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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 19 d’abril 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 9 de març 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
- 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 escusats/des: - Mònica Estrader i Rodriguez, regidora

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

RECURSOS HUMANS

1. Aprovació de la massa salarial 2021.

El Ple de la Corporació en sessió de data 22 de desembre de 2020 va aprovar la Plantilla 
pressupostària pel 2021.

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

Codi Segur de Validació 218a763ed71a4cbfbeec67c84863dd5c001

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

L’article 18.4 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per l’any 2021, estableix que la massa salarial del personal laboral podrà 
incrementar-se en el percentatge màxim previst en l’apartat dos d’aquest article, en 
termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, està integrada pel 
conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials devengades pel citat personal a 
l’any anterior.

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

En data 14 de febrer de 2022 s’emet informe tècnic de la cap del servei de Recursos 
humans.

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

S’acorda:

Primer: Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat per al 2021, en compliment del que disposa l’article 103 bis de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril , en les següents quantitats:

PERSONAL LABORAL 2021 AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT (sense incloure 
productivitat de l’art.8 de pactes i conveni, ni indemnització fi de contracte programes 
temporals)

Total Massa salarial 2021: 1.830.026,32€ (Seguretat social no inclosa)

Segon: Publicar un anunci de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat per al 2021 abans detallada al Butlletí Oficial de la Província i 
a la seu electrònica del Ajuntament de Corbera de Llobregat.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220309&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), 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),Elías Soleño Pasarín (Cs)
S’adopta l’acord per majoria absoluta”

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

Codi Segur de Validació 218a763ed71a4cbfbeec67c84863dd5c001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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FINANCES

2. Reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2022.

Durant l’exercici 2021 es van rebre factures per subministraments, serveis i altres prestacions 
que no  van ser aprovades abans del tancament de l'exercici, detallades al present expedient.

Durant l’exercici 2022 s’han rebut factures per subministraments, serveis i altres prestacions 
corresponents al l’exercici 2021 detallades al present expedient.

Vista l’existència en l’aplicació 40001 (Pagaments pendents d’aplicar) d’operacions en relació a 
obligacions d’encàrrecs, serveis o treballs efectuats anteriors a l’exercici 2022, i per les que no 
es va disposar del corresponent reflex pressupostari o comptable.

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. 1/2022, per un import total de 20.337,57€, segons el següent detall:

Pagaments 
pendents 
d’aplicar

Exercici CIF Tercer Nom tercer Import Aplicació 
pressupostària

320190001532 2020 A08663619 CAIXABANK, S.A. 12,00 03.934.22699

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

Codi Segur de Validació 218a763ed71a4cbfbeec67c84863dd5c001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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320210002180 2020 P0800258F
AREA 
METROPOLITANA DE 
BARCELONA

4.587,60 03.943.46401

4.599,60

Factura/liquidació Data CIF tercer Nom tercer Import Aplicació 
pressupostària

21000611 15/1/2021 B60424892 OLIVERA SUBMINISTRES 
CONSTRUCCIO, S.L. 20,91 02.323.21200

2100599 31/7/2021 J63993588
FERRETERIA ESTEVE, 
S.C.P. 24,20 02.933.22197

2021/7 23/10/2021 B61268181 MIRADOR ROIG, S.L. 393,88 20.136.22105

202108092 29/10/2021 P0800000B
DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 580,00 12.320.22699

17,70 02.933.22197
2,00 02.933.22197

51,06 11.1532.22197
4,72 02.933.22197

2100903 31/10/2021 XXXXXXX7F A. H., J. A.

277,68 02.933.22197

2100885 31/10/2021 J63993588 FERRETERIA ESTEVE, 
S.C.P. 12,10 02.933.22197

TA6S50033744 19/11/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S50033732 19/11/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S50033738 19/11/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S50033741 19/11/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S50033727 19/11/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S50033729 19/11/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S50033742 19/11/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S50033730 19/11/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S50033743 19/11/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

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

Codi Segur de Validació 218a763ed71a4cbfbeec67c84863dd5c001
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TA6S50033747 19/11/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S50033740 19/11/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S50033746 19/11/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S50033745 19/11/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

Factura/liquidació Data CIF tercer Nom tercer Import Aplicació 
pressupostària

TA6S50033739 19/11/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S50033726 19/11/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S50033736 19/11/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S50033734 19/11/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

-- 29/11/2021 S0800038B
 

CONSELL DE 
L'AUDIOVISUAL DE 
CATALUNYA

81,24 01.924.22501

2100973 30/11/2021 XXXXXXX7F A.H., J. A. 53,82 11.1532.22197

2100981 30/11/2021 XXXXXXX7F A. H., J. A. 31,50 02.933.22197

2100982 30/11/2021 XXXXXXX7F A. H, J. A. 163,99 02.933.22197

26,62 11.1532.22197
134,43 11.1532.22197
268,77 02.933.22197

2100979 30/11/2021 XXXXXXX7F A. H., J. A.

19,94 02.933.22197

2100983 30/11/2021 XXXXXXX7F A. H., J. A. 78,02 02.933.22197

13,25 02.933.22197
30,25 02.933.221972100984 30/11/2021 XXXXXXX7F A. H., J. A.

