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

 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2019, va aprovar 
l’acta de la sessió 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 1 D’OCTUBRE de 2019

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 20:00 hores, 
es reuneix el PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a terme la 
sessió ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la 
secretària acctal., Marta Puig Puig i per l’interventor senyor Javier Vicen Encuentra, hi 
assisteixen:

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

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

I PART RESOLUTIVA

FINANCES

1. Aprovació modificació de crèdit 25/2019

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

Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades  per a les 
quals no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual o és insuficient, i atès que hi 
han crèdits d’unes aplicacions pressupostàries de despeses no compromesos,  cal 
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tramitar expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançats amb baixes de 
crèdits d’altres partides del pressupost no compromeses.

L’interventor municipal ha emès informe favorable que queda incorporat a l’expedient.

Atès el que disposen els articles 8, 9 i 10 de les Bases d’Execució del vigent Pressupost; 
l’article 177 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 (TRLRHL), i els articles 35, 36, 37, 
38, 49, 50 i 51  del Reial decret  500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

Previ dictamen de la Comissió Assessora, amb la incorporació de les esmenes in voce 
formulades a la sessió, 

S’acorda:

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 25/2019 mitjançant:

A) Crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del 
pressupost no compromesos, segons el següent detall:

Despeses que cal finançar:

Projecte
Aplicació 
pressupostàri
a

Descripció Consignació 
actual Alta Baixa Consignació 

final

2019/2/AJUNT/38 30 337 63500
MOBILIARI CASAL DE LES 
MAGNOLIES 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

TOTAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Finançament que es 
proposa:

Projecte
Aplicació 
pressupostària Descripció

Consignació 
actual Alta Baixa

Consignació 
final

2018/2/AJUNT/30 30 337 63201
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I 
CONSTRUCC. 458.796,28 0,00 50.000,00 408.796,28

TOTAL 458.796,28 0,00 50.000,00 408.796,28

El crèdit extraordinari es realitza per despeses específiques i determinades que no 
poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a l’article 35 del RD 
500/1990.

Pel que fa a la baixa de crèdits, es considera reduïble la dotació d’aquesta sense 
pertorbació del servei.

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

Codi Segur de Validació 3a32d1e169c14db484f2da3b8614beea001

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
21

/0
1/

20
20

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

 

El crèdit extraordinari de les aplicacions pressupostàries de capítol VI per import total 
de 50.000,00 €, estan finançats amb romanent afectat transferits de projectes 
d’inversió amb  finançament dels recursos provinents  del préstec del Programa de 
Crèdit Local previst pel 2018  segons detall:

Projecte que transfereix finançament Projecte  que rep el 
finançament

Núm. projecte Denominació 
projecte Agent Aplicació 

d'ingressos
Import 
transferit Núm. projecte Import 

rebut

2018/2/AJUNT/30

INVERSIÓ 
REPOSICIÓ 
CASAL DE LA 
GENT GRAN LES 
MAGNÒLIES

PROGRAMA 
CRÈDIT 
LOCAL 2018-
BANC 
SABADELL 91314 50.000,00 2019/2/AJUNT/38 50.000,00
Total transferit 50.000,00 Total finançat 50.000,00

B) Suplement de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits 
d’altres partides del pressupost no compromesos, segons el següent 
detall:

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària

Descripció Consignació 
actual Alta Baixa Consignació 

final

2019/4/AJUNT/5 13 160 61901

IFS. INVERSIÓ REPOSICIÓ 
INFRAESTRUCTURES 
SANEJAMENT 134.474,93 110.000,00 0,00 244.474,93

2019/4/AJUNT/6 13 161 61901

IFS. INVERSIÓ REPOSICIÓ 
INFRAESTRUCTURA 
XARXA AIGUA 75.000,00 55.000,00 0,00 130.000,00

2018/2/AJUNT/6 02 920 63603

INVERSIÓ REPOSICIÓ 
PROGRAMA CONTROL 
PRESÈNCIA I TERMINALS 10.500,00 12.000,00 0,00 22.500,00

 30 231 48000 AJUTS SOCIALS 115.465,89 6.000,00 0,00 121.465,89

 33 3321 22100
ENERGIA ELÈCTRICA  
BIBLIOTECA 28.000,00 6.400,00 0,00 34.400,00

    TOTAL 363.440,82 189.400,00 0,00 552.840,82

Finançament que es 
proposa:

