 
amb el text següent:

16. Moció del grup municipal Força Corbera per a unificar les Àrees de 
Benestar Social i d’Ocupació per millorar l’atenció municipal a les persones i 
famílies vulnerables arran de la crisi econòmica derivada de la Covid19.

La situació de pandèmia ha tingut com a conseqüència una crisi econòmica i social que 
ha afectat fortament a moltes persones i famílies del nostre municipi. S’ha produït la 
paralització d’un gran nombre d’activitats econòmiques, a conseqüència del 
confinament i de les limitacions de moviment i d’aforament, i moltes empreses han 
hagut d’acollir-se als Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), els quals 
han significat un escut protector per als treballadors i treballadores.

Això no obstant, hi ha hagut persones que per les seves condicions laborals o 
circumstàncies personals, no han tingut aquesta possibilitat i s’han vist abocades a 
una situació sobrevinguda de pobresa inesperada que ha truncat el seu dia a dia i, 
sobtadament, han esdevingut usuaris i usuàries dels serveis socials municipals.

De l’altra banda, la gradual tornada a la normalitat i la finalització de la pròrroga dels 
ERTO el proper 30 de setembre pot tenir repercussions en la viabilitat d’algunes 
empreses que es vegin obligades a tancar definitivament i que això generi nou atur.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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A tots els municipis s’està observant un nou perfil d’usuaris i usuàries dels serveis 
socials municipals, per als quals la raó principal de la manca de recursos no és ni una 
problemàtica personal o familiar ni tampoc una situació endèmica de desarrelament o 
desestructuració, sinó que la seva vulnerabilitat ve determinada per la pèrdua del lloc 
de treball i per la dificultat de reincorporació al món laboral a causa de la formació de 
base, del sector laboral o de l’edat.

Conscients d’aquest perfil determinat d’usuaris i usuàries dels serveis socials, on la 
prioritat ha de ser la seva reinserció laboral, considerem que cal optimitzar i adaptar 
els recursos municipals per oferir un millor servei municipal a la ciutadania i lluitar de 
forma més efectiva contra la cronificació de la vulnerabilitat d’aquests persones i 
famílies que la pandèmia ha fet aflorar.

Amb aquest objectiu, el grup municipal de Força Corbera proposa al Ple l’adopció dels 
següents:

A C O R D S:

Primer.- Unificar els recursos humans i materials de les Àrees de Benestar Social i 
d’Ocupació per oferir un millor servei a la ciutadania i lluitar més eficaçment i efectiva 
contra la cronificació de la vulnerabilitat de persones i famílies usuàries dels serveis 
socials municipals.

Segon.- Situar aquesta nova àrea conjunta sota una mateixa direcció política i tècnica 
per unificar criteris, optimitzar recursos i coordinar el personal d’ambdues àrees per 
tal que treballin de forma coordinada i que tinguin accés a la formació necessària i 
adequada.

Tercer.- Elaborar el proper pressupost 2022 amb una dotació econòmica conjunta, 
incloent totes les opcions de finançament i subvencions disponibles de serveis socials 
i de promoció de l’ocupació, procedents de totes les administracions supramunicipals.

Quart.- Donar coneixement dels presents acords a la ciutadania de Corbera, a través 
dels mitjans i xarxes de comunicació locals.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210713&punto=16

“Vots en contra: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Mónica Estrader Rodríguez , Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, (CUP)
Vots a favor:,Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa 
Maria Martin Santiago (Força Corbera), José Antonio Andrés Palacios (GiU) 
Abstencions: Elías Soleño Pasarín (Cs)

Queda Rebutjada amb la majoria que requereix la Llei”

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal Força Corbera, 
amb el text següent:

17. Moció del grup municipal Força Corbera en contra de l’adscripció al Parc 
Sanitari de Sant Boi per a l’atenció d’especialitats, hospitalària, matern 
infantil i d’urgències.

Hem tingut coneixement que el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
té previst el canvi d’adscripció de l’Àrea Bàsica de Salut de Corbera per a la prestació 
de l’atenció hospitalària, tant d’aguts com materno-infantil, per a la prestació de 
l’atenció d’especialitats, incloent pediatria, i per a l’atenció de les urgències.

