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

El Ple en sessió ordinària celebrada el dia 9 de març de 2022 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 25 de gener de 2022

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 i per l’interventor senyor Pablo Fernàndez 
Fernàndez, hi assisteixen:

- Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
- Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
- Víctor Gonzàlez i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
- Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubió, regidora
- Arturo Martínez Laporta, regidor
- Meritxell García de Llanza, regidora
- Mònica Estrader i Rodriguez, regidora
- 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

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

1. Aprovació acta de Ple ordinari de 30 de novembre de 2021.

La presidenta, demana que es passi a votació l’acta del Ple amb data 30 de novembre 
de 2021, amb el resultat següent:

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220125&punto=1
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“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, 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.”

HABITATGE

2. Modificació del Reglament per a la inscripció i adjudicació i renovació dels 
Habitatges de protecció Oficial de Corbera de Llobregat.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 18 de gener de 2022 a proposta de la 
Regidoria de l’Àrea d’Habitatge, amb el text següent:

En el decurs de l’activitat administrativa, especialment en l’àmbit d’inscripció,  
adjudicació i renovació dels habitatges de protecció oficial de Corbera de Llobregat, 
s’ha detectat una extensa i diversa casuística que requereix d’una resposta clara i 
objectiva, a través de la modificació de l’actual REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL 
DE SOL·LICITANTS D'HABITATGE PUBLIC A CORBERA DE LLOBREGAT 2020.

Amb la modificació plantejada es pretén dotar d’una major certesa, simplicitat i unitat 
orgànica en la interpretació i aplicació de l’article  14.3, a través de la modificació dels 
articles 7 i 15 de l’esmentat reglament, als diferents departaments intervinents en la 
gestió d’aquest Registre d’habitatges, concretant entre altres aspectes, els criteris de 
ponderació que resulten d’aplicació alhora de determinar el grau de risc d’exclusió 
social o d’especial dificultat, essencial en tota valoració i assignació dels habitatges 
de protecció oficial.

A tal efecte, consta a l’expedient el text treballat entre els departaments afectats on 
queden reflectides les següents qüestions:

-Es considera que es dona situació de risc d’exclusió social o d’especial dificultat en 
aquells casos de vulnerabilitat que es trobin per sota o igual que el 0.89 de l’IRSC

Núm. membres unitat 
convivència

Ingressos bruts màxims 
anuals

1 8.864,10€
2 9.747,46€
3 10.166,71€
4 10.505.60€€

- Es fixen tant els criteris com les respectives puntuacions per a la graduació del nivell  de 
risc d’exclusió social o d’especial dificultat determinants en  l’assignació 
individual de l’ordre de prelació a ocupar pels sol·licitants.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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CATEGORIA CRITERIS PUNTUACIÓ
Monoparental; acreditat amb carnet o amb informe 
policial acompanyat de la justificació dels ingressos 
percebuts en concepte de pensió d’aliments per 
part de l’altra progenitor, no superiors els 250 euros 
mensuals (independent del règim de custodia 
acordat)

10

Per cada membre de 0 a 6 anys 5
Per cada membre de 7 a 16 anys 4
Per a cada membre de 16 a 25 anys a l’atur 1

Unitat 
familiar 

Risc Social greu dels infants  amb expedient obert 
DGAIA

10

Per a cada persona entre 33 i 64% i/o grau 1 
dependència 

2

Per a cada persona entre 65 i 75% i/o grau 2 
dependència

5

Discapacitat 
i/o 
dependència 

Per a cada persona amb + 75% i/o grau 3 
dependència 

8

Persona mes 
gran de 67 
anys que 
visqui sola  

Pensionista 5

Persona sense sostre, viu espai públic, acreditat per 
informe de serveis socials 

15

Infrahabitatge, relloguer i amuntegament 
(acreditat per informe de serveis socials) amb 
persones al càrrec.

10

Habitatge

Amb procediment de desnonament, llançament o 
sentencia o amb ubicació provisional en habitatge 
d’emergència  i amb persones al càrrec. 

10
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Violència 
masclista o 
familiar

Amb sentencia màxim d’un any o en cas que perduri 
informe mèdic que ho acrediti sentència 
condemnatòria per un delicte de violència de 
gènere, una ordre de protecció o qualsevol altra 
resolució judicial que acordi una mesura cautelar a 
favor de la víctima, o bé per l'informe del Ministeri 
Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la 
demandant és víctima de violència de gènere. 
També es poden acreditar les situacions de 
violència de gènere mitjançant informe dels serveis 
socials, dels serveis especialitzats, o dels serveis 
d'acollida destinats a víctimes de violència de 
gènere de l'Administració pública competent; o per 
qualsevol altre títol, sempre que això estigui previst 
en les disposicions normatives de caràcter sectorial 
que regulin l'accés a cada un dels drets i recursos.

15

- S’incorpora la previsió que els inquilins que els finalitzi  el contracte de lloguer 
d’habitatge de protecció oficial, que sumi més de 10 punts del barem de ponderació 
se’l podrà renovar

L’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència atribuïda 
al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, en base als articles 22.2.d i 23.2.b 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).

El procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments locals exigeix aprovació 
inicial, submissió a informació pública, concessió d’audiència als interessats i aprovació 
definitiva amb publicació posterior del text íntegre.

Aquesta modificació només requereix l’aprovació per majoria simple, sense que calguin 
quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la LRBRL.

La secretària general de l’Ajuntament ha emès l’informe preceptiu el 25 d’octubre de 
2021.

L’article 178.2.c del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa que les ordenances i reglaments 
s’entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap 
reclamació ni al·legació durant la informació pública i audiència als interessats.

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

S’acorda:
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PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’article  7.- “Requisits d’inscripció del 
Reglament del Registre municipal de sol·licitants d’habitatge públic a Corbera de 
Llobregat”, incorporant en el seu apartat 1.e) un paràgraf amb el següent redactat: 

*** Pels casos de vulnerabilitat que es trobin per sota o igual que el 0.89 de l’IRSC
Núm. membres unitat 

convivència
Ingressos bruts màxims 

anuals

1 8.864,10€

2 9.747,46€

3 10.166,71€

4 10.505.60€€

s’estableix una categoria especifica per a la ponderació en la inscripció, que 
prevaldrà a l’ordre de la inscripció en el Registre d’habitatges de protecció oficial, 
d’acord amb la següent puntuació:

CATEGORIA CRITERIS PUNTUACIÓ
Monoparental; acreditat 
amb carnet o informe 
policial

10

Per cada membre de 0 a 
6 anys

5

Per cada membre de 7 a 
16 anys

4

Per a cada membre de 
16 a 25 anys a l’atur

1

Unitat familiar 

Risc Social greu dels 
infants  amb expedient 
obert DGAIA

10

Per a cada persona 
entre 33 i 64% i/o grau 
1 dependència 

2

Per a cada persona 
entre 65 i 75% i/o grau 
2 dependència

5

Discapacitat física  i/o 
dependència 

Per a cada persona amb 
+ 75% i/o grau 3 
dependència 

8

Persona mes gran de 
67 anys que visqui sola  

Pensionista 5

Habitatge Persona sense sostre, 
viu espai públic, 
acreditat per informe de 
serveis socials 

15
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Infrahabitatge, 
relloguer i 
amuntegament 
(acreditat per informe 
de serveis socials) amb 
persones al càrrec.

10

Amb procediment de 
desnonament, 
llançament o sentencia i 
amb persones al càrrec. 

10

Violència masclista o 
familiar

Amb sentencia màxim 
d’un any o en cas que 
perduri informe mèdic 
que ho acrediti

15

 Els inquilins que els finalitzi  el contracte de lloguer d’habitatge de protecció oficial, 
que sumi més de 10 punts del barem de ponderació se’l podrà renovar de forma tri 
anual prèvia justificació que acrediti la seva situació socio econòmica.

SEGON. En consonància amb l’anterior modificació, aprovar inicialment la modificació 
de l’article 15.2.- “Procediment d’adjudicació dels habitatges i condicions del contracte 
del Reglament del Registre municipal de sol·licitants d’habitatge públic a Corbera de 
Llobregat”, incorporant un paràgraf amb el següent redactat: 

*** Pels casos de vulnerabilitat que es trobin per sota o igual que el 0.89 de l’IRSC

Núm. membres unitat 
convivència

Ingressos bruts màxims 
anuals

1 8.864,10€

2 9.747,46€

3 10.166,71€

4 10.505.60€€

s’estableix una categoria especifica per a la ponderació en la inscripció, que 
prevaldrà a l’ordre de la inscripció en el Registre d’habitatges de protecció oficial, 
d’acord amb la següent puntuació:

CATEGORIA CRITERIS PUNTUACIÓ
Unitat familiar Monoparental; acreditat 

amb carnet o informe 
policial

10

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Per cada membre de 0 a 
6 anys

5

Per cada membre de 7 a 
16 anys

4

Per a cada membre de 
16 a 25 anys a l’atur

1

Risc Social greu dels 
infants  amb expedient 
obert DGAIA

10

Per a cada persona 
entre 33 i 64% i/o grau 
1 dependència 

2

Per a cada persona 
entre 65 i 75% i/o grau 
2 dependència

5

Discapacitat física  i/o 
dependència 

Per a cada persona amb 
+ 75% i/o grau 3 
dependència

8

Persona mes gran de 
67 anys que visqui sola  

Pensionista 5

Persona sense sostre, 
viu espai públic, 
acreditat per informe de 
serveis socials 

15

Infrahabitatge, 
relloguer i 
amuntegament 
(acreditat per informe 
de serveis socials) amb 
persones al càrrec.

10

Habitatge

Amb procediment de 
desnonament, 
llançament o sentencia i 
amb persones al càrrec. 