Projecte
Aplicació 
pressupostària Descripció

Consignació 
actual Alta Baixa

Consignació 
final
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2019/4/AJUNT/3 22 933 62301
IFS. ASCENSOR AVINGUDA 
CATALUNYA 165.000,00  0,00  165.000,00  0,00  

2019/2/AJUNT/17 02 920 62900 ALTRES INVERSIONS NOVES TIC 21.850,00  0,00  12.000,00  9.850,00  

 02 933 21301 MANTENIMENT CALDERES 6.000,00  0,00  4.000,00  2.000,00  

 10 151 21000
QUOTES MANTENIMENT 
TERRENYS 5.300,00  0,00  3.000,00  2.300,00  

 02 920 21600
MANTENIMENT EQUIPS 
INFORMÀTICS 37.000,00  0,00  2.000,00  35.000,00  

 03 934 35900
ALTRES DESPESES 
FINANCERES 6.000,00  0,00  2.000,00  4.000,00  

 02 933 22100

ENERGIA ELÈCTRICA I 
CALEFACCIÓ DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS 42.000,00  0,00  1.000,00  41.000,00  

 33 336 46500
CONVENI JORNADES 
PATRIMONI 200,00  0,00  200,00  0,00  

 33 334 48100 PREMIS I BEQUES CULTURA 2.500,00  0,00  200,00  2.300,00  

    TOTAL 285.850,00  0,00  189.400,00  96.450,00  

El suplement de crèdit i el crèdit extraordinari es realitza per despeses específiques i 
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a 
l’article 35 del RD 500/1990.

Pel que fa a la baixa de crèdits, es considera reduïble la dotació d’aquesta sense 
pertorbació del servei.

El suplement de crèdit de les aplicacions pressupostàries de capítol VI, per import total 
de 177.000,00 €, estan finançats amb romanent afectat transferits de projectes 
d’inversió amb  finançament dels recursos provinents  del préstec del Programa de 
Crèdit Local previst pel 2019  i per un canvi d’inversió financerament sostenible segons 
detall:

Projecte que transfereix finançament Projecte  que rep el 
finançament

Núm. projecte Denominació 
projecte Agent

Aplicació 
d'ingresso
s

Import 
transferit Núm. projecte Import 

rebut

2019/2/AJUNT/1
7

ALTRES INVERSIONS 
NOVES TIC

PROGRAMA 
CRÈDIT LOCAL 
2019- BBVA 91315 12.000,00

2018/2/AJUNT/
6 12.000,00
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2019/4/AJUNT/
5 110.000,00

2019/4/AJUNT/3

IFS. ASCENSOR 
AVINGUDA 
CATALUNYA

INVERSIÓ 
FINANCERAMEN
T SOSTENIBLE . 
DESTI 
SUPERAVIT 
2018 87000 165.000,00

2019/4/AJUNT/
6 55.000,00

Total transferit 177.000,0
0 Total finançat 177.000,0

0

SEGON. Aprovar la modificació del Programa de Finançament del Pla d’Inversions 
derivada de la present modificació.

TERCER. Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del 
Text Refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

QUART. El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en els termes d’exposició 
pública no es presenta cap reclamació contra el mateix.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191001&punto=1

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

2. Aprovació Compte General exercici 2018

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

Vist el Compte General de l’exercici 2018, elaborat de conformitat amb el que disposen 
les Regles 44 a 48 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada 
per Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre (ICAL 2013).

Atès que la Comissió Especial de Comptes, reunida el dia 30 de Juliol de 2019, va 
informar favorablement l’esmentat compte.

Atès que l’informe de la Comissió de Comptes, juntament amb el Compte esmentat i 
els seus justificants han estat exposats al públic durant  quinze dies i vuit més, als 
efectes que els interessats poguessin presentar reclamacions,  objeccions  u 
observacions que creguessin convenients, no havent-se presentat cap reclamació.
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S’acorda:

PRIMER. Aprovar el Compte General de l’exercici 2018, integrat únicament pel de la 
pròpia Entitat.