Aquest canvi significa que, el proper any 2022, el centre hospitalari de referència per 
als veïns i veïnes de Corbera passarà a ser el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, situat 
al municipi de Sant Boi de Llobregat, en comptes de l’Hospital Moisès Broggi de Sant 
Joan Despí, el centre d’especialitats de Sant Feliu de Llobregat i l’Hospital de Sant Joan 
de Déu, referents fins ara per a la població del nostre municipi.

En el passat Ple d’11 de maig, a preguntes del nostre grup municipal, l’Alcaldessa va 
admetre que era coneixedora d’aquest canvi i va expressar que el govern municipal hi 
està d’acord perquè el Parc Sanitari Sant Joan de Déu és un “centre d’excel·lència”. 
L’Alcaldessa Febrero també va comunicar que l’únic que el nostre Ajuntament havia 
objectat era la manca d’un autobús que fes el trajecte entre Corbera i Sant Boi i que 
aquest tema s’estava negociant.

En primer lloc, considerem que un canvi d’aquesta importància no pot orquestrar-se 
d’esquenes a la població i sense informació prèvia. No és propi de grups polítics, que 
fan gal·la de transparència i participació, quedar-se la informació i no comunicar 
aquesta decisió de les autoritats sanitàries ni a la ciutadania ni als representants 
polítics de l’oposició.

Així mateix, i sense entrar en la qualitat assistencial del nou Parc Sanitari de Sant Joan 
de Déu, aquest canvi generarà un important problema de mobilitat per als veïns i 
veïnes de Corbera pel fet d’haver de desplaçar-se a Sant Boi, un municipi que no ha 
estat mai un centre de proveïment de serveis de cap tipus per als corberencs i 
corberenques.

Un servei d’autobús públic no solucionarà en absolut aquest problema de mobilitat 
generat pel canvi d’adscripció perquè actualment el servei d’autobús entre Corbera i 
l’Hospital Moïses Broggi de Sant Joan Despí ja és insuficient. La Línia 566 fa només 10 
expedicions diàries, amb una mitjana d’una hora i mitja d’espera entre expedicions i 
sense servei els dissabtes i diumenges, el qual dificulta la visita a les persones que es 
troben hospitalitzades. Per l’escassa informació rebuda, a més sembla ser que el nou 
servei d’autobús entre Corbera i el Parc Sanitari de Sant Boi encara oferirà menys 
expedicions que l’actual.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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De retruc, si la Línia 566 canvia de trajecte per anar cap al nou Parc Sanitari de Sant 
Boi es perdrà la parada de Molins de Rei, el qual comportarà una considerable pèrdua 
de freqüència en el servei de transport públic per a la població en general.

Actualment, molts veïns i veïnes de Corbera es desplacen en vehicle privat per anar a 
l’especialista o bé al centre hospitalari perquè el servei de transport públic no és bo. 
Aquesta circumstància ara es veurà agreujada quan el desplaçament s’hagi de fer al 
Parc Sanitari de Sant Boi, amb un increment en el temps de desplaçament i amb un 
trajecte més dificultós per vies de comunicació sovint congestionades. Per a la majoria 
del veïnat de Corbera és un trajecte no conegut ni utilitzat. Per a moltes persones, 
sobretot d’edat, el desplaçament a Sant Boi suposarà un enrenou i una nova dificultat 
d’accés a la sanitat pública.

Entenem que aquest canvi s’ha decidit unilateralment per qüestions tècniques i de 
planificació de despatx, però no té en compte ni les característiques del nostre municipi 
ni les necessitats i els costums de la seva ciutadania. L’argumentació que l’Hospital 
Moisès Broggi es troba saturat entra en contradicció, al nostre entendre, amb el fet 
que encara no s’hagin posat en servei totes les seves plantes.

Per tot l’exposat, el grup municipal de Força Corbera proposa al Ple l’adopció dels 
següents:

A C O R D S:

Primer.- L’Ajuntament de Corbera de Llobregat traslladarà al departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya la disconformitat amb l’adscripció del nostre municipi al 
Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, ubicat al municipi de Sant Boi, per a rebre atenció 
especialitzada, materno-infantil, hospitalària i d’urgències.