10

Violència masclista o 
familiar

Amb sentencia màxim 
d’un any o en cas que 
perduri informe mèdic 
que ho acrediti

15

 Els inquilins que els finalitzi  el contracte de lloguer d’habitatge de protecció oficial, 
que sumi més de 10 punts del barem de ponderació se’l podrà renovar de forma tri 
anual prèvia justificació que acrediti la seva situació socio econòmica.

TERCER . Sotmetre a informació pública les modificacions proposades del reglament 
i exposar-lo al públic pel termini de trenta dies, mitjançant anunci, al BOP, DOGC, diari 
i tauler d’anuncis de la Corporació, a l’objecte de la presentació d’al·legacions, 
suggeriments o reclamacions contra aquest. De no presentar-se’n aprovar-lo 
definitivament, sense necessitat d’adoptar-se nou acord al respecte

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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QUART. Publicar íntegrament el text modificat en el BOP.

CINQUÉ. Remetre’n una còpia a la Delegació del Govern a la província i a l’òrgan 
competent de la Comunitat Autònoma, per tal que, en el termini de 15 dies, puguin 
expressar el que considerin oportú en relació a l’aprovació de les modificacions 
plantejades.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220125&punto=2

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

FINANCES 

3. Modificació ordenança fiscal núm. 5 Impost sobre l'increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 18 de gener de 2022 a proposta de la 
Regidoria de l’Àrea de Finances, amb el text següent:

L’objecte d’aquest expedient és la modificació de l’ordenança fiscal número 5 
reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(IVTNU), donada la necessitat d'adaptar el seu contingut a les recents modificacions 
normatives aprovades pel Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual 
s'adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la jurisprudència del Tribunal constitucional. 

La disposició transitòria única del Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, 
estableix, en el seu paràgraf primer, el deure de modificar, en el termini de sis mesos 
des de l’entrada en vigor d’aquest text, les ordenances fiscals reguladores de l'IVTNU 
amb la finalitat d'adaptar-les al nou marc legal, de manera que tant l’aprovació 
definitiva com la corresponent publicació al BOP ha d’estar feta no més tard del 10 de 
maig de 2022.

Les modificacions que s’introdueixen en l’ordenança fiscal consten detallades en la 
Memòria de l’alcaldia. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Pel que fa a la previsible reducció que el nou sistema de càlcul de la base imposable 
tindrà en els ingressos, cal assenyalar que els estudis fets comparant les liquidacions 
practicades amb l'anterior sistema de càlcul i el nou són molt dispars perquè depenen 
de moltes variables (anys en què s'ha posat de manifest l'increment, si el sistema 
utilitzat pel càlcul de la base imposable és l'objectiu o el de l'increment real, etc.). És 
per això que fins passat un termini prou ampli no tindrem dades significatives per a 
conèixer l'abast d’aquestes pèrdues. També s'ha de tenir en compte que a partir del 
10 de novembre tributaran increments de valor per períodes inferiors a un any. Cal 
assenyalar que, amb caràcter general, aplicant els coeficients màxims legals establerts 
en l’article 107.4 del TRLRHL que reflecteixen l’evolució del mercat immobiliari durant 
els darrers vint anys i el tipus de gravamen actualment vigent del 30%, s’han valorat 
les pèrdues entre el 41 i el 45%.

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals.

A la vista de la Memòria de l’Alcaldia i de l’informe 162/21 de la cap de Secció d’afers 
tributaris,  a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Finances i, previ dictamen de la 
Comissió Assessora, 

S’acorda:

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 5  
reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, 
en el sentit que s’indica: 

Article 2n. Actes no subjectes.

Es modifica el redactat del segon paràgraf de l’apartat 14 que regula la no 
interrupció del període impositiu en els supòsits de no subjecció, previstos en els 
apartats 1 a 14. 

“En els supòsits de no subjecció a què es refereixen els anteriors apartats, per al càlcul 
del període de generació de l'increment de valor posat de manifest en una posterior 
transmissió del terreny, es prendrà com a data d'adquisició aquella en què es va produir 
l'anterior meritament de l'impost. En conseqüència, en la posterior transmissió dels 
terrenys, s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest 
l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada de les 
operacions no subjectes.”

Es modifica l’apartat 15 d’acord amb la nova redacció de l’article 104.5 del TRLHL, 
per regular el nou supòsit de no subjecció quan no existeix increment de valor, que 
s’incorpora formalment a la normativa, tot i que ja havia estat jutjat i resolt amb 
anterioritat pel Tribunal Constitucional (Sentència 59/2017, d'11 de maig de 2017).

“15. No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions de terrenys respecte dels 
quals s'acrediti la inexistència d'increment de valor per diferència entre els valors dels 
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esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, tret que l'Administració pugui 
demostrar que s'ha produït increment de valor.
 
L'interessat haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com aportar els títols 
que documentin la transmissió i l'adquisició. Tindran la condició d'interessats, a aquests 
efectes, les persones o entitats a què es refereix l'article 3r d'aquesta Ordenança.

Per a constatar la inexistència d'increment de valor, com a valor de transmissió o 
d'adquisició del terreny es prendrà el més alt dels següents valors: el que consti en el títol 
que documenti l'operació o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària.

Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, es 
prendrà com a valor del sòl, a aquests efectes, el que resulti d'aplicar la proporció que 
representi en la data del meritament de l'impost el valor cadastral del terreny respecte del 
valor cadastral total, i aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de transmissió com, en el 
seu cas, al valor d'adquisició. 

Per a determinar la inexistència d'increment de valor no podran computar-se les despeses 
o tributs que gravin les esmentades transmissions.

Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per a comparar la inexistència 
d'increment de valor, es prendrà el més alt dels següents valors: el declarat en l'Impost 
sobre successions i donacions o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària.

En la posterior transmissió dels immobles a què es refereix aquest apartat, per al còmput 
dels anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor, no es tindrà en 
compte el període anterior al de la seva adquisició. “
Article 7è. Base imposable. 

Es modifica l’apartat 2 per regular el mètode objectiu de determinació de la base 
imposable que només resultarà d’aplicació quan el subjecte passiu no sol·liciti 
l’estimació directa de l’increment de valor. 

 “2. Per a determinar la base imposable de l'impost, es multiplicarà el valor del terreny en 
el moment del meritament pel coeficient fixat a l'apartat 8 d'aquest article corresponent 
al període de generació de l'increment del valor. En cas que el període de generació sigui 
inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el nombre de mesos 
complerts, sense tenir en compte les fraccions de mes.”

S’introdueixen els nous apartats 8 a 13. L’apartat 8 de l’article 7è recull els 
coeficients aplicables per determinar l’increment de valor, incorpora els coeficients 
màxims legals establerts en l’article 107.4 del TRLRHL. Els apartats 9 a 13 de l’article 
7è regulen el nou mètode de quantificació de la base imposable basat en dades reals.

“8. Per a determinar la base imposable es multiplicarà el valor del terreny en el moment 
del meritament pel coeficient que correspongui al període de generació de l'increment de 
valor establert en el quadre següent:

Període Coeficient

menys d'1 any 0,14

1 any 0,13
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2 anys 0,15

3 anys 0,16

4 anys 0,17

5 anys 0,17

6 anys 0,16

7 anys 0,12

8 anys 0,10

9 anys 0,09

10 anys 0,08

11 anys 0,08

12 anys 0,08

13 anys 0,08

14 anys 0,10

15 anys 0,12

16 anys 0,16

17 anys 0,20

18 anys 0,26

19 anys 0,36

Igual o superior a 20 anys 0,45

Si com a conseqüència de l'actualització dels coeficients màxims establerts en l'article 
107.4 del TRLRHL, qualsevol dels coeficients aprovats per la vigent ordenança fiscal 
resultés superior al corresponent nou màxim legal, s'aplicarà aquest directament fins que 
entri en vigor la nova ordenança fiscal que corregeixi aquest excés.

9. Quan, a instància del subjecte passiu, conforme al procediment establert a l'article 
104.5 del TRLRHL, es constati que l'import de l'increment de valor és inferior a l'import de 
la base imposable determinada de conformitat amb el que es preveu en aquesta 
ordenança, es prendrà com a base imposable l'import del dit increment de valor.

10. L'import de l'increment de valor obtingut pel subjecte passiu s'obtindrà per la 
diferència entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, 
prenent en cada cas el més alt dels següents valors a comparar: el que consti en el títol 
que documenti l'operació o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària.

11. Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per tal d'obtenir l'import 
de l'increment entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i 
adquisició, es prendrà el més alt dels següents valors a comparar: el declarat a efectes de 
l'impost sobre successions i donacions o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració 
tributària.

12. Per a determinar l'import de l'increment de valor no poden computar-se les despeses 
o tributs que gravin les esmentades transmissions.
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13. Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, es 
prendrà com a valor del sòl a aquests efectes, el que resulti d'aplicar la proporció que 
representi en la data del meritament de l'impost el valor cadastral del terreny respecte del 
valor cadastral total, i aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de transmissió com, en el 
seu cas, al valor d'adquisició.”

Article 8è. Tipus de gravamen i quota. 

Se suprimeix l’apartat 1 que regula els percentatges per determinar l’import de 
l’increment, substituïts ara pels coeficients regulats en l’article 7.8 i l’apartat 3, atès 
que amb el nou mètode de càlcul la quota tributària mai podrà ser superior a 
l’increment real obtingut pel subjecte passiu.

 “Article 8è. Tipus de gravamen i quota

La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus del 30 per cent.”

Article 9è. Període de generació i acreditament. 

S’afegeix un nou paràgraf en l’apartat 2 per regular que quan el període de 
generació de l’increment sigui inferior a un any, només es prendrà el nombre de mesos 
complerts i se suprimeix l’actual apartat 4.

 “(...)
2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor que grava 
l'impost. Per a la seva determinació hom prendrà els anys complets transcorreguts entre la data de 
l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior 
d'un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la data de realització del nou fet imposable, 
sense considerar les fraccions d'any.

En cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prendrà el nombre de mesos 
complerts, sense considerar les fraccions de mes. “

Article 12è. Col·laboració social

S’elimina l’article 12è atès que el seu contingut ja està regulat en l’Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic de l’ORGT

Article 13è. Comprovació de les autoliquidacions

Varia la numeració de l’article i es modifica el redactat per adaptar-lo al que 
preveuen els articles 104.5 i 107.5 del TRLHL.

“Article 12è. Comprovació de les autoliquidacions”

1. L'Administració comprovarà que l'autoliquidació s'hagi efectuat mitjançant l'aplicació 
correcta de les normes reguladores de l'impost, sense que puguin atribuir-se valors, bases 
o quotes diferents de les resultants d'aquestes normes.

2. L'Administració podrà comprovar els valors declarats per l'interessat o subjecte passiu 
als efectes del que es preveu als articles 104.5 i 107.5 del TRLRHL.”
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Article 14è. Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions.

S’elimina l’article 14è atès que el seu contingut ja està regulat en l’Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic de l’ORGT.

Article 15è. Règim de notificació d’ingrés. 

Varia la numeració, el títol de l’article i se suprimeixen els apartats 2 i 3 atès 
que el règim de notificacions està regulat en l’Ordenança general de gestió, inspecció 
i recaptació dels ingressos de dret públic de l’ORGT.

 “Article 13è. Règim d’ingrés. 

1. Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions d'aquest impost, si 
no s'escau l’autoliquidació, les quals s'han de notificar íntegrament al subjecte passiu, tot indicant-
hi els terminis de pagament i els recursos procedents.

2. L'ingrés s'efectuarà dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei general tributària.”

Article 16è. Gestió per delegació

Varia la numeració:

“Article 14è. Gestió per delegació”

SEGON. Exposar al públic el present acord als llocs assenyalats a l’article 17 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, per un termini de trenta dies hàbils, comptats des 
de l’endemà al de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal 
que els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, puguin examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 

TERCER. En el supòsit que en el període d’exposició pública no es presentin 
reclamacions, aquest acord provisional s'entendrà elevat automàticament a definitiu, 
procedint-se tot seguit a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, junt amb 
el text de la modificació aprovada.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220125&punto=3

 “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, Meritxell García de Llanza (ERC), Mónica Estrader Rodríguez , 
Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, (CUP)
Abstencions: 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”
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ALCALDIA

4. Resolució al·legacions i aprovació definitiva de l’Ordenança de recollida 
selectiva de residus

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 18 de gener de 2022 a proposta d’aquesta 
Alcaldia, amb el text següent:

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 26 d’octubre de 2021, va aprovar inicialment 
l’Ordenança de recollida selectiva de residus, de conformitat amb els articles  22.2.d) 
i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

De conformitat amb l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 
el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, es sotmeté l'expedient 
a informació pública pel termini de trenta dies:

Diari/Butlletí Oficial Data Ref.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 29/10/2021 CVE 202110130689

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2/11/2021 CVE-DOGC-A-21300100-2021

EL PUNT AVUI 2/11/2021 851256-1250757L

e-Tauler 27/10/2021

Termini Des de Fins a

Exposició pública 27/10/2021 17/12/2021 a 3.55h

Durant dit termini s'han presentat les al·legacions següents:

Forma de 

presentació 

Registre En 

termini?

Nom NIF Documentació 

[electrònica] 13361 Sí Grup municipal 

Força Corbera

G08564379 20211202_al_legacions

_ordenança_porta_a_p

orta.pdf

[electrònica] 13397 Sí Jose Antonio 

Andres Palacios 

38497128G 1 alegaciones 

ordenanza reglamento 

residuos.pdf

Cap de les al·legacions presentades va resultar fora de termini.

A la vista de les al·legacions presentades, els serveis jurídics i públics i medi ambient 
emeteren l’11 de gener de 2022 els informes corresponents que consten a l’expedient.
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L’11 de gener d’enguany, el regidor de medi ambient i serveis públics mitjançant 
proposta que consta a l’expedient proposa l’eliminació de l’apartat 33.3 i 49.12 i la 
modificació de l’article 20. 

Analitzades les al·legacions i valorats els informes presentats, l’alcaldessa i presidenta 
de la comissió d’estudi d’aquesta ordenança proposta, previ dictamen de la Comissió 
Assessora, 

S’acorda: 

PRIMER. Desestimar les al·legacions següents: 

Registre d'entrada Interessat

13361 GRUP MUNICIPAL FORÇA CORBERA

Al·legació 1 L’article 133 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú estableix 
la necessitat de realitzar una consulta pública amb caràcter previ a l’elaboració 
del projecte normatiu de què es tracti, a través del portal web de l’Ajuntament 
i recaptant l’opinió dels subjectes potencialment afectats. Atès que aquesta 
norma afecta a tot resident en el municipi, es fa evident que la consulta prèvia 
no pot ser personalitzada, ja que això implicaria la notificació a totes i 
cadascuna de les persones residents,  cosa que és del tot evident que no és 
material ni personalment possible. 

De manera que, a banda, de la campanya informativa realitzada a través del 
web municipal (publicada inicialment el 20 de maig de 2021) on s’explicava el 
nou sistema (http://www.corberadellobregat.cat/actualitat/noticies/662/que-
es-i-com-funciona-el-sistema-de-recollida-porta-a-porta) i on també hi havia 
un document explicatiu amb preguntes freqüents 
(http://www.corberadellobregat.cat/media/upload/pdf/FAQS%20PaP_Corber
a%20de%20Llobregat%20(5)_1621703328.pdf), i de les xerrades 
informatives que s’han anat realitzant, en les quals s’hi podien fer preguntes 
que eren respostes al moment, i el nou espai al web municipal 
(http://www.corberadellobregat.cat/porta-a-porta/), també s’han fet 
xerrades específiques sobre el porta a porta adreçades a determinats 
col·lectius: centres escolars, comerços i establiments d’alimentació, altres 
comerços, equipaments, etc. I es va habilitar un correu electrònic per tal que 
les persones que tenien dubtes sobre aquests sistema 
pap@corberadellobregat.cat. Finalment es va notificar l’inici de la consulta 
pública a les diferents urbanitzacions del municipi a través de qui ens constava 
com a president. 
Fruit de la difusió realitzada es van rebre aportacions que van ser respostes 
de forma personal. 
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Es preveu, a banda, del manteniment de l’espai PaP al web municipal el 
manteniment d’una aplicació que faciliti el feedback amb els usuaris del servei.

Al·legació 2 Aquesta al·legació s’ha de considerar desestimada en els mateixos termes que 
l’anterior, atès que la informació al web municipal es trobava disponible com 
a mínim des del maig de 2021 i les xerrades s’han anat realitzant de forma 
prèvia, paral·lela i posterior a la dita consulta pública que s’inicià a finals 
d’octubre d’enguany.

Al·legació 3 En base a la informació facilitada pels serveis de Medi ambient i serveis 
públics, l'Ajuntament ha considerat innecessari l’establiment d’un període 
d’adaptació o transició en la implantació del sistema.
En relació amb els horaris i dies de servei de recollida o llocs, l’ordenança 
estableix en l’article 31 els dies festius en que no hi haurà servei de forma 
concreta per ser festius i es determina que això pot ser modificable o 
incrementable. També especifica que en cas que això succeís, s’establiria per 
resolució d’alcaldia i s’informaria a la ciutadania amb una antelació mínima 
de 15 dies. 

El codi tècnic de l’edificació estableix a l’article 13:
“Exigencias básicas de salubridad (HS)
 13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos Los edificios 
dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal 
forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la 
recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.”
En l’ordenança es reprodueix aquesta exigència per als edificis de nova 
construcció, per als ja existents, per tal de facilitar al màxim la implantació i 
l’ús del nou sistema de recollida, quan aquests no disposin ja d’aquests espais 
es consensua amb els tècnics municipals el lloc o la situació més adequada 
per a dipositar els residus. Atès que cada edifici i ubicació és diferent, aquesta 
determinació no es pot regular en una norma de caràcter general com és una 
ordenança, i si es fes, podria donar lloc a solucions menys afavoridores, ja que 
no haurien pogut ser consensuades amb els titulars dels espais.

Al·legació 4 En base a la informació facilitada pels serveis de Medi ambient i serveis 
públics, l'Ajuntament ha considerat innecessari l’establiment d’un període 
d’adaptació o transició en la implantació del sistema.
Preveure un període determinat d’advertiments no sancionables en 
l’ordenança, en comptes d’afavorir la implantació del sistema, afavoreix la 
relaxació en l’ús del sistema – i per tant no separació en origen o el dipòsit 
inadequat dels residus. Això no obstant, prèviament a la incoació d’un 
procediment sancionador l’ordenança ja preveu que hi poden haver 
advertiments no formals, entenent que tot canvi implica una adaptació de la 
ciutadania i això ja es recull en l’article 53.2
Article 53 del Procediment sancionador estableix que:

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

Codi Segur de Validació b955481ab1774fa2a820262cb0cb9a5e001

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
15

/0
3/

20
22

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

 

2. Abans d'incoar un procediment sancionador per infracció d’aquesta 
ordenança, l'Ajuntament, sense perjudici dels advertiments no formals i les 
incidències realitzades pels serveis, advertirà al presumpte infractor de 
l'incompliment de la normativa reguladora dels residus i del fet que la infracció 
comesa pot ser objecte de sanció, mitjançant notificació escrita. Un cop rebut 
aquest advertiment, si es produeix un nou incompliment, s’inicia el 
procediment sancionador.