SEGON. Autoritzar el traspàs al compte de Resultats exercicis anteriors (120) del saldo 
del compte “Resultats de l’exercici” (129) equivalent a 1.952.193,44 € corresponents 
als resultats obtinguts a l’exercici 2018.

TERCER. Retre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el Compte General, de 
conformitat amb l’article 212.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191001&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, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, 
Xavier Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP).
Vots en contra: Elías Soleño Pasarín (Cs). 
Abstencions: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa 
Maria Martin Santiago (FORÇA CORBERA) i José Antonio Andrés Palacios (GiU).
S’adopta l’acord per majoria absoluta.”

SECRETARIA

3.  Donar compte del Decret 2019/1446 de fixació del règim de dedicació dels 
regidors.

Es dona compte del Decret que es transcriu a continuació:

«DECRET

Celebrades el passat 26 de maig les eleccions locals i constituït el nou Ajuntament el 
15 de juny, resulta necessari per el mandat 2019-2023, determinar el règim de 
dedicacions que desenvoluparan els regidors amb responsabilitats concretes en base 
a l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 8 de juliol de 2019, a on es va modificar el 
règim de retribucions dels membres de la Corporació.

Mitjançant el Decret d’Alcaldia 1250/2019, de 18 de juny, s’han determinat les àrees 
i la delegació de competències en favor regidors i regidores.

L’acord del Ple faculta l’Alcaldia en el règim de dedicació acordat en aquesta resolució 
dels membres que, prèvia acceptació, desenvoluparan aquests càrrecs, havent de 
donar posteriorment compte al Ple municipal.
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L’11 de juliol de 2019, els serveis jurídics emeten un informe en relació amb el règim 
de dedicació parcial dels càrrecs electes.

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l’article 
13.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

RESOL

PRIMER. Determinar que els membres de la Corporació que desenvoluparan els seus 
càrrecs en règim de dedicació exclusiva, prèvia acceptació per escrit i de conformitat 
amb les condicions establertes a l’apartat Primer de la part dispositiva de l’acord del 
Ple de 8 de juliol de 2019, són els següents:

Regidors/es delegats/des: Mercè Rocas i Rubió
Arturo Martínez i Laporta
Albert Cañellas Pagès
Xavier Miquel Pons
Meritxell Garcia de Llanza

SEGON. Designar la regidora delegada, Mònica Estrader Rodríguez, membre de la 
Corporació municipal,  desenvoluparà el seu càrrec en règim de dedicació parcial del 
90% prèvia acceptació per escrit, de conformitat amb les condicions establertes a 
l’apartat Segon de la part dispositiva de l’acord del Ple de 8 de juliol.

TERCER. Comunicar aquesta Resolució al departament de Recursos Humans perquè, 
un cop acceptat el règim de dedicació per cada un dels membres, tramiti la 
corresponen alta en el règim general de la Seguretat Social, amb efectes des de la 
data en què hagin acceptat el règim de dedicació.

CUART. Notificar la present resolució a les persones interessades per tal que formulin 
acceptació expressa del règim de dedicació, de la qual es donarà compte al Ple en la 
següent sessió ordinària que es dugui a terme.
  
CINQUÈ. Publicar aquesta Resolució en el tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament 
i en el BOPB, en compliment del que determina l’article 75.5 de la llei 7/1985, de 2 
d’abril, regulada de les bases de règim local.»
 
http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191001&punto=3

4. Donar compte de l’acord de JGL adoptat en sessió de 7 de setembre de 
2019 relatiu a l’addenda al conveni de cessió d’ús d’immoble a l’Associació 
Corbera Voluntària

L’acord literalment diu: 
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«6. Addenda al conveni de cessió d’ús d’immoble a l’Associació Corbera 
Voluntària

La Junta de Govern Local en sessió del 30 de gener de 2017 va acordar sotmetre a 
informació pública durant un termini de vint dies hàbils l’expedient de cessió d’ús a 
precari a favor de l’Associació Corbera Voluntària del local D5 de propietat municipal i 
de caràcter patrimonial ubicat als baixos del carrer Casanova núm. 26, de superfície 
133 m2, per destinar-lo a activitats pròpies de l’associació relacionades amb els 
estatuts de l’entitat, i principalment a la recollida i distribució d’aliments per a persones 
en situació de vulnerabilitat i de necessitat social. També es va aprovar la minuta del 
conveni regulador.