3,68 02.933.22197

0000000005 9/12/2021 P0800258F ÀREA METROPOLITANA 
DE BARCELONA 288,65 02.920.22502

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

Codi Segur de Validació 218a763ed71a4cbfbeec67c84863dd5c001
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21024038 15/12/2021 B60424892 OLIVERA SUBMINISTRES 
CONSTRUCCIO, S.L. 5,57 11.1532.21000

TA6S60033663 19/12/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S60033667 19/12/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S60033668 19/12/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S60033675 19/12/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

Factura/liquidació Data CIF tercer Nom tercer Import Aplicació 
pressupostària

TA6S60033679 19/12/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S60033684 19/12/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S60033680 19/12/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S60033671 19/12/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S60033683 19/12/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S60033682 19/12/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S60033687 19/12/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S60033685 19/12/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S60033676 19/12/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S60033677 19/12/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S60033686 19/12/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S60033681 19/12/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

TA6S60033673 19/12/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

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

Codi Segur de Validació 218a763ed71a4cbfbeec67c84863dd5c001
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TA6S60033688 19/12/2021 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 17,40 02.920.22200

18,10 11.1532.22197
2100990 20/12/2021 XXXXXXX7F A. H., J. A.

2,00 02.933.22197

2100992 20/12/2021 XXXXXXX7F A. H., J. A. 22,40 11.1532.22197

3,56 02.933.22197
2100994 20/12/2021 XXXXXXX7F A. H., J. A.

45,17 02.933.22197

2100993 20/12/2021 XXXXXXX7F A. H., J. A. 2,04 02.933.22197

1421 21/12/2021 B65560302 OBRES I CONSTRUCCIONS 
CORBERA, S.L. 1.479,99 10.151.21900

1422 21/12/2021 B65560302 OBRES I CONSTRUCCIONS 
CORBERA, S.L. 8.661,37 10 151 21900

Factura/liquidació Data CIF tercer Nom tercer Import Aplicació 
pressupostària

15,66 02.323.22197
6,18 02.323.221972101060 30/12/2021 J63993588 FERRETERIA ESTEVE, 

S.C.P.
25,85 02.323.22197

6,75 02.933.22197
2101062 30/12/2021 J63993588 FERRETERIA ESTEVE, 

S.C.P. 6,26 02.933.22197

S 2021/S/5612 30/12/2021 U67273987
UTE GIROCOPI, S.L. & 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, S.A.

82,79 02.920.22002

2021/20 30/12/2021 B61268181 MIRADOR ROIG, S.L. 665,79 20.136.22105

A 38904 31/12/2021 Q0801175A
CONSORCI 
ADMINISTRACIÓ OBERTA 
DE CATALUNYA

31,70 02.920.22002

FM 211687 31/12/2021 B65003089 PINTURES MOLINS DE REI, 
S.L. 693,37 35.337.22199

10,46 02.342.21200
32,50 11.1532.21000

3,57 02.933.21200
21024861 31/12/2021 B60424892 OLIVERA SUBMINISTRES 

CONSTRUCCIO, S.L.
9,07 11.1532.22199

21024862 31/12/2021 B60424892 OLIVERA SUBMINISTRES 
CONSTRUCCIO, S.L. 10,45 02.342.21200

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

Codi Segur de Validació 218a763ed71a4cbfbeec67c84863dd5c001

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
09

/0
5/

20
22

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.



21024863 31/12/2021 B60424892 OLIVERA SUBMINISTRES 
CONSTRUCCIO, S.L. 2,31 11.171.22199

72,30 31.326.22698
NFD/16062 31/12/2021 A08586539 SUPERFICIES DE 

ALIMENTACION, S.A. 66,83 00.922.22699
111.675 31/12/2021 A08277907 ERSCE, SAU 89,60 02.3321.21300

SUB 201668 1/1/2022 A17374547 HERMES 
COMUNICACIONS, S.A. 305,80 30.231.22001

08975MD 
5088783 10/1/2022 B65466997

COMERCIA GLOBAL 
PAYMENTS, ENTIDAD DE 
PAGO, S.L.

40,33 03.934.22699

3066412 24/1/2022 S0811001G GENERALITAT DE 
CATALUNYA 59,50 02.920.22501

695072 7/2/2022 P0800258F ÀREA METROPOLITANA 
DE BARCELONA 18,14 02.920.22502

695073 7/2/2022 P0800258F ÀREA METROPOLITANA 
DE BARCELONA 17,5 02.920.22502

Factura/liquidació Data CIF tercer Nom tercer Import Aplicació 
pressupostària

695074 7/2/2022 P0800258F ÀREA METROPOLITANA 
DE BARCELONA 37,65 02.920.22502

15.737,97

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220309&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), 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), Elías Soleño Pasarín (Cs).

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

SEGURETAT CIUTADANA

3. Aprovació inicial de l’Ordenança de circulació de cicles i vehicles de 
Mobilitat Personal (VMP).

Mitjançant la Provisió de l’Alcaldia, de 11 de febrer, es considerà del màxim interès pel 
nostre municipi l’establiment d’una regulació conjunta i sistemàtica de l’ús i les de 
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condicions de circulació de les bicicletes, cicles i altres VMP (Vehicles de Mobilitat 
Personal)

A aquests efectes, i de conformitat amb l’article 133.1 de la Llei de procediment 
administratiu, es va realitzar una consulta prèvia a través del tauler electrònic 
municipal que també va ser notificada als representants de les urbanitzacions dels 
municipis i a les organitzacions més representatives del municipi en tant que 
potencialment afectades por la futura norma sobre els problemes que es pretenen 
solucionar, la necessitat i oportunitat de l’aprovació d’una nova norma, els objectius 
d’aquesta i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

Durant el període d’exposició al públic entre el 11 i el 24 de setembre, ambdós inclosos, 
no s’han presentat aportacions. 