Al·legació 5 Qualsevol norma reguladora de caràcter reglamentari té per objecte innovar 
l’ordenament o especificar o aclarir l’existent dins l’àmbit de les competències.  
Tot allò que ja estigui regulat en normes de rang superior, no és necessari de 
reproduir-ho, en aquest sentit a l’ordenança, article 57.1, s’estableix quin és 
el procediment, el previst a la normativa general de procediment administratiu 
i específicament en la normativa aplicable de residus.
L’empresa concessionària emetrà incidències que quedaran registrades en el 
programa i poden ser consultables pels propis usuaris a través de l’app, també 
pot aportar les proves gràfiques que tingui per convenient, que en tot cas, 
tenen el caràcter de denúncia, la incorporació d’aquestes o verificació i anàlisi 
per a la incoació d’un procediment sancionador es farà mitjançant un informe 
tècnic o policial emès a l’efecte.

Al·legació 6 De conformitat amb el que es regula a l’article 55 de l’ordenança, el pagament 
de serveis derivats recau sobre l’infractor, com a persona obligada a restaurar. 
Els imports no es poden fixar de manera general en una ordenança, atès que 
depenen de quins siguin els serveis necessaris per a restablir les condicions..

Al·legació 7 No es considera que hi hagi cap error de concepte en l’exemple exposat, atès 
que en la secció 2a “Els residus d’origen comercial i centre generadors” fa 
referència als establiments/activitats comercials que requereixen recollida de 
residus habitualment.

I en canvi, a la secció 3a de l’ordenança “Els residus produïts en actes i/o 
esdeveniments” fa referència a les activitats puntuals que requereixen del 
servei de recollida de residus.

Registre d'entrada Interessat

13397 José Antonio Andrés Palacios (GIU)

Al·legació 1 L’article 312 LCSP estableix que abans de procedir a contractar un servei 
que comporti prestacions directes a la ciutadania s’ha d’haver establert el 
seu règim jurídic que declari expressament que l’activitat queda assumida 
per l’administració, per tant, no és aplicable al servei de recollida de residus, 
atès que es tracta d’un servei preexistent de prestació obligatòria i ja prestat 
per l’Ajuntament mitjançant el mateix règim concessional.

Al·legació 2 Si bé la fracció orgànica és una de les fraccions que actualment menys es 
recicla també és cert que cal millorar tot el conjunt de fraccions de recollides 
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de RSU. 

L’ús de contenidors intel·ligents pot millorar en part els resultats de recollida 
selectiva, però difícilment s’assoliran els objectius de “Preparació per la 
reutilització i reciclatge” que fixa Europa de cara a l’any 2025 (55%), 2030 
(60%) i 2035 (65%).

Amb l’ús de contenidors intel·ligents es pot conèixer quin usuari diposita els 
residus en un determinat contenidor (és a dir qui ha accedit a l’obertura del 
contenidor), però no es és pot tenir el control de la qualitat de la fracció 
dipositada. 

Així doncs, mentre amb el Porta a Porta es pot associar directament cada 
residu a una habitatge, en la recollida amb contenidors tancats aquesta dada 
no es pot obtenir, i per tant no es pot conèixer si la segregació de residus 
de cada llar és la correcta.

En un futur en cas de poder-se implementar un sistema de pagament per 
generació és necessari poder identificar el generador i la quantitat i qualitat 
dels residus (impropis), pel que un sistema porta a porta és un sistema 
òptim.

Al·legació 3 Sobre l’article 1.En el cas dels visitants esporàdics o de segones residències 
que tenen problemes per adaptar-se als dies o horari de recollida de residus, 
es posa a disposició l’àrea d’emergència habilitada a la deixalleria municipal. 
En cas que aquesta solució no sigui suficient, els serveis tècnics municipals 
estudiaran cas a cas quina pot ser la millor solució.

De manera que aquesta al·legació s’ha de considerar desestimada.

Al·legació 5 Sobre l’article 3.1 La definició de residu de l’ordenança és la mateixa que 
recull el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora dels residus.

Al·legació 6 Sobre l’article 3.2 De la mateixa manera, el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residu 
recull en la seva definició de residus municipals la següent definició:

3. Als efectes de la gestió, s’entén per: a) Residus municipals: residus 
generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, 
i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur 
naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els dits 
llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els 
residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees 
recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i 
els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres 
menors i reparació domiciliària.

En l’article 6. Residus exclosos el serveis de recollida selectiva recull, que 
els animals morts no són objecte de la recollida selectiva (veure al·legació 
sobre l’art.6)

Al·legació 7 Sobre l’article 5. Els contenidors que es mantindran en via pública són els 
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de vidre, tèxtil i olis usats. 

En el cas de dels residus d’orgànica, inorgànica i paper i cartró no hi hauran 
contenidors fixes ubicats a la via pública. Aquests residus es trauran amb 
elements de contenció individuals per a cada habitatge, que es dipositaran 
tal i com indica el sistema a la porta de cada habitatge, únicament els dies 
de recollida. En cas que hi hagi problemes en la ubicació d’aquests elements 
de contenció individuals al portal dels habitatges els tècnics municipals 
poden establir un punt diferent.

Al·legació 8 Sobre l’article 5.3. L’àrea d’emergència s’ubicarà a la deixalleria municipal, 
i s’hi podrà accedir durant les hores d’obertura de la mateixa. Actualment a 
la deixalleria ja s’hi poden portar residus com els olis usats, roba, vidre, 
paper i cartó i fracció verda. 

Amb l’entrada en funcionament del porta a porta, també es recepcionarà la 
fracció d’orgànica, inorgànica i bolquers i tèxtil sanitari.

Al·legació 9 Les sancions per abandonament d’una mascota o animals morts a la via 
pública, així com la seva recollida, no són objecte d’aquesta ordenança.

Al·legació 
10

L’article 8 descriu com els usuaris tenen el dret d’utilitzar el servei que 
s’estableix, cosa que implica que li siguin retirades les deixalles que genera 
mitjançant el servei porta a porta o mitjançant el sistema de contenidors i 
deixalleries, també preveu el dret de sol·licitar els serveis addicionals porta 
a porta i el dret de rebre resposta a les reclamacions, denúncies o 
suggeriments que realitzi.

Els formularis específics s’aprovaran mitjançant el procediment a l’efecte 
quan siguin necessaris per a la resolució concreta en aquesta matèria.
L’acompanyament en la presentació de sol·licituds forma part de les tasques 
de  l’oficina d’assistència en matèria de registre, que es complementa amb 
la informació facilitada a l’espai web municipal relatiu a la recollida selectiva 
i amb l’app del servei.
Els terminis, informació, etc. en tot allò no previst específicament són els 
mateixos que els de l’actuació municipal en general i per tant, es troben 
regulats en la Llei 39/2015 i Llei 40/2015 de procediment administratiu comú 
i règim jurídic del sector públic, així com en el Reial Decret 203/2021.

Al·legació 
11

En l’article 9.1 no s’obliga ja que el redactat diu textualment “col·laborar”. 
Respecte a minimitzar els impactes ambientals i estètics de la recollida, fa 
referència a la correcta disposició dels elements de contenció a la via pública 
(ex. cartró si excedeix les mides del cubell multimaterial es pot deixar al 
costa ben endreçat), deixar els elements de contenció al porta de la casa o 
zona habilitada evitant que aquests envaeixin la via pública, etc.

Al·legació 
12

L’article 9.4 únicament fa referència a les papereres de via pública o als 
contenidors que romandran a via pública (vidre, tèxtil, olis usats...)

Al·legació 
14

En aquest apartat 9.8 s’està fent referència a l’obligació de contribuir en el 
finançament del servei, com a conseqüència del principi medi ambiental “qui 
contamina paga”, actualment l’ordenança fiscal núm.36 ja regula la Taxa pel 
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servei de recollida i transport d’escombraries i altres residus urbans 
domiciliaris. De manera que únicament es relacionen ambdues regulacions.

Al·legació 
15

Sobre l’article 10. Els criteris de qualitat de les prestacions incorporen: la 
certesa de la prestació (regularitat i conformitat amb la demanda), la 
disponibilitat del personal que ha de prestar el servei (cosa que suposa 
competència professional i eficàcia), l’accessibilitat del servei, que implica la 
proximitat i la senzillesa. Les possibilitats de comunicació que impliquen que 
els usuaris puguin informar-se en un llenguatge comprensible i el 
coneixement per part del prestador del servei d eles expectatives de l’usuari, 
per tal que no quedin frustrades ja en la fase inicial. De tot l’anterior es 
desprèn que la qualitat dels serveis descansa més sobre el com del procés 
que sobre el resultat en sí d’aquest. D’aquí la dificultat de determinar o 
mesurar la qualitat de prestació d’un servei. Per això, la participació de 
l’usuari en la prestació del servei suposa en molts casos que la seva 
adequada col·laboració sigui imprescindible per a la qualitat d’aquest. 
Sobretot en serveis com la recollida d’escombraries on el servei s’inicia en 
el comportament dels usuaris i en la forma en com aquests lliuren els 
residus. De manera, que no sempre coincideix la valoració objectiva de la 
qualitat amb el grau de satisfacció de l’usuari, ja que aquesta hauria de 
contenir en molts casos un comportament cooperatiu que faci possible 
obtenir els resultats esperats inicialment.
La prestació de serveis públics de qualitat constitueix una obligació 
intrínseca de la bona administració, l’article 58 de la Llei de transparència i 
bon govern, per exemple, estableix com a principi general que les persones 
tenen dret a una bona administració ai a l’accés d’uns serveis públics de 
qualitat. Per tant, la qualitat ha de ser la forma ordinària de prestació dels 
serveis i les ordenances com a normes jurídiques, tenen l’objectiu de dirigir 
el comportament de la societat, confereix drets i imposa obligacions als 
individus de la societat, els quals l’han de respectar.

Al·legació 
16

Art. 11. La regulació de les taxes és objecte de l’ordenança fiscal 
complementària que s’aprovi a l’efecte.