Finalitzada la tramitació de l’expedient, per acord de la Junta de Govern Local, de 14 
de març de 2017, es va aprovar la cessió d’ús a precari en els termes abans esmentats 
per un termini inicial d’un any, prorrogable de forma expressa d’any en any fins a un 
màxim de quatre. 

La Junta de Govern Local en sessió de 24 d’abril de 2018 va aprovar, amb efectes del 
15 de març de 2018 i pel termini d’un any, la pròrroga del conveni de cessió d’ús.

Es considera necessari regularitzar el període transcorregut des del 15 de març de 
2019 data de finalització de l’anterior pròrroga fins la data en què s’aprova la nova 
atès que per l’Associació s’ha continuat desenvolupant l’activitat, estant interessades 
ambdues parts en formalitzar la segona pròrroga del conveni.

L’òrgan competent és la Junta de Govern Local per delegació del Ple, previ dictamen 
de la Comissió Assessora. No obstant, atesa la manca de convocatòria ordinària 
d’aquell òrgan fins a finals del mes de setembre, aquesta Regidoria considera 
necessària, per a l’adequada prestació del servei, la inclusió d’aquesta proposta en 
l’ordre del dia per la via d’urgència en els termes de l’article 123.2 ROFRL, donant-ne 
compte amb posterioritat.

Per tot l’exposat, la Regidoria delegada de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar, amb efectes del 15 de març de 2019 i pel termini d’un any, la 
pròrroga del conveni de cessió d’ús a precari a favor de l’Associació Corbera Voluntària 
del local D5 de propietat municipal i de caràcter patrimonial ubicat als baixos del carrer 
Casanova núm. 26, de superfície 133 m2, per destinar-lo a activitats pròpies de 
l’associació relacionades amb els estatuts de l’entitat, i principalment a la recollida i 
distribució d’aliments per a persones en situació de vulnerabilitat i de necessitat social.
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SEGON. Modificar l’apartat tercer del conveni actualitzant, a data d’avui, la 
procedència dels aliments que distribueix l’entitat.

TERCER. Aprovar l’addenda al conveni de cessió que s’incorpora a l’expedient, 
facultant l’alcaldessa o persona en qui delegui per a la seva signatura.

QUART. Donar compte d’aquests acords a la Comissió Assessora en la propera sessió 
ordinària que se celebri. 

CINQUÈ. Notificar l’acord a l’Associació.»

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191001&punto=4

5. Moció dels grups municipals d’ERC i la CUP reclamant l’execució inmediata 
del carril bus-VAO a la B-23.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora, amb el text següent:

Exposició de motius :

L’any 2001 diversos ajuntaments del Baix Llobregat i l’Associació per a la Promoció del 
Transport (PTP) Públic van signar el manifest d’ Esparraguera, un document que 
demanava la creació d’un pioner carril bus-VAO a l’autopista A2 (avui B23) entre Molins 
de Rei i la Diagonal de Barcelona. L’any 2007 en el marc de la Setmana de la Mobilitat 
la PTP, en col·laboració amb diversos operadors de serveis de bus i el Servei Català de 
Trànsit, va recrear en viu el carril bus, demostrant la viabilitat d’aquest carril Bus-VAO 
amb un baix cost d’implantació gràcies al nou límit dels 80 km/h. 

Al llarg de la darrera dècada s’han realitzat diversos projectes d’execució per part del 
Ministeri de Foment, titular de la via, que va dissenyar una infraestructura pesant; i 
de la Generalitat de Catalunya, amb un projecte més econòmic basat en la reforma 
del ferm i el repintat de la calçada d’entrada a Barcelona.

Després de diferent peticions parlamentàries i reivindicacions ciutadanes l’abril de 
2018 el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta que demanava a la 
Generalitat que instés a l'Estat a executar el projecte del carril bus a la B-23. Aquell 
mateix any es va anunciar un acord de traspàs entre el Ministeri de Foment i la 
Generalitat que incloïa partides per al manteniment de la via i la implantació del carril 
bus-VAO. Finalment l’acord no es va dur a terme i segueixen acumulant-se els retards 
en la seva execució.    