El Decret 310/2022, de 23 de febrer, va constituir una Comissió d’Estudi per a la 
redacció de l’avantprojecte de l’Ordenança de recollida selectiva de residus per a la 
seva elevació posterior al Ple.

Vist el text de de l’avantprojecte de l’Ordenança de circulació de cicles i Vehicles de 
Mobilitat Personal (VMP). 

Vist l’informe de la secretària general de l’Ajuntament.

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

S’acorda: 

PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança de circulació de cicles i Vehicles de Mobilitat 
Personal (VMP) que acompanya aquest document.

SEGON. Exposar-la al públic pel termini de trenta dies, mitjançant anunci, al BOP, 
DOGC, diari i tauler d’anuncis de la Corporació, a l’objecte de presentació d’al·legacions 
o reclamacions contra la mateixa. Cas de no presentar-se’n aprovar-la definitivament, 
sense necessitat d’adoptar-se nou acord al respecte.

TERCER.  Publicar íntegrament el text en el BOP.

QUART. 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 aquelles disposicions que, eventualment, la present modificació pot infringir; 
transcorregut aquest termini sense haver-se formulat cap requeriment, s’estarà a allò 
que disposen els articles 65 i 70 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220309&punto=5

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

Codi Segur de Validació 218a763ed71a4cbfbeec67c84863dd5c001

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
09

/0
5/

20
22

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.



“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), Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, (CUP), Elías Soleño Pasarín (Cs).
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) 

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

URBANISME

 4. Aprovació inicial modificació de l’Ordenança de llicències i autoritzacions
d'obres.

Mitjançant la Provisió de l’Alcaldia de 11 de febrer, es considerà d’interès pel nostre 
municipi disposar d’un sistema d’autorització d’obres més àgil i eficaç,  que s’adeqüés 
a la normativa actual i s’integrés dins la vigent Ordenança Municipal reguladora de 
Llicències i Autoritzacions d’Obres, a través de la inclusió del règim de comunicació 
prèvia d’obres, així com d’aquelles altres actualitzacions derivades de la legislació 
present.

Tot i que l’article 133.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques,  estableix expressament que quan la proposta 
normativa no tingui un impacte significatiu en l’activitat econòmica, no imposi 
obligacions rellevants als destinataris o reguli aspectes parcials d’una matèria, podrà 
ometre’s el tràmit de consulta pública, en el present cas s’ha optat igualment per a 
sotmetre la modificació de l’ordenança proposada a una consulta prèvia a través del 
tauler electrònic municipal amb l’objectiu de poder recaptar l'opinió dels subjectes i de 
les organitzacions més representatives.

Durant el període d’exposició al públic no consten presentades aportacions.

El Decret 514/2022, de 17 de febrer, va constituir una Comissió d’Estudi per a la 
redacció de l’avantprojecte de l’Ordenança de Llicències i Autoritzacions d’Obres per a 
la seva elevació posterior al Ple.

Vist el text de de l’avantprojecte de l’Ordenança de Llicències i Autoritzacions d’Obres 
elaborat per la Comissió d’Estudi.

Vist l’informe de la secretaria general de l’Ajuntament.

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

S’acorda: 

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de Llicències i 
Autoritzacions d’Obres que s’acompanya amb aquest acord.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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SEGON. Exposar-la al públic pel termini de trenta dies, mitjançant anunci, al BOP, 
DOGC, diari i tauler d’anuncis de la Corporació (e-tauler), a l’objecte de presentació 
d’al·legacions o reclamacions contra la mateixa. Cas de no presentar-se’n aprovar-la 
definitivament, sense necessitat d’adoptar-se nou acord al respecte.

TERCER. Publicar íntegrament el text modificat en el BOP.

QUART. 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 aquelles disposicions que, eventualment, la present modificació pot infringir; 
transcorregut aquest termini sense haver-se formulat cap requeriment, s’estarà a allò 
que disposen els articles 65 i 70 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220309&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, Meritxell García de Llanza (ERC), 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”

HABITATGE

5. Manifestar la voluntat d’exercir les competències en matèria d’habitatge.

L'article 41 de la de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l'Habitatge (LDH) 
regula la detecció d'utilitzacions i situacions anòmales dels habitatges i en el punt 3 
defineix les competències en matèria d'habitatge de la Generalitat i els municipis. Entre 
aquestes, figura instruir els procediments per comprovar si un habitatge o un edifici 
d'habitatges s'utilitzen d'una manera anòmala o estan en una situació anòmala; 
ordenar l'execució forçosa de les mesures necessàries per corregir la utilització o 
situació anòmala i determinar el mitjà d'execució, i sancionar la persona responsable 
quan la utilització o la situació anòmales siguin constitutives d'una infracció en matèria 
d'habitatge d'acord amb aquesta Llei. Ambdues parts, municipis i Generalitat es 
coordinen i concerten les competències, llevat que un municipi manifesti la seva 
voluntat d'exercir-les.