Al·legació 
18

Sobre l’article 12.4. L’ordenança ha de ser prou específica i a la vegada prou 
flexible per donar cabuda a possibles modificacions en un futur de l’horari 
de recollida sense que sigui necessari modificar l’ordenança.
El servei de recollida de residus Pota a porta s’ha previst en horari diürn, 
però en cas de necessitat del servei fos necessari canviar-lo, no seria 
necessària una modificació de l’ordenança.

Al·legació 
19

Sobre l’article 14.3. En cas d’emergència no es pot preveure ni la durada ni 
la freqüència de la mateixa.

Al·legació 
20

Sobre l’article 14.4. D’una banda, la regulació de les taxes no és objecte 
d’aquesta ordenança, de l’altra, les interrupcions o alteracions puntuals 
degudament justificades regulades en aquest precepte en cap cas suposen 

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

Codi Segur de Validació b955481ab1774fa2a820262cb0cb9a5e001

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
15

/0
3/

20
22

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

 

la supressió de la prestació del servei que es continua prestant tot i que sigui 
en forma diferent o diferida, i de l’altra, el Text refós de la Llei d’hisendes 
locals estableix:
«Artículo 20. Hecho imponible.
1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán 
establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o 
la realización de actividades administrativas de competencia local que se 
refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.
 3. Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades locales 
podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local, y en particular por los 
siguientes:
s) Recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de estos, 
monda de pozos negros y limpieza en calles particulares.»
En aplicació  d’aquesta llei, les ordenances fiscals 35 i 36 estableixen el fet 
imposable i les exempcions, reduccions i bonificacions legalment aplicables, 
sense que sigui possible aplicar-ne d’altres. 

Al·legació 
21

Sobre l’article 14.8. Abans de la incorporació del servei s’han fet més de 10 
xerrades adreçades a la població en general. També s´han fet xerrades 
específiques sectorials (comerços, centres educatius, equipaments, ...)
La pàgina web de l’Ajuntament disposa d’un apartat específic sobre el porta 
a porta.
L’Ajuntament ha habilitat un correu electrònic per respondre els dubtes 
sobre el porta a porta (pap@corberadellobregat.cat)  i ha enviat un fulletó 
informatiu del servei porta a porta a tots els habitatges de Corbera.

Al·legació 
22

L’article 15.2 ja preveu el cas general: disposar d’un espai habilitat; i 
l’excepció: quan les característiques de l’edificació no ho permetin, moment 
en què s’establirà una solució consensuada.

Al·legació  
23

Sobre l’article 16. Inicialment les bosses compostables les donarà 
gratuïtament l’Ajuntament juntament amb els elements de contenció 
necessaris pel PaP (bujolet airejat, cubells, saques de ràfia o clauers 
magnètics). 
En cas de tenir restes vegetals no llenyoses que no càpiguen en el cubell de 
FORM, hi ha la possibilitat de posar-les en una saca de ràfia, que també serà 
lliurada de forma gratuïta per l’Ajuntament. Un cop realitzada la recollida 
dels residus, tots els elements de contenció (cubells, bujols i/o saques de 
ràfia) es deixaran al mateix lloc per tal que el ciutadà els pugui recollir  el 
mateix dia de la recollida tal i com consta en l’article 16.5.

Al·legació 
24

Aquest apartat 17.4 preveu una previsió futura emparada en l’ordenança 
que s’aprova, per materialitzar-lo s’establiran els criteris, formes i 
regulacions necessàries per a la seva implantació. S’estudiarà la solució més 
adient en cada cas amb criteris tècnic que permeti el compostatge 
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comunitari de forma prèvia a la implantació.
Al·legació 
27

Sobre l’article 19.6. Els elements de contenció es recolliran un cop feta la 
recollida i sempre dins del mateix dia en que s’ha efectuat la recollida, tant 
si es tracten d’elements comunitaris com d’un habitatge individual.
L’Ajuntament posa a disposició de les comunitats que així ho sol·licitin 
elements de contenció d’ús comunitari. És una opció més que es dóna en els 
habitatges plurifamiliars, en cap cas és obligatori que els habitatges 
plurifamiliars tinguin elements de contenció d’ús comunitari, per tant no es 
pot considerar que sigui una discriminació respecte a la resta d’habitatges, 
ni que s’obligui a res diferent respecte a la resta de la població.

Al·legació 
28 i 29

Relacionades amb els articles 21 i 22. Corbera disposa d’una deixalleria que 
està ubicada en una zona “central” del municipi. La deixalleria obre els 7 
dies de la setmana, per tant és considera suficient el servei previst.
Inicialment no està previst que hi hagi cap altra àrea d’emergència al 
municipi.

Al·legació 
30

L’article 25 està dirigit a grans productors de residus, els quals si situen els 
elements de contenció de forma fàcilment accessible des de la via pública 
en són responsables del contingut final dels elements i de tot abocament 
que es realitzi.

Al·legació 
32

En l’article 29 apartat 2. El primer dia que els usuaris i les usuàries vagin a 
la Deixalleria, se’ls obre fitxa com a persona usuària segons siguin 
particulars, comerciants o petits industrials o professionals.
En l’apartat 4 ja s’especifica: Les persones usuàries particulars poden portar 
els residus admesos de forma gratuïta, sempre que no sobrepassin els límits 
establerts. 
I únicament: “En cas de dubte, per diferenciar els particulars dels altres 
usuaris/àries subjectes a aquesta taxa, el criteri diferenciador consisteix en 
comprovar el tipus de vehicle d’entrada. s’entén com a particular qui dugui 
els residus en turismes.”

Al·legació 
33

Sobre l’article 30.1. Com a norma general el cartró sempre es deixarà dins 
del cubell multimaterial de 40 litres.
Únicament quan no hi càpiga es podrà dipositar-se plegat al costat.
El lliurament dels residus sense els elements de contenció estandarditzats 
(bosses, bosses compostables, cubells, contenidors,... o en el cas del cartró 
de grans dimensions ben plegat al costat dels elements de contenció). (tal i 
com s’indica en l’Article 16.4 referent al paper i cartró. De la separació en 
origen.

Al·legació 
34

La prohibició establerta a l’article 30.11 prové del Decret legislatiu 1/2009, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus, art.75.

Al·legació 
35

Sobre l’apartat 30.15. L’article 30 estableix prohibicions, per tant, el 
comportament prohibit és deixar els elements de contenció a la via pública 
durant tot el dia, l’article 16.5 estableix l’obligació de retirar els elements de 
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contenció el mateix dia de la recollida. I l’article 49 tipifica com a infracció 
no retirar els elements de contenció el mateix dia de la recollida, per tant, 
els tres preceptes estan en sintonia. Els elements de contenció s’han de 
retirar el mateix dia que es dipositen, que és el mateix dia que es realitza la 
recollida pels serveis municipals. Només seran sancionats aquells que al dia 
següent d’haver-los dipositat, en no haver-los retirat, els mantinguin a la via 
pública.

Al·legació 
36

L’article 31 ja inclou que s’avisarà amb suficient antelació. No es pot 
concretar a priori el temps d’avís perquè dependrà de la modificació de què 
es tracti.

Al·legació 
37

Sobre l’article 31.5. Els dies festius en que no hi ha recollida no s’han 
modificat de l’anterior model de recollida de residus respecte al sistema 
porta a porta. En aquestes situacions es pot fer ús de l’àrea d’emergència.

Al·legació 
38

L’increment dels dies festius del servei de recollida es farà, si fos necessari, 
per resolució d’alcaldia i aquesta especificarà els motius de l’increment dels 
dies festius. Aquesta ordenança preveu la previsió del servei respecte dels 
usuaris no altres competències.

Al·legació 
39

L’article 32 fa referència als residus no recollits amb incidència (és a dir, 
quan la fracció que s’ha tret no correspon al dia de recollida, es tracta d’una 
fracció mal seleccionada, etc....) no als abandonaments, per tant, els residus 
es trobaran dins l’element de contenció identificat.

Al·legació 
41

Sobre l’article 34. Actualment els vehicles mal estacionats que afecten a la 
prestació de qualsevol servei ja poden ser retirats de forma immediata tal i 
com ja preveu l’article 67 de l’ordenança de convivència i civisme.

Al·legació 
42

Sobre l’article 37.1. De forma general el sistema de recollida de residus es 
realitza porta a porta. Únicament en alguns casos s’ha previst l’aportació de 
residus mitjançant àrees tancades o mini àrees. 

Al·legació 
43

Sobre l’article 38.1. La recollida de tèxtil usat es continuarà realitzant 
mitjançant els contenidors ja instal·lats a via pública tal i com es ve fent fins 
ara.

Al·legació 
44

Sobre l’article 38.2 i .3. Els “Elements de contenció pel tèxtil” usat: són els 
contenidors que estant ubicats a via pública i les “Bosses tancades”: bosses 
de roba o plàstic dins de les quals es posa el tèxtil usat abans de dipositar-
lo als contenidors de tèxtil.

Al·legació 
45

Sobre l’article 38.4. Es reserva la opció d’incloure el tèxtil usat en el porta a 
porta, ja que aquesta recollida selectiva del tèxtil, serà obligatòria en la UE 
al 2025.

Al·legació 
46

Sobre l’article 44. La fracció vegetal no llenyosa és assimilable a la fracció 
orgànica. En cas de generar petites quantitats (ex. Fulles, gespa, flors 
seques,...) es pot dipositar dins d’una bossa compostable al cubell 
d’orgànica. En casos en que es generin més quantitats d’aquesta fracció 
l’Ajuntament facilitarà una saca de ràfia reutilitzable, i es podrà treure tots 
els dies de recollida d’orgànica.
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La recollida de l’esporga és un servei també porta a porta a banda i 
complementari  que es realitza prèvia petició del ciutadà.

Al·legació 
47

L’article 49.1. Comerços i indústria han de gestionar-se els seus propis 
residus a través d’un gestor autoritzat i poden fer servir el servei municipal. 
No fer ús del servei municipal sense disposar d’un gestor, es sigui particular 
o no, pot implicar una mala gestió dels residus, que es sancionarà prèvia 
tramitació de l’expedient que correspongui.