Segon.- L’Ajuntament de Corbera de Llobregat requerirà al departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya la creació d’una taula de negociació conjunta per a tractar 
de la planificació futura dels serveis sanitaris públics i de la millora de l’atenció primària 
per al nostre municipi.

Tercer.- El govern municipal es compromet que els representants dels grups de 
l’oposició participaran en la taula de negociació sol·licitada i, en tot cas, en les 
converses i reunions que tinguin lloc amb el departament de Salut, amb el Servei 
Català de la Salut o amb altres autoritats competents, per a tractar de tot allò que 
afecti la sanitat pública al nostre municipi.

Quart.- Traslladar aquests acords al departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya i a la ciutadania de Corbera a través dels mitjans i xarxes de comunicació 
municipals.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210713&punto=17

“Vots en contra: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Mónica Estrader Rodríguez , Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
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Miquel i Pons, (CUP)
Vots a favor:,Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa 
Maria Martin Santiago (Força Corbera), José Antonio Andrés Palacios (GiU) 
Abstencions: Elías Soleño Pasarín (Cs)

Queda Rebutjada amb la majoria que requereix la Llei”

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

18. Moció dels grups municipals CUP i ERC en suport a Marcel Vivet i de rebuig 
a la sentència de l'Audiència Provincial que el condemna a 5 anys de presó.

El passat 16 de juny a la secció 21a de l’Audiència Provincial vam conèixer la terrible 
sentència de 5 anys de presó per al Marcel Vivet per exercir el seu dret de participació 
en una manifestació el 29 de setembre de 2018 a Barcelona. Una manifestació que va 
ser convocada en resposta a l'homenatge organitzat per Jusapol el mateix dia a favor 
dels policies nacionals que havien actuat durant els fets de l'1 d'octubre.

El condemnen a un total de 5 anys de presó, 2 per desordres públics i 3 per atemptat 
a l’autoritat i més de 2100€ de multa.

En Marcel és un jove badaloní compromès en diferents lluites socials i polítiques, i 
aquella tardor de 2018 va sortir, com tants d’altres, a plantar cara a aquells que van 
reprimir el poble català l’1 d’octubre. Tothom qui vam sortir al carrer aquell dia ho vam 
fer per mostrar el rebuig a la manifestació convocada pel sindicat de policies espanyol 
JUSAPOL. En Marcel i tots nosaltres vam sortir amb l’antifeixisme per bandera i en 
defensa de les institucions catalanes, les mateixes que uns mesos després es van 
personar com a acusació particular contra el nostre company.

Més de 3000 encausades veuen com la repressió impulsada pel govern autonòmic de 
la Generalitat no s’atura. Els mateixos que d’una banda criden a la mobilització, són 
aquells que de la mà de l’Estat espanyol ens persegueixen, jutgen i empresonen. La 
Generalitat de Catalunya, que es manté com acusació particular en més de 70 casos 
contra independentistes inclòs el cas d’en Marcel,  ha acabat demanant 4 anys, 9 
mesos i 1 dia de presó, 600 euros de multa i una indemnització de 1.549 euros. 

Un altre cop ens trobem davant d’una justícia que utilitza el seu poder per discriminar 
arbitràriament i que vulnera de forma reiterada el dret a la defensa i l’exercici de drets 
fonamentals com el de manifestació, la llibertat d’expressió o el dret a la protesta.

Atenent que en el redactat de la sentencia, malgrat el magistrat reconeix que no hi ha 
imatges que acreditin l’acusació i considera que només amb la declaració de l’agent 
n’hi ha prou per imposar la sentència condemnatòria, el jutge li imposa la màxima 
pena que demanaven les acusacions.

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

Codi Segur de Validació 874eff826a7e4ad8ada36a4534bbe11a001

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
03

/1
1/

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


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

 

Atenent les darrers informacions de fets gravíssims que ha denunciat la defensa de 
Marcel Vivet, representada per advocats d’Alerta Solidària, segons la qual el mateix 
agent dels Mossos d’Esquadra que va acusar en Marcel d’haver-lo agredit durant la 
manifestació, també va acusar dels mateixos fets un altre noi.