D'acord a l'actual legislació, aquesta voluntat d'assumir les competències que 
determina la Llei del Dret a l'Habitatge és el punt de partida perquè Corbera de 
Llobregat pugui desplegar polítiques residencials que donin resposta a les necessitats 
que hi ha al municipi.

D'aquesta manera, l’Ajuntament podrà fer la declaració d'habitatges buits i en situació 
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anòmala, podrà aplicar un recàrrec del 50% de l'impost de béns immobles (IBI) als 
que estiguin buits i fer un requeriment de funció social als propietaris i grans tenidors. 
També es podran obrir expedients d'expropiació temporal forçosa o sancionar amb 
multes per la no utilització dels habitatges en la seva funció social.

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

S’acorda: 

PRIMER. Manifestar la voluntat de l’ajuntament de Corbera de Llobregat d’exercir, 
amb caràcter general i preferent, les competències de instruir els procediments per 
comprovar si un habitatge s'utilitza de manera anòmala, declarar la utilització o 
situació anòmala i requerir la persona responsable perquè adopti les mesures 
necessàries per corregir aquesta utilització, així com la resta de competències 
consignades a l’article 41 en especial i en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret 
a l'habitatge, en general. 

SEGON. Fer trasllat d’aquest acord al Departament de Drets Socials de la Generalitat 
i a la Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social per al seu coneixement. 

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220309&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, Meritxell García de Llanza (ERC), 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) 
Vots en contra:Elías Soleño Pasarín (Cs)

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

SECRETARIA

6. Moció de suport als dictàmens del Consell consultiu de la gent gran del Baix 
Llobregat.

Atès que el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat va ser creat l’any 
1995 com a òrgan de consulta i participació del col·lectiu de persones grans de la 
comarca. 

Atès que entre les funcions del Consell Consultiu es troben la realització d’informes, 
dictàmens, recomanacions i propostes, no preceptius, sobre els projectes normatius o 
d’altres accions que afectin a les persones grans.

Atès que durant el 2021 el Consell Consultiu ha elaborat els següents dictàmens: 

1. La bretxa digital (annex 1).
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2. La sanitat que mereixem (annex 2).

3. La Llei de Gent Gran de Catalunya, més necessària que mai (annex 3).

Atès que aquests dictàmens que van ser aprovats per l’assemblea anual del Consell 
Consultiu, que es celebrà el passat 16 de desembre de 2021, i posteriorment per 
unanimitat dels grups polítics que conformen el Ple del Consell Comarcal, el 24 de 
gener de 2022.

Atès que els dictàmens recullen importants reivindicacions de les persones grans del 
Baix Llobregat, com per exemple la promoció al Parlament de Catalunya d’una llei que 
reculli les especificitats d’aquest grup de població, en la línia d’altres lleis aprovades 
en els darrers anys, com la de joventut o la d’infància i adolescència.

Atès que, per a l’assoliment de les reivindicacions que contemplen aquests dictàmens, 
el conjunt de delegades i delegats del Consell Consultiu considera indispensable el 
suport del Consell Comarcal i dels ajuntaments de la comarca.

Per tot això, el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat l’aprovació dels següents 

Per tot l’exposat, a proposta del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat 
i, previ dictamen de la Comissió Assessora,

S’acorda

Primer.- Donar suport als dictàmens aprovats pel Consell Consultiu de la Gent Gran 
del Baix Llobregat.

Segon.- Iniciar les accions d’acompanyament que s’escaiguin per tal de donar-hi 
compliment.

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220309&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), 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”

7. Moció del grup municipal CUP Corbera per la reparació i restitució de la 
memòria de les acusades de bruixeria.
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La cacera de bruixes és un clar exemple dels atacs i la discriminació als quals les dones 
han estat sotmeses al llarg de la història. Al segle XV, en una societat impregnada per 
la misogínia, moltes van ser acusades injustament de provocar mort i destrucció, i se 
les va tractar com a membres d'una organització criminal liderada pel mateix diable.

La base per acusar-les era la mentida i la manera de forçar-les a confessar aquests 
crims inversemblants eren les tortures més terribles. Contra aquestes dones, el poder 
es va saltar les pròpies lleis i les va jutjar sense cap garantia processal. Aquelles dones 
van ser el boc expiatori d'una societat convençuda de l’origen malèfic de les seves 
desgràcies i disposada a buscar-ne les culpables i assenyalar-les.

Catalunya va ser un dels llocs d’Europa on més dones van ser acusades de bruixeria. 
Recentment, s’ha recuperat el nom de més de set-centes dones que, entre els segles 
XV i XVIII, van ser torturades i executades a la forca. Dones immigrades, dones 
pobres, dones guaridores, dones considerades conflictives, dones vídues... Totes elles 
estigmatitzades i assenyalades pels seus propis veïns i veïnes com a bruixes o 
metzineres.

A Corbera de Llobregat no tenim coneixement de cap procés, encara hi així amb 
aquesta moció volem recordar las dones processades del baix Llobregat:

Caterina Torres, St. Boi, jutjada l’any 1613

Miquela, St. Feliu de Llobregat, jutjada  l’any 1578

Blanca Bardiera, St.Feliu de Llobregat, jutjada l’any 1578

(Dades extretes del mapa interactiu de la revista Sapiens)

Malgrat ser una persecució sistemàtica i massiva encara són escassos els estudis 
històrics sobre aquest fet, especialment els interpretatius, i no s’ha incorporat de 
manera normalitzada aquest episodi als currículums acadèmics. Tampoc s’han 
impulsat polítiques públiques de reparació de la memòria de les víctimes.