Al·legació 
49

Sobre l’article 49.7. Es demana la retirada del contenidor, elements de 
contenció el mateix dia de la recollida/el mateix dia del servei de recollida.

Al·legació 
50

Sobre l’article 49.8. Els elements de contenció de les comunitats de veïns 
són un servei opcional. En cas que les comunitats vegin que pot ser un 
problema no cal que facin petició de bujol comunitari.

Al·legació 
52

Sobre l’article 53. No es tracta d’una al·legació sinó d’un comentari, per tant, 
no es valora

SEGON. Estimar les al·legacions i propostes següents i introduir en el projecte 
les modificacions indicades:

Registre d'entrada Interessat

13397 José Antonio Andrés Palacios (GIU)

Al·legació 4 Es modifica el redactat de l’article 2.3 quedant de la següent manera:
«3. Facilitar el màxim per a que tota la ciutadania pugui separar 
correctament els residus en origen.»

Al·legació 
13

Sobre l’article 9.7. En el marc del deure general de col·laboració, que es 
regula dins aquest article, la ciutadania té per interès general l’obligació de 
posar immediatament en coneixement de l’autoritat municipal les 
presumptes infraccions d’aquesta Ordenança que presenciïn o de les quals 
tinguin coneixement. 
En el marc normatiu actual tenen el deure de denunciar tots aquells que 
tinguin coneixement per qualsevol mitjà de la comissió d’una infracció. 
Donar notícia és suficient, sense que s’estigui obligat a provar els fets. 
Per la qual cosa aquesta al·legació s’ha de considerar estimada parcialment 
i es modifica el redactat:
«7. La ciutadania ha de posar en coneixement de l’autoritat les 
presumptes infraccions d’aquesta Ordenança que presenciïn o de les que 
tinguin coneixement cert i, dins del deure general de col·laboració, 
comunicarà a l'Ajuntament o als seus agents l'existència de residus 
abandonats a la via o espais públics, com ara vehicles abandonats, mobles, 
animals morts, residus de construcció i demolició, etc. per tal que es puguin 
adoptar les mesures corresponents.»

Al·legació 
17

S’estima en part l’aclariment i es modifica el redactat de l’apartat 12.1:
« 1. La recollida selectiva porta a porta del residus d’origen domèstic es 
realitza mitjançant elements de contenció personalitzats i identificats i que 
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les persones generadores han de deixar sempre al davant del seu portal, o 
zona habilitada, excepte les restes vegetals de fracció no llenyosa que es fa 
mitjançant un sac reutilitzable, i els bolquers i tèxtil sanitari que es poden 
treure amb qualsevol tipus de bossa tancada i amb un distintiu vermell.»

Al·legació 
25

Es modifica el redactat de l’apartat 3r de l’article 18:
«3. Els cubells es repartiran a tots els habitatges del municipi on s’hi faci 
el sistema de recollida PaP, a càrrec de l’Ajuntament, a l’inici de la prestació 
del servei, i posteriorment en concepte de reposició, en cas de causa 
justificada en casos de pèrdua, desaparició, trencament.»

Al·legació 
26

Es modifica el redactat de l’apartat 19.5 c):
« c. Els elements de contenció s’han de retirar de la via pública el mateix 
dia de la recollida»

Al·legació 
31

La deixalleria mòbil és un servei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Qualsevol persona resident a l’AMB pot fer-ne ús, pel que es modifica el 
redactat de l’apartat 28.1:
«1. L’ús de la deixalleria mòbil, està reservat als residents de l’àrea 
metropolitana de Barcelona, que han d’identificar-se amb la targeta 
d’usuari/ària o amb un document oficial a requeriment del personal de 
control de la deixalleria mòbil.»

Al·legació 
40

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat, el 13 de 
març del 2014, la Resolució 577/X sobre l’increment de la pobresa i les 
desigualtats. En aquesta Resolució, s’estableix la necessitat de revisar les 
ordenances del civisme perquè no accentuïn l’estigmatització i la penalització 
de persones en situació d’alta vulnerabilitat i pobresa.
S’elimina l’apartat 33.3 contingut al text aprovat inicialment.

Al·legació 
48

S’aclareix el redactat quan al dipòsit de cartró en la forma següent:
«49.5 Dipositar els residus sense els elements de contenció amb excepció 
del previst a l’article 16.4 d’aquesta ordenança.»

Al·legació 
51

S’elimina l’apartat 49.12 contingut al text aprovat inicialment.

Proposta Interessat

D’11/1/22 Continguda a l’expedient Regidor de serveis públics i medi ambient

Proposta 1 Es proposa suprimir els articles 33.3 i 49.2 ja que la gran majoria de 
persones que podrien incórrer en aquesta “infracció” són persones en 
situació d’alta vulnerabilitat i pobresa i en aquests casos no s’hauria de  
criminalitzar la pobresa i activar els serveis socials.
Eliminat l’apartat 33.3, s’elimina la tipificació relacionada prevista a l’article 
49.12 

Proposta 2 Es proposa aclarir els sistema de recollida per als habitatges disseminats, 
quedant el redactat següent: 
Per la qual cosa aquesta al·legació s’ha de considerar estimada parcialment 
i es modifica el redactat:
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«20.2. Els habitatges disseminats també utilitzaran el sistema de recollida 
porta a porta. En cas que per la seva ubicació no sigui possible o viable 
aquest sistema, la recollida realitzarà a través d'àrees tancades o mini àrees 
d'ús exclusiu o de la Deixalleria com a àrea d’emergència..»

TERCER. Aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la redacció final del text de 
l'Ordenança de recollida selectiva de residus, una vegada resoltes les reclamacions 
presentades i incorporades a aquesta les modificacions derivades de les al·legacions 
estimades, segons el text que s’annexa a aquests acords. 

QUART. Notificar aquest acord als interessats que haguessin presentat al·legacions 
durant la informació pública, amb indicació dels recursos pertinents.

CINQUÈ. Publicar aquest Acord definitiu amb el text íntegre de l'Ordenança de 
recollida selectiva de residus en el Butlletí Oficial de la Província. Ordenança que no 
produirà efectes jurídics mentre que no hagin transcorregut quinze dies comptats des 
de l'endemà al de la publicació; segons el previst en els articles 65 i 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178.2 del Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, i 66.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

SISÈ. Publicar, igualment, aquest Acord definitiu en el tauler d’anuncis electrònic de 
l'Ajuntament, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fent constar la 
referència del Butlletí Oficial de la Província en què s'hagi publicat íntegrament el text.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament [adreça https:// 
http://www.corberadellobregat.cat/ajuntament/ordenances-i-reglaments-vigents/].

SETÈ. Remetre a l'Administració de l'Estat i al Departament corresponent de la 
Generalitat, en el termini de quinze dies des de l'aprovació, còpia de l'Acord definitiu 
d'aprovació i còpia íntegra del text de l'Ordenança, així com còpia íntegra autenticada 
d'aquesta.

VUITÈ. Facultar a la senyora alcaldessa per subscriure i signar tota classe de 
documents i en general per tot el relacionat amb aquest assumpte.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220125&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, Meritxell García de Llanza (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), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio Andrés Palacios (GiU) 

S’adopta l’acord per majoria absoluta”
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HISENDA
   
5. Donar compte del Pla anual de Control Financer a realitzar durant l’exercici 
2022.

El Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, regula el règim jurídic del control intern en les 
entitats del Sector Públic Local, on s’atribueixen i reforcen les funcions de control intern 
de la Intervenció municipal. L’article 31 estableix que l’interventor haurà d’elaborar un 
Pla Anual de Control Financer que recollirà les actuacions de control permanent i 
auditoria pública a realitzar durant l’exercici. 
 
El Pla Anual de Control Financer inclourà totes aquelles actuacions la realització per 
l’òrgan interventor derivi d’una obligació legal i les que anualment es seleccionin sobre 
la base d’una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es pretenguin 
aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles. 
 
Atenent a aquest precepte la Intervenció de l’Ajuntament ha procedit a l’elaboració del 
Pla Anual de Control financer per a l’exercici 2022, d’acord amb el que estableix el 
Reial Decret 424/2017. 
 
L’art. 31.3 del Reial Decret 424/2017 de 8 d’abril estableix que el Pla Anual de Control 
Financer serà remès a efectes informatius al Ple. 
 
En virtut de l’anteriorment exposat, es proposa al Ple: 
 
PRIMER. Donar compte del Pla Anual de Control Financer que recollirà les actuacions 
de control permanent i auditoria a realitzar durant l’exercici 2022 i que s’adjunta com 
a annex. 
 
http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220125&punto=5

ALCALDIA

6. Donar compte Decret de l’alcaldia 2470/2021, de delegació de 
competències.

<<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.

La senyora Meritxell Garcia va gaudir d’un permís de maternitat i durant aquest període 
es va efectuar en favor del regidor Arturo Martínez i Laporta la delegació general i 
particular de competències de l’Àrea de Via pública per assumir-les fins el 30 de juliol 
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de 2021. A partir del 31 de juliol va assumir-les de nou la regidora Meritxell Garcia de 
Llanza.

A l’objecte d’efectuar la publicació corresponent, 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. Tenir per efectuada en favor de la regidora Meritxell Garcia de Llanza 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 assumir-les des del dia 31 de 
juliol de 2021.

SEGON. Aquest Decret tindrà efectes retroactius a la data 31 de juliol de 2021.

TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i a l’e-tauler de 
la web municipal.>>

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220125&punto=6

   
SECRETARIA 

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 18 de gener de 2022 a proposta del grup 
municipal Cs, amb el text següent:

7. Moció del grup municipal Cs per a la suspensió de l'impost del CO2.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 18 de gener de 2022 a proposta del grup 
municipal Cs, amb el text següent:

Exposició de motius

Davant la posada en marxa de l'impost propi d'emissions de CO₂ per part de la 
Generalitat de Catalunya, des de la ciutadania i des de diferents plataformes 
organitzades s'ha rebutjat aquesta mesura i s'ha urgit a buscar solucions a les 
problemàtiques mediambientals que no gravin amb més imposats a la ciutadania.