Aquest projecte de Bus-VAO esdevé una important eina per fer més sostenible un dels 
principals accessos a Barcelona, ja que prioritzaria els temps de recorregut d’aquelles 
persones que comparteixen cotxe o fan ús del transport públic interurbà. Aquest carril 
Bus-VAO resulta vital en especial a hores punta d’ entrada, doncs fa que els autobusos 
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s’aturin en la congestió del trànsit, fent-los poc competitius amb els vehicles privats. 
A més permetria desenvolupar noves línies de bus exprés. En l’actual context de 
contaminació atmosfèrica i emergència climàtica, considerem aquesta infraestructura 
una prioritat absoluta. 

Per totes aquestes raons, el Ple de l’Ajuntament  de Corbera de Llobregat

S’acorda :

1 – Instar el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya l’acord per a l’execució 
immediata de les obres del carril Bus-VAO de la B-23, per poder potenciar i millorar el 
transport públic i afavorir compartir el cotxe.

2 –  Instar el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya que no situïn la 
construcció d’aquest carril Bus-VAO  en el marc de les discrepàncies de traspàs de 
competències de la B-23 , i procedeixin de forma coordinada a la seva execució 
immediata, per l’urgent interès social i ambiental d’aquesta infraestructura.

3 – Comunicar el present acord al Ministeri de Fomento, la Generalitat de Catalunya, 
l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, als Consells 
Comarcals del Baix Llobregat, Alt Penedès i Anoia, a l’Associació per a la Promoció del 
Transport Públic, a la Pymec Baix Llobregat, als operadors de transport públic que 
circulen per la B-23, als sindicats CCOO, UGT, UGT i USOC i als mitjans de 
comunicació.”
 
http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191001&punto=5

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, 
Xavier Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, 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.”
   

6. Moció dels grup municipal Força Corbera per aprovar el codi de conducta 
dels càrrecs electes de l’Ajuntament.

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

D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, els ens locals han d’aprovar un codi de 
conducta de llurs alts càrrecs.  

En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC), 
integrada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de 
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Catalunya (Consorci AOC), les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), es va crear un grup de treball 
per elaborar un model de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Administració local 
que pogués ser adoptat pels ens locals de Catalunya. 

El grup de treball esmentat ha elaborat un model de codi de conducta dels alts càrrecs 
de l’Administració local. Aquest codi conté els principis ètics i de bon govern a què 
s’han de sotmetre els alts càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s’han 
de regir, que inclouen, a més d’uns compromisos generals, els compromisos en relació 
amb els conflictes d’interessos i grups d’interès i els compromisos en relació amb la 
ciutadania. 

El model de codi de conducta esmentat s’ha tramès a tots els ens locals del país 
juntament amb una guia per a la seva aplicació, perquè, si ho consideren oportú, 
l’adoptin com a propi introduint-hi, si escau, les modificacions que creguin necessàries. 

Atès que el codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de 
Catalunya es considera un instrument idoni per regular el comportament ètic dels alts 
càrrecs d’aquest ens local, així com per a complir amb el mandat contingut a la Llei 
19/2014, de, 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.
Atès que es considera la creació d’una comissió de seguiment com la fórmula més 
adequada per vetllar pel compliment del Codi de conducta dels alts càrrecs de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat. 

S’acorda:

Primer. Aprovar el Codi de conducta dels càrrecs electes de l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat, segons el model elaborat pel Grup de Treball de la Xarxa de Governs 
Transparents de Catalunya (XGTC), el text íntegre del qual s’annexa a la present 
moció.

Segon. Tramitar l’expedient de constitució de la Comissió de Seguiment del Codi de 
Conducta dels càrrecs electes de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i del seu 
Reglament de Funcionament. Aquesta Comissió de Seguiment tindrà com a objectiu 
vetllar pel compliment del codi conducta dels càrrecs electes municipals.

Tercer. Demanar als grups polítics municipals que designin el seus representants en 
l’esmentada Comissió de Seguiment del Codi de Conducta, en el termini de deu dies 
hàbils des de l’adopció d’aquest Acord.

Quart.  Fer públic aquest Acord, així com el Codi de conducta al Portal de la 
transparència de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i comunicar-ne l’aprovació a la 
Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191001&punto=6
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“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, 
Xavier Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, 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.”