Tot aquest cúmul d'injustícies ha portat la revista Sàpiens a impulsar la campanya No 
eren bruixes. Eren dones, que ja compta amb el suport de milers de ciutadans, entre 
ells centenars d’historiadors. La proposta és promoure un acte de justícia històrica en 
la línia de les iniciatives que han sorgit en altres indrets, com Escòcia, Suïssa, Noruega 
o Navarra, amb els objectius següents:

1. Recuperar la memòria d’aquelles dones innocents sense prejudicis ni falsedats.
2. Promoure'n la reparació i dignificar-les per mitjà d’actes de desgreuge per tot 

el territori, a nivell municipal i també nacional.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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3. Reivindicar totes les dones que han estat reprimides al llarg de la història.

Per tot l’exposat, a proposta del grup municipal CUP Corbera la Regidoria i, previ 
dictamen de la Comissió Assessora, 

S’acorda: 

Primer.- Reconèixer les acusades i condemnades per bruixeria com a víctimes 
innocents d’una persecució que va dur a l’assassinat de milers de dones arreu del món 
 i fer actes d’homenatge i de reparació de la seva memòria.

Segon.- Promoure la sensibilització sobre aquest episodi històric i les seves causes 
(criminalització de la diferència, misogínia).

Tercer.- Iniciar la revisió del nomenclàtor municipal per tal d’incloure-hi els noms de 
les dones condemnades per bruixeria, com a exercici de reparació històrica i de 
feminització dels noms dels carrers.

Quart.- Sumar l’Ajuntament a la campanya “No eren bruixes. Eren dones” i participar 
a les activitats amb els mateixos objectius que es puguin proposar des d’altres 
institucions.

Cinquè.- Emplaçar el Govern de Catalunya a impulsar estudis científics amb 
perspectiva de gènere sobre la cacera de bruixes i les seves causes, incorporar aquest 
fet al currículum acadèmic i promoure accions de reparació de la memòria de les 
víctimes.

Sisè.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya i als impulsors de la 
campanya “No eren bruixes. Eren dones”.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220309&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, Meritxell García de Llanza (ERC), 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)
Abstencions : José Antonio Andrés Palacios (GiU), Elías Soleño Pasarín (Cs)

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

8. Moció del grup municipal FC en defensa de la inclusió financera i bancària 
de la gent gran de Corbera.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Entre setembre del 2020 i setembre del 2021, a tot l’Estat van tancar 7 oficines 
bancàries cada dia, quedant la xarxa reduïda al mateix nivell d’implantació que hi havia 
a l’any 1977. Pel que fa al tancament d’oficines per comunitats autònomes, Catalunya 
és la segona on s’ha enregistrat la caiguda més gran. Aquest tancament massiu 
d'oficines i caixers suposa, a nivell de l’Estat, que a finals del 2020 ja hi havia 1,2 
milions de persones que no comptaven amb un punt tradicional d'accés a diners en 
efectiu al seu municipi. 

A Corbera, hem passat de comptar, l’any 2007, amb 10 oficines bancàries (2 a 
la zona alta) a tenir, enguany, només 4 oficines, totes situades al nucli de baix. 
El passat dia 26 de gener es va retirar el darrer caixer automàtic que quedava 
a la zona alta, deixant desatesa una gran part de la població. 

Actualment, els bancs s’han convertit en un servei imprescindible per al dia a 
dia. Cal tenir un compte bancari per poder cobrar la nòmina, la pensió, l’atur, i per 
pagar els rebuts de la llum, l’aigua, els impostos, etc... Per tant, el desmantellament 
de la xarxa bancària de proximitat està provocant que segments importants de la 
població quedin desatesos i marginats: la gent gran i els col·lectius 
vulnerables amb dificultats d’accés i ús dels mitjans digitals. 

D’altra banda, l’escassetat d’oficines també afecta la qualitat i l’accés a 
l’atenció personalitzada que, sovint, les entitats limiten a una franja horària molt 
reduïda. Actualment, amb el pretext del canvi d’usos de part de la població respecte 
els productes bancaris s’estan retallant serveis i atenció, i imposant altes 
comissions a aquelles persones que no es desenvolupen adequadament en 
l’entorn digital i han de fer els tràmits presencialment. 

Per una qüestió essencial d’equitat i distribució territorial i de barri, és imprescindible 
mantenir una xarxa suficient de caixers a tot el municipi, per garantir la 
normativa que regula el dret d’accés als serveis bancaris, i cal evitar que la 
desertització bancària no agreugi les conseqüències de la bretxa digital que 
sobretot afecta a les persones grans. 

Per tot l’exposat, a proposta del grup municipal Força Corbera i, previ dictamen de la 
Comissió Assessora, 

S’acorda:

Primer.- Que l’equip de govern iniciï contactes amb les entitats bancàries i 
financeres que operen al municipi per acordar la millora dels recursos 
d’atenció al client, amb la finalitat d’aconseguir un servei adequat al llarg de tot 
l’horari i dimensionat d’acord amb el volum de població (15.017 habitants). 