Un argument afegit per a rebutjar aquesta mesura és l'agreujant que suposa fer-ho 
en el moment actual, perquè la crisi econòmica causada per la pandèmia, que ha reduït 
el PIB de Catalunya en un 9% i ha elevat la desocupació al 14%, està molt lluny 
d'haver estat superada; per aquest motiu, en un context de caiguda en picat de la 
renda de les famílies i de dificultats sense fi per als autònoms i les empreses, no és el 
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moment per a carregar en les seves butxaques un nou impost, que només empitjorarà 
la ja difícil situació econòmica que viuen i sofreixen.

A l'anterior cal afegir que el citat imposat no és en veritat un impost verd, per molt 
que pretengui disfressar-se així. Es tracta d'una figura impositiva mal dissenyada, que 
no és ni progressiva, ni equitativa, ni justa i que no està estructurada per a reduir les 
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. No incentiva una menor contaminació, al 
no guardar la imprescindible correlació entre la quota a pagar i els efectes 
contaminants de l'ús del vehicle, atès que les famílies, els autònoms i les empreses 
pagaran la mateixa quota independentment dels quilòmetres que recorrin o del 
combustible que utilitzin. I estaran més penalitzades aquelles famílies de rendes baixes 
que no poden permetre's el luxe de canviar de vehicle, però que tampoc tenen una 
alternativa mitjanament viable de transport públic, cosa que és encara més sagnant 
en l'àmbit rural, on moltes vegades les alternatives al vehicle privat són inexistents. 

Aquest impost, que va ser aprovat en la Llei d'Acompanyament de 2020, ja va ser 
objecte d'un ajornament de la seva entrada en vigor en virtut del Decret llei 33/2020, 
de 30 de setembre, de mesuris urgents en l'àmbit de l'impost sobre els emissions de 
diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i de l'impost sobre els estades en 
establiments turístics, i en l'àmbit pressupostari i administratiu. Aquest decret llei, que 
va ser convalidat pel Ple del Parlament en la sessió del 21 d'octubre de 2020, 
constitueix una prova inequívoca que el Govern era conscient que la calamitosa 
situació econòmica no aconsellava posar en vigor aquest impost.

Atès que la situació econòmica continua sent igual de difícil, i que la incipient 
recuperació és molt lenta i fràgil, assistim amb sorpresa i estupor al fet que el Govern 
posés en vigor aquest impost l'1 de setembre de 2021.

Davant la difícil situació global, que afecta de ple a la nostra ciutat, com a 
representants públics, considerem que el nostre consistori ha de pronunciar-se i 
rebutjar aquesta mesura.

Per tot això se sol·licita del Ple de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat els següents 
acords:

1) Instar el Govern de la Generalitat a deixar sense efecte l'Impost d'Emissions 
de Diòxid de Carboni dels Vehicles de Tracció Mecànica reportat en els exercicis 2020 
i 2021 i declarar extingida l'obligació tributària per als subjectes passius d'aquest 
impost, ordenant a la Agència Tributària de Catalunya al fet que retorni d'ofici als 
contribuents les quantitats que hagi ingressat per aquest concepte amb els interessos 
que corresponguin.

2) Prioritzar mesures mediambientals basades en la conscienciació i l'incentiu de 
mesures de mobilitat sostenibles que no tingui per objecte principal perjudicar 
econòmicament empreses i famílies.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220125&punto=7

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

Codi Segur de Validació b955481ab1774fa2a820262cb0cb9a5e001

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
15

/0
3/

20
22

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

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


“Vots a favor: Elías Soleño Pasarín (Cs)
Vots en contra: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián, Meritxell García de Llanza (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 
Maria Martin Santiago (Força Corbera), José Antonio Andrés Palacios (GiU)

Queda rebutjada amb la majoria que requereix la Llei”
  
 
PROPOSTA D’URGÈNCIA

Fora de l’ordre del dia, la presidenta proposa la incorporació d’un assumpte a l’ordre 
del dia, per raó d’urgència. Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per majoria 
absoluta.

URGÈNCIA. Resolució al·legacions i aprovació definitiva Pressupost de 
l’exercici 2022

Vist que en  sessió de data 22 de desembre de 2021, el Ple de la Corporació va aprovar 
inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2022.

Atès que el  Pressupost General ha estat exposat al públic pel termini de quinze dies 
pel seu examen i presentació de reclamacions, i l’ acord d’ aprovació inicial es va 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona  de data 29 de desembre de 
2021.

Atès  que durant el període d’exposició al públic s’han presentat les següents 
reclamacions

1. Registre 2022-40 de data 02.01.2022  Sr. José Antonio Andrés Palacios, 
en nom i representació del Grup Independent d’Urbanitzacions (GIU)

2. Registre 2022-174 de data 05.01.2022 Sra. Rosa Boladeras Serraviñas , 
en nom i representació del Grup Municipal Força Corbera.

Vist l’informe emès per l’Interventor de l’Ajuntament  en relació a les al·legacions 
presentades, que tot seguit es transcriu:

“ INFORME D’INTERVENCIÓ

Expedient núm.: 3118/2021
Assumpte: Expedient del Pressupost General per a l'exercici 2022. Al·legacions i 
Reclamacions presentades contra el mateix en el període d'exposició pública.

Aquesta Intervenció de conformitat amb l'article 169 del text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, en atenció a les facultats recollides en l'article 4.1.b).2n del Reial decret 
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128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent informe 
en relació amb les al·legacions presentades a l'expedient d'aprovació de pressupost 
municipal.

 
Antecedents:

Mitjançant acord plenari de data 22 de desembre de 2021 va ser aprovat inicialment 
el Pressupost General Municipal per a l'exercici 2022, el qual ha estat exposat a el 
públic durant 15 dies mitjançant inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
del dia 29 de desembre de 2021, havent finalitzat el termini d'exposició i per tant per 
a l'examen i presentació d'al·legacions i reclamacions el dia 20 de gener de 2022, 
segons el que preveu l'article 169 de l'TRLRHL.

Durant aquest període s'han presentat dos escrits d'al·legacions i / o reclamacions, 
segons certificació expedida per la Secretaria municipal, per:

• Registre 2022-40 de data 02.01.2022  Sr. José Antonio Andrés Palacios, en nom i 
representació del Grup Independent d’Urbanitzacions (GIU)
• Registre 2022-174 de data 05.01.2022 Sra. Rosa Boladeras Serraviñas , en nom i 
representació del Grup Municipal Força Corbera.

Legislació aplicable:

Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)

Vistes les al·legacions i / o reclamacions presentades emeto el següent, 

Informe:

Primer.- Competència

L’article 169 del TRLRHL de l’esmentada legislació aplicable estableix que durant el 
termini d’exposició pública del Pressupost General els interessats podran examinar-lo 
i presentar al·legacions i reclamacions. En el cas que es presentessin reclamacions el 
Ple disposa d’un mes per resoldre-les.

Segon.- Legitimació

L'article 170 del TRLRHL preveu que, tindran legitimació activa per a presentar 
reclamacions davant el Ple, "els habitants del territori de l'entitat respectiva", "els que 
estan directament afectats, encara que no visquin en el territori de l'entitat local "i" 
col·legis oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i altres entitats constituïdes 
legalment per garantir interessos professionals o econòmics i veïnals, en actuar en 
defensa d'aquells que són propis ". 
Les persones que han presentat les al·legacions tenen la consideració d’interessats.
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Tercer.- Causes:

Que l’article 170.2 del TRLRHL disposa que només es poden presentar reclamacions 
contra el pressupost per les raons següents:
• Perquè no s'ha ajustat per la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts en 
aquesta llei.
• Ometre el crèdit necessari per al compliment de les obligacions exigides a l'entitat 
local, per un precepte legal o qualsevol altre títol legítim.
• Que els ingressos en relació a les despeses pressupostades o les despeses en relació 
amb les necessitats per la qual es preveuen siguin manifestament insuficients.

Quart.- Al·legacions presentades 

Al·legacions presentades per GIU:

“ Considerem que aquet pressupost és irresponsable per la retallada de 
partides bàsiques, sobre tot en serveis i inversions necessàries pel municipi i 
en una hipoteca de les arques municipals.

MOTIUS

El principal ha estat la implantació del servei de recollida porta a porta, amb 
un increment de més de 600.000€, sistema que no considerem necessari 
tenint d’altres alternatives

En concret, els estats membres han d’adoptar les mesures necessàries per assolir els 
objectius de reutilització i reciclatge dels residus municipals fins al 55% per l’any 2025, 
el 60% per l’any 2030 i el 65% per l’any 2035.

És cert, però existeixen d’altres models per assolir aquests percentatges. Com 
diu la primera part, hi han d’altres sistemes que creiem més efectius que el 
porta a porta com són els contenidors intel·ligents, i/o altre sistema de 
recollida de fraccions, tal i com també recull l`AMB.

Segons l`Agència de Residus de Catalunya (ARC), el 2018 havíem arribat al 
54,61%, és a dir, a punt de cobrir les necessitats per al 2025, actualment, 
tres anys desprès, per la seva gestió d`ERC i CUP estem al 44,7%.

Per tant, ho han fet sense voler incrementar la taxa per compensar la despesa, un fet 
clarament de “oportunisme polític”, però que repercuteix en les necessitats ciutadanes. 

A més a més, han exclòs del pressupost inversions necessàries, saben que 
ens diran que són de “oportunisme polític” les nostres al·legacions o que amb 
el romanent les cobriran. No existeix cap partida per la vorera de la ctra. de 
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Barcelona, de Bonrepós, Camí Ral, Cases Cremades, Eucaliptus, altres del 
nucli, etc, que són inversions necessàries o millores.