Atenent que aquesta denuncia posa de manifest que les acusacions plantejades per la 
Generalitat de Catalunya, que han acabat amb una condemna de 5 anys per en Marcel 
Vivet, es basen en el testimoni d’un agent que va mentir deliberadament en seu judicial 
per condemnar-lo, una falsedat que ja venia del redactat policial que es va fer servir 
en el seu moment per encausar-lo mesos després de la manifestació.

Atenent que aquests fets tant greus posen en risc els drets fonamentals que haurien 
de defensar les institucions democràtiques del nostre país. 

Per tots aquests motius, a proposta dels grups municipals CUP - AMUNT  i ERC, 

S’acorda:

PRIMER.- Expressar tota la nostra solidaritat i suport al Marcel, la família i amistats 
davant d’aquesta condemna absolutament desproporcionada que pot enviar-lo en els 
propers mesos a la presó.

SEGON.- Rebutjar de forma rotunda i contundent la condemna de l'audiència provincial 
de 5 anys de presó i 2000 euros de multa a en Marcel Vivet

TERCER.- Emplaçar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que  retiri les 
acusacions particulars contra participants en manifestacions, salvo en aquells casos en 
els que els agents de la policia hagin resultat ferits i tinguin lesions acreditades amb 
certificat mèdic obertes per l’exercici. I en el cas que es presenti recurs a la sentència 
de presó de Marcel Vivet, que la Generalitat es retiri com acusació particular.

QUART.- Exigir al govern de la Generalitat de Catalunya i al cos de Mossos d’Esquadra 
que deixin de recolzar la repressió de l’estat espanyol contra el moviment 
independentista.

CINQUÈ.- Condemnar la repressió contra el moviment independentista i de manera 
especial contra la ciutadania que exerceix el dret a protesta, manifestació i llibertat 
d’expressió. 

SISÈ.- Comunicar aquests acords al govern de la  Generalitat de Catalunya i al 
Parlament de Catalunya.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210713&punto=18

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Mónica Estrader Rodríguez , Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, (CUP)
Abstencions: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa 
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Maria Martin Santiago (Força Corbera), José Antonio Andrés Palacios (GiU) 
Vots en contra: Elías Soleño Pasarín (Cs)

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

   

19.  Donar compte del Decret de l’Alcaldia 1127/2021, de delegació 
competències 

<<DECRET

Per decret de l’alcaldia núm. 1250/2019, de 18 de juny, es van establir les delegacions 
de competències de l’alcaldessa a regidors/res. Entre elles les competències 
específiques de l’Àrea de Via pública, a favor de la regidora Meritxell Garcia de Llanza.

Per Decret 453/2021 es va concedir el permís per maternitat a la regidora Meritxell 
Garcia de Llanza, durant setze setmanes consecutives, del 6 de març al 25 de juny de 
2021.  Per aquest motiu es va efectuar en favor del regidor Arturo Martínez i Laporta 
la delegació de competències corresponents a l’Àrea de Via pública (decret 534/2021).
 
En data 28 d’abril, s’ha ampliat el permís per maternitat del 26 de juny al 21 de juliol 
de 2021 (Decret 726/2021) i és per això que, 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. Efectuar en favor del regidor Arturo Martínez i Laporta la delegació  general 
i particular de competències en relació amb les atribucions de proposta, impuls, gestió 
i resolució dels assumptes corresponents a l’Àrea de Via pública, així com la delegació 
de competències resolutòries de manera particular que s’estableixen al Decret 
1250/2019, de 18 de juny, per continuar assumint-les del 26 de juny fins el 21 de 
juliol de 2021 (inclòs).

TERCER. Aquest Decret entrarà en vigor des de la seva signatura i produirà plens 
efectes jurídics prèvia acceptació per part de la persona delegada.

QUART. Notificar-ho i publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, 
l’e-tauler de la web municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui 
lloc, per al seu coneixement.>>

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210713&punto=19

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

 

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

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210713&punto=20

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 01:45 
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

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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