Com sigui que del total de població, un 14,6% de les persones que viuen a 
Corbera té més de 65 anys, aquesta millora del servei anirà adreçada especialment 
a les persones grans que no poden fer els seus tràmits o gestions on-line, en 
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compliment del Reial Decret Llei 1/2021 de protecció dels consumidors i usuaris front 
a situacions de vulnerabilitat social i econòmica. 

Segon.- Que el govern municipal estudiï la possibilitat de condicionar amb 
quines entitats operarà l’administració municipal en el futur, atès que els fons 
de l’Ajuntament són públics, en funció de la qualitat del servei que les entitats 
ofereixin a la població, en especial als col·lectius de la gent gran i als que es troben 
en risc d’exclusió digital. 

Tercer.- Promoure la recuperació d’un caixer automàtic per a donar servei a la 
zona alta, i fomentar-ne la instal·lació als barris o urbanitzacions, oferint si cal 
un espai o equipament públic on col·locar-lo. 

Quart.- Traslladar aquests acords al col·lectiu de la gent gran del municipi, a tota la 
població en general a través de les xarxes i mitjans de comunicació municipals, i a 
totes les entitats bancàries que operen amb oficina pròpia a Corbera, tant als 
directors/es de sucursal com als màxims responsables de l’entitat. 

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220309&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, Meritxell García de Llanza (ERC), 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), José Antonio Andrés Palacios (GiU) 
Abstencions: Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, (CUP)

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

9. Moció del grup municipal GIU per a donar un servei de recollida de residus 
a les persones dependents o amb dificultats de mobilitat.

El canvi de sistema de recollida d'escombraries té conseqüències que va més enllà de 
dipositar els residus al carrer a unes hores determinades. 

Per la qual cosa, tant en els Plens com en les al·legacions presentades pel nostre Grup, 
hem posat de manifest la incompatibilitat d'aquest sistema per a moltes famílies, ja 
sigui pels horaris establerts i en particular a les persones dependents o amb dificultats 
de mobilitat. 

Persones que, en molts casos necessiten elements d'higiene diaris, com bolquers; 
salva eslip, compreses, residus de cures o apòsits, etc., i pretendre que els desin a 
casa fins el dia de recollida (en alguns casos fins a tres dies d'espera), és inadmissible 
i antihigiènic.
 
Pretendre que, aquestes persones que moltes vegades per problemes de salut, 
seleccionin, recordin els dies de recollida i es desplacin en un horari concret a dipositar 
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els residus, és una clara mostra de la poca sensibilitat de l'equip de govern cap a 
aquest col·lectiu i en realitat cap a tota la ciutadania. 

Les treballadores del Servei d'Assistència Domiciliària (SAD), així com les 
Treballadores Familiars (TF), ja han manifestat la seva disconformitat, no a ajudar com 
feien fins ara sinó a assumir unes obligacions que els poden venir imposades sense 
consens. 

L'Ajuntament manté aquests serveis privatitzats a través de Consell Comarcal, 
l'empresa contractada tampoc no sap ni està disposada a assumir els costos derivats 
d'aquesta imposició. 

Les treballadores han manifestat la seva disconformitat, per conveni tenen prohibit 
assumir aquesta feina i per tot això, han comunicat: 

“Ens han arribat a les nostres orelles que l'Ajuntament vol obligar-nos a llençar les 
escombraries de les persones dependents (per conveni ho tenim prohibit, si ho fem és 
per humanitat). 

Una cosa és baixar-la al portal, però haver de ficar-les al nostre cotxe particular i 
buscar el punt de recollida, que per horaris i el nou sistema ho fa a la pràctica 
impossible, és un abús, algú ha pensat en els horaris que fem? , han pensat que el 
temps extra que haurem d'invertir en portar-lo, per exemple, a la deixalleria?, qui ens 
pagarà aquesta hores extres? I tampoc no han tingut en compte l'empresa, i si 
l'empresa està d'acord, perquè no pagarà aquest desplaçament extra, ni aquests km 
de la butxaca, quan no és una funció d'una treballadora familiar, ni d'una auxiliar de 
la neteja. 

Creiem que es realitzarà una reunió, i esperem que pugueu transmetre el nostre 
desacord i que es trobaran amb un No rotund per part de nosaltres i l'empresa, si cal 
ens mobilitzarem, per part nostra ja hem sol·licitat una reunió amb Consell Comarcal 
on exposarem el nostre desacord i les mesures que volen prendre contra l'Ajuntament. 

Si la decisió del “Porta a Porta” l'han pres sense comptar amb la ciutadania, ara que 
resolguin els problemes que ells han ocasionat, no traspassant el problema a les 
treballadores del SAD que prou retallades tenim per pagar plats trencats aliens, que 
no és llençar les escombraries a un usuari, jo al dia ho faig 6 vegades i tots necessiten 
ajuda per baixar els cubs”. 

És per això que considerem que l’Ajuntament ha de donar una resposta immediata a 
aquesta situació provocada per les seves accions. 

Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS
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PRIMER: L’Ajuntament assumirà mitjançant els serveis de recollida municipals, la 
recollida de residus de les persones dependents o amb dificultats de mobilitat a les 
quals els horaris establerts impedeixin el seu compliment. 