Però ni han d’altres que considerem són d’obligat compliment la seva 
incorporació.

1) En Maig de 2020 el Ple Municipal aprovà per unanimitat realitzar les actuacions 
necessàries per garantir la seguritat vial en la carretera de Sant Andreu i reparar la 
via.
L’Ajuntament ha incomplert en reiterades ocasiones aquest compromís i en el 
pressuposts no hi ha cap partida per la seva execució.
Cal recordar que els acords del Ple són d’obligat compliment. 

2) El Ple del dia 1 de juny de 2021, s’aprova L’ORDENANÇA DE  RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUS.
Article 17. De l’auto compostatge
4. En aquelles zones on s’instauri el compostatge comunitari, la inversió anirà a càrrec 
de l’Ajuntament i la gestió a càrrec de la comunitat. En aquestes zones s’anul·larà el 
servei de recollida de residus de la fracció orgànica. Així es podran aconseguir 
bonificacions en la taxa de residus, així com al repartiment del compost resultant pel 
veïnat que ho practiqui.
En el pressupost no hi ha dotació pressupostària per assumir aquet compromís de 
financiació.

3) Adequació local de Can Palet per habilitar l’espai i les eleccions del 2023 en temes 
de Covid 19 o similars.
L’Ajuntament va anular aquest local com seu electoral por motius del Covid al no 
disposar de dos accessos separats, és per motius de seguretat realitzar les obres 
necessària per possibles reincidències, per motius democràtics, facilitant el dret a vot 
de tota la zona sense el deure de fer grans desplaçaments. 
El contrari seria una clara voluntat de perjudicar a aquest sector de cara a les pròximes 
eleccions
Per tot això,
SOL·LICITO
La incorporació de la partida necessària per la reparació de la carretera a Sant Andreu.
La incorporació de la partida necessària per fer front a les inversions per compostatge 
d`acord a la ordenança de residus.
La incorporació de la partida necessària per habilitar el local de Can Palet i garantir 
que es puguin realitzar les properes eleccions en el local. ”

Analitzada la proposta, l’al·legació respon a criteris d’oportunitat política, proposant 
una distribució de la despesa diferent a la contemplada en el pressupost inicialment. 
Per tant, no concorre cap dels supòsits contemplats en l’article 170.2 de TRLRHL, pel 
que procedeix la inadmissió de l’al·legació en el que al pressupost general es refereix.

Al·legacions presentades per Grup Municipal Força Corbera
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Al·legació 1. INCREMENTAR LES PARTIDES DE CONSERVACIÓ I 
MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA.
La dotació pressupostària de les partides de conservació i manteniment de la via públic 
i de l’espai públic han anat baixant any rere any, quan precisament és una de les 
necessitats més evidents del municipi i una de les reivindicacions que més sovinteja a 
les queixes i reclamacions de la ciutadania.
Al quadre núm. 1 s’observa l’evolució que ha tingut el conjunt de partides relacionades 
amb la conservació de la via pública als tres darrers pressupostos elaborats per aquest 
govern municipal.
Així, el 2021 el conjunt de recursos econòmics destinats a la conservació de la via 
pública van baixar un 14% respecte de l’any anterior. Ara, per al proper 2022 el 
conjunt de partides pressupostàries de via pública baixa un 73,23% respecte 
de l’any anterior. Tindríem doncs que, en dos anys, el conjunt de partides de via 
pública ha quedat retallat en un 74,31%.
Pel que fa a la partida específica 11 1532 2100 “Conservació vies públiques”, 
la baixada en termes percentuals encara és més gran, ja que el pressupost de 2022 
retalla aquesta partida en un 77,60%, deixant-hi una minsa dotació de 28.000 
euros.

Corbera compta amb una xarxa viària d’uns 160 km de longitud i una superfície de 
957.000 m2, de la qual 137,4 km lineals corresponen a carrers. I, d’aquests 137,4 
km de carrers, 95,2 km corresponen a àmbits recepcionats, dels quals 
l’Ajuntament té l’obligació legal de fer-ne el manteniment. Per tant, que el 
govern municipal destini només la quantitat de 28.000 euros a la conservació de 
les vies públiques per a tot l’any 2022, significa que es preveu la irrisòria 
quantitat de 29 cèntims d’euro per metre lineal de carrer, comptant 
estrictament els quilòmetres lineals de carrers recepcionats
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És evident que el pressupost 2022, quant a la conservació de la via pública, 
és absolutament insuficient per al compliment de l’obligació municipal de 
mantenir els carrers.

”

Analitzada la proposta, l’al·legació respon a criteris d’oportunitat política, proposant 
una distribució de la despesa diferent a la contemplada en el pressupost inicialment. 
Per tant, no concorre cap dels supòsits contemplats en l’article 170.2 de TRLRHL, pel 
que procedeix la inadmissió de l’al·legació en el que al pressupost general es refereix

Al.legació 2. INCLOURE AL PLA D’INVERSIONS 2022 EL CONDICIONAMENT 
DELS VIALS AMB L’ESTAT MÉS DETERIORAT I QUE SUPOSEN UN PERILL MÉS 
ELEVAT PER A LA SEGURETAT VIAL.
El pressupost municipal 2022 inclou inversions per import d’1.425.474,35 €, les quals 
es financen en un 98,22% amb dues operacions de crèdit, concertades a través de la 
Diputació de Barcelona. El pla d’inversions conté 29 projectes, dels quals només 
2 corresponen a remodelació de carrers i voreres, amb un muntant de 
170.000 €, el qual representa només el 12% del total de les inversions 
previstes per a l’any.

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

Codi Segur de Validació b955481ab1774fa2a820262cb0cb9a5e001
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El govern municipal ha manifestat que té la voluntat de destinar el superàvit generat 
durant el 2021 a projectes d’inversió a la via pública. De tota manera, la incorporació 
de romanents no podrà ser efectiva fins que no es tanqui la liquidació de l’any passat, 
amb el qual els projectes a executar amb aquest finançament no es podran realitzar 
fins a la segona meitat de l’any.
Així mateix, sembla que el govern municipal també preveu incorporar al pressupost 
2022 el romanent de despeses d’inversió no executades l’any 2021 i que venen 
finançades amb préstecs d’anys anteriors.

Tanmateix, el Grup Municipal de Força Corbera considera que el govern municipal 
hauria d’haver prioritzat, al Pla d’inversions 2022, un conjunt d’obres pendents de fa 
temps a vies públiques i connexions vials d’alta freqüentació, que pateixen un alt grau 
de deteriorament, i que presenten un elevat perill quant a la seguretat vial.

Considerem que s’haurien de realitzar amb caràcter urgent i, per tant, 
incloure com a inversions prioritàries al Pla d’inversions 2022: les 
reparacions de la carretera de Sant Andreu, la carretera del Bonrepòs, el 
carrer Bellavista, el Camí Ral, el carrer Rafamans i el carrer Fontvella.

En aquest sentit volem recordar que en data 12 de maig de 2020, el Ple va aprovar 
per unanimitat de tots els grups polítics, la moció presentada pel Grup Municipal de 
Força Corbera en la que, entre altres qüestions, s’acordava “procedir a la reparació de 
tots els sots, esquerdes i desperfectes en el ferm de la carretera de Sant Andreu per 
tal de garantir l’adequat nivell de seguretat per a tots els vehicles que hi circulen”. El 
govern municipal ha incomplert fins a la data l’acord de Ple.
Les majoria d’inversions contingudes en els projectes del Pla d’inversions 2022 no 
tenen caràcter d’urgència i poden esperar al finançament que es derivarà de la 
incorporació del superàvit del 2021 o de la incorporació dels romanents d’inversions 
no realitzades i de finançament afectat (procedent de crèdit).

”

Analitzada la proposta, l’al·legació respon a criteris d’oportunitat política, proposant 
una distribució de la despesa diferent a la contemplada en el pressupost inicialment. 
Per tant, no concorre cap dels supòsits contemplats en l’article 170.2 de TRLRHL, pel 
que procedeix la inadmissió de l’al·legació en el que al pressupost general es refereix

Cinquè.- Tramitació:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Que un cop resoltes les reclamacions presentades s'ha de seguir el tràmit establert en 
l'article 169.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en què es 
determina que aprovat definitivament el pressupost s'inserirà en el Butlletí Oficial de 
la província, resumit per capítols de cada un dels pressupostos que l'integren.

Sisè.- Resultat de l'Informe:

Que per tot l'exposat es conclou que les al·legacions presentades en representació del 
grup municipal GIU i les al·legacions presentades en representació del grup municipal 
Força Corbera no responen a algun o alguns dels supòsits previstos per a la presentació 
de reclamacions contra el Pressupost que preveu l'article 170.2 del TRLRHL. ”

A la vista de les al·legacions formulades, aquesta regidoria proposa al Ple de  
l’Ajuntament,  adopti els següents:

ACORDS

PRIMER.- DESESTIMAR en la seva totalitat les al·legacions formulades pel Grup 
Independent d’urbanitzacions i pel Grup Municipal Força Corbera, atès que responen 
a criteris d’oportunitat política i per no concorre cap del supòsits contemplats en 
l’article 170.2 del TRLLHL.

SEGON.- Aprovar definitivament el pressupost general per a l’exercici de 2022, 
integrat únicament pel pressupost de la pròpia Administració Municipal, i les bases 
d’execució del pressupost general, que s’adjunten a l’expedient, així com els diferents 
annexos que l’acompanyen i publicar l’aprovació definitiva del pressupost en el Butlletí 
Oficial de la Província.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220125&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, Meritxell García de Llanza (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) 
Abstencions: Elías Soleño Pasarín (Cs)

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

8. Precs i preguntes

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220125&punto=9
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I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 00:15 
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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