SEGON: L’Ajuntament a través dels Serveis Socials, realitzarà la valoració 
corresponent d’aquelles persones que per les seves circumstàncies requereixin la 
concessió d’aquesta prestació mitjançant els serveis públics o la designació d’una 
treballador familiar (TF) a cobrir aquest servei. 

TERCER: L'Ajuntament traslladarà al Consell Comarcal i a l'empresa responsable del 
servei de (SAD) i (TF) així com als treballadors afectats en la resolució del Ple. 

QUART: Donar publicitat d’aquesta moció a la pàgina web i xarxes socials de 
l’Ajuntament i als mitjans de comunicació locals.”

 http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220309&punto=11

“Vots a favor: 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)
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), Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, (CUP)
 
Queda rebutjada amb la majoria que requereix la Llei”

 10. Moció del grup municipal Cs sobre el 8 de març dia de la dona.

L'Ajuntament de Corbera de Llobregat declarem, un any més, la nostra ferma voluntat 
de continuar construint una societat justa, on nenes i nens creixin en igualtat 
d'oportunitats.

Cada Dia Internacional de la Dona, governs, institucions públiques i privades, 
associacions civils, agents socials i ciutadania surten als carrers dels nostres pobles i 
ciutats per a fer balanç dels assoliments aconseguits i exigir, amb una única veu, 
l'empleno de les mesures, tantes vegades acordades, que garanteixin, en nom del dret 
i de la justícia, una societat paritària i participativa.

A Corbera de Llobregat ens sumem a aquesta reivindicació que busca que homes i 
dones, nens i nenes, amb independència del seu gènere, tinguin els mateixos drets. 
Per això, des de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat renovem el nostre compromís 
en l'elaboració i revisió d'estratègies d'igualtat i en el foment del diàleg multinivell amb 
els diferents àmbits de l'Administració Local, Autonòmica, Estatal, Europea i 
Internacional.

Aquest 2022, el 8 de Març cobra una especial importància perquè a la revisió dels 
assoliments cal sumar el seu defensa i la seva protecció. Hem de continuar reunint 
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esforços, des de la legalitat i l'equitat i amb les veus de totes i de tots, perquè les 
dones visquin lliures de por, percebin el mateix salari per un treball d'igual valor i 
estiguin representades, en igualtat, en els òrgans de decisió polítics i empresarials per 
a propiciar la seva participació en una societat que és tan seva com la de la resta.

I per a això, corresponsablement, homes i dones hem d'impulsar el camí que permetrà 
crear i consolidar economies i sistemes socials i polítics basats en la defensa dels drets 
i llibertats fonamentals i en la qual els Governs Locals hem d'assegurar el seu 
desenvolupament en peus d'igualtat. En definitiva, perquè la igualtat de gènere sigui 
una realitat.

Ara, immersos en una crisi sanitària i humanitària a nivell global, observem un impacte 
negatiu i sense precedents en els avanços aconseguits que requereix dedicar esforços 
a analitzar no sols factors epidemiològics i de salut, sinó també econòmics, psicològics 
i socials associats, i prevenir les pèrdues en els assoliments consolidats en matèria 
d'igualtat de gènere i drets de les dones.

Així, com a conseqüència directa de la pandèmia ocasionada pel COVID-19, estem sent 
testimonis, d'una banda, de com la difícil situació econòmica està tenint greus 
conseqüències en el mercat de treball augmentant en major percentatge la taxa d'atur 
de les dones i ampliant la diferència de gènere; i per un altre, de l'augment del treball 
de cura no remunerada –tant de menors, pel tancament de classes i d'activitats 
extraescolars com de persones majors, persones malaltes i dependents– el que 
aprofundeix les desigualtats de gènere ja existents, tal com es venia alertant en els 
diferents estudis i informes de l'ús del temps.

Per tot l’exposat, a proposta del grup municipal Cs i, previ dictamen de la Comissió 
Assessora, 

S’acorda: 

Primer.- Convidar a totes les Entitats Locals a adherir-se a aquesta Declaració i ens 
sumem a totes les veus que clamen per un futur sense discriminació per raó de gènere, 
on homes i dones formin part de la nostra societat en igualtat de drets i 
responsabilitats.

Segon.- Reafirmar el nostre compromís amb la ciutadania i amb les seves necessitats, 
amb la igualtat de tracte i d'oportunitats i amb el mandat constitucional que persegueix 
el ple establiment d'una igualtat real i efectiva.

Tercer.- Reconeixem que la desigualtat es fonamenta en creences i comportaments 
amb base estructural diversa, i assumim la importància de promoure accions 
formatives i de sensibilització social.

Quart.- Ratifiquem el nostre compromís relacionat amb la Igualtat de Gènere, i 
reconeixem als col·lectius víctimes de discriminació múltiple, moltes vegades ocults 
fins ara, com el de les dones amb discapacitat.
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Cinquè.- Insistim en la necessitat d'intensificar els esforços en el desenvolupament 
de polítiques encaminades a fomentar l'ocupació i l'emprenedoria, l'educació per a la 
igualtat d'oportunitats, la incorporació de les dones a la societat de la informació i el 
suport a les dones que viuen en l'àmbit rural.

Sisè.- Reconeixem l'impacte negatiu que la pandèmia està ocasionant en els drets de 
les dones i alertem sobre les conseqüències que aquesta reculada suposarà per a les 
generacions futures.

Setè.- Recomanem l'impuls de la participació de dones en llocs de lideratge i la 
necessitat de visibilitzar la seva contribució essencial per a la resiliència i la 
recuperació.

Vuitè.- Reconeixem que el treball de cura no remunerada és un pilar fonamental de 
la resposta a la pandèmia i consegüentment, ha de ser visibilitzat i valorat.

Novè.- Reclamem la necessitat de dotar a les Entitats Locals dels mitjans necessaris 
per a dur a terme les competències fixades en el Pacte d'Estat en matèria de Violència 
de Gènere per a garantir l'impuls d'actuacions que contribueixin a la convivència, el 
progrés i el desenvolupament social i econòmic sostenible.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220309&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, Meritxell García de Llanza (ERC),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) 
Abstencions: Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, (CUP).

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

11. Moció del grup municipal Cs per a l’aprovació d’una declaració 
institucional de suport a la societat ucraïnesa.

De conformitat amb l’article 42.2 apartat c) del Reglament d’organització municipal de
Corbera de Llobregat, i a proposta del Grup Municipal Cs, es retira aquest punt d’ordre 
del dia.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220309&punto=13
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ASSUMPTES URGENTS

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

URGÈNCIA 1. Aprovació acta de Ple extraordinari de 22 de desembre de 2021.

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

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220309&punto=1

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián, Meritxell García de Llanza (ERC), 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.”

URGÈNCIA 2. Aprovació acta de Ple ordinari de 25 de gener de 2022.

La presidenta, demana que es passi a votació l’acta del Ple amb data 25 de gener de 
2022, amb el resultat següent:

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220309&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), 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.”

URGÈNCIA 3. Moció dels grups municipals ERC i CUP declaració del Fons 
Català de Cooperació al desenvolupament i la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses 
per la Pau de Catalunya sobre el conflicte d’Ucraïna.

Davant l’increment de les hostilitats a les regions ucraïneses de la part oriental del 
Donbàs, l’entrada de tropes de l’exèrcit de Rússia a Lugansk i Donetsk, l’escalada 
bèl·lica entre l’OTAN i Rússia, l’amenaça de guerra oberta a Ucraïna i la seva possible 
extensió en l’àmbit regional, manifestem:

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

Codi Segur de Validació 218a763ed71a4cbfbeec67c84863dd5c001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

La disputa entre Rússia i Ucraïna és un conflicte polièdric en el qual els aspectes 
històrics, culturals, geopolítics i econòmics es creuen en un escenari d’enfrontament 
entre dues potències mundials, Rússia i l’OTAN. Aquesta gran complexitat requereix 
una responsabilitat de la mateixa dimensió a l’hora de trobar-hi una sortida pacífica, 
no només per part dels actors directament implicats sinó que també de tots els que 
poden tenir un paper destacat, en especial per la Unió Europea,per tal de generar 
espais de negociació, cooperació i acord.

El trencament de la política de blocs que va representar la caiguda del mur de Berlín 
el 1989,i el consegüent pas d’un ordre mundial bipolar a un de multipolar, donava 
l’oportunitat a entomar els processos d’emancipació nacional i la resolució pacífica dels 
conflictes des del diàleg, la cooperació i el multilateralisme. En aquest sentit, creiem 
que alinear-se amb un bloc militar no contribueix a enfortir aquesta voluntat de 
resoldre els conflictes de manera pacífica i dialogada. Al contrari, augmenta el perill 
d’una guerra que ara ja torna a sacsejar Europa.

La societat catalana està compromesa amb la pau i amb la resolució noviolenta dels 
conflictes, tal com va mostrar de manera massiva les campanyes de solidaritat amb 
Bòsnia davant del conflicte dels Balcans ara fa 30 anys, de les manifestacions de la 
Plataforma Aturem la Guerra ara fa vint anys davant de la Guerra d’Iraq, o de les 
mobilitzacions d’ara fa cinc anys a favor de l’acollida de refugiats derivada de la crisi 
humanitària provocada per la Guerra de Síria.

Per aquesta raó, i donant resposta a aquest anhel, des del municipalisme solidari 
creiem que cal contribuir a desescalar el conflicte i apostar per la desmilitarització de 
la zona i per l’establiment d’un diàleg enfocat a la construcció de pau. A dia d’avui, la 
seguretat i el lliure exercici de drets de la població civil està en perill, una situació que 
s’agreujarà molt més amb l’existència d’un conflicte bèl·lic obert, un fet que generarà 
de ben segur migracions forçades que caldrà atendre, violència contra la població civil 
i una crisi humanitària al cor d’Europa. Per tot això apel·lem a la comunitat 
internacional, en especial a la Unió Europea, a adoptar un paper de mediació per 
preservar la vida i els drets humans de tota la ciutadania de la regió.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220309&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, Meritxell García de Llanza (ERC), 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.”

12. Donar compte d’altres resolucions i/o assumptes.

1. Acord Municipal de la Diputació de Barcelona de la  Moció del grup municipal ERC 
per a la millora de la seguretat viària en les travesseres urbanes.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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2. Aprovació de  la creació de la Taula de Mobilitat del Baix Llobregat del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat.
3. Notificació acord del Consell Metropolità per adherir-se a la Declaració del II Congrés 
Nacional d’Educació Ambiental.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220309&punto=15

13. Precs i preguntes.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20220309&punto=16

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 1:50 
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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