Xarxa de Governs Transparents de Catalunya
Març de 2017
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1.- Introducció

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs 
alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta 
llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències 
d’incomplir-los.

Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

2.- Objecte

Aquest codi té dos objectius fonamentals:

 Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens 
locals i les normes de conducta que se’n deriven.
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 Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor 
actuació dels ens locals.

3.- Àmbit subjectiu

El present codi és aplicable als alts càrrecs dels ens locals. Als efectes del codi tenen 
la condició d’alts càrrecs:

 Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes.

 Els titulars d’òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en 
matèria de règim local.

 Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes 
autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb 
capital social íntegrament públic.

4.- Principis ètics i de bon govern

Principis ètics

Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici de 
les seves funcions, d’acord amb els principis ètics següents:

 Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques.

 Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu càrrec i en 
benefici exclusiu dels interessos públics.

 Igualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació per raons de 
naixement, ètnia, gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social.

 
 Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions necessàries 

per a una actuació independent i no condicionada per conflicte d’interessos. 

 Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions.

Principis de bon govern

 Satisfacció de l’interès públic general: actuar amb l’objectiu d’aconseguir la 
satisfacció dels interessos generals de la ciutadania, que es fonamenta en la 
imparcialitat i l’interès comú. 
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 Transparència i rendició de comptes: treballar per garantir la transparència de 
les actuacions i decisions dels ens locals i retre comptes a la ciutadania de les 
decisions i actuacions administratives que s’adoptin per garantir el dret de la 
ciutadania a una informació accessible i comprensible.

 Participació: facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors socials del 
municipi, i tenir en consideració les seves aportacions en l’adopció i la presa de 
decisions, així com en la introducció de mecanismes d’avaluació dels serveis i les 
polítiques públiques. 

 Qualitat: assegurar la qualitat dels serveis que són competència de l’ens locals per 
garantir el compliment dels seus compromisos, tant pel que fa al procés com al 
resultat. 

 Accessibilitat i simplificació: impulsar una administració accessible i receptiva a 
les peticions de les persones, mitjançant l’ús d’un llenguatge administratiu clar i 
comprensible i garantir l’equitat en l’accés als serveis, als recursos i a la informació 
sobre les matèries o els assumptes que els usuaris tinguin dret a conèixer, 
respectant sempre la protecció de dades i el dret a la privacitat.

 Agilitat, eficàcia i eficiència: actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús 
dels béns públics, i respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania per 
mantenir i enfortir la confiança dipositada mitjançant el sufragi universal. 

 Col·laboració i coordinació interadministrativa: establir mecanismes de 
coordinació entre les administracions, i cercar i implantar fórmules d’integració 
d’informació i serveis.

 Modernització i millora contínua: impulsar la modernització i la millora de la 
gestió contínua de l’Administració local, de manera que s’orienti a satisfer les 
necessitats de la ciutadania i s’incrementi la qualitat dels serveis.

 Desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització de l’ens local, que incorpori 
el vessant ètic en el seu desplegament normatiu i competencial, així com en la 
prestació dels serveis.

5.- Normes de conducta dels alts càrrecs

Compromisos generals 

 Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No difondre 
falsedats ni utilitzar-ne com a fonament de la pròpia actuació.

 Formular, a l’inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets 
patrimonials i de les activitats que es desenvolupen en el moment del 
nomenament. Aquesta declaració s’ha d’actualitzar en qualsevol moment del 
mandat sempre que variïn les circumstàncies o els fets, així com a la finalització o 
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cessament del mandat. Aquest compromís s’entén sens perjudici del compliment de 
les obligacions establertes en matèria d’incompatibilitats. 

Compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès 

Existeix conflicte d’interessos quan concorren interessos públics i privats de tal 
manera que poden afectar l’actuació independent, objectiva, imparcial i honesta en 
l’exercici de les funcions i en la presa de decisions públiques.
 
Davant d’aquestes situacions, les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi 
han de seguir els principis següents:  

 Actuar amb independència i sense condicions per conflicte d’interessos públics i/o 
privats, amb objectivitat i imparcialitat, sense prejudicis ni favoritismes. 

 Abstenir-se de participar en els assumptes que tinguin un interès personal, 
directe o indirecte, i també d’utilitzar el seu càrrec i/o les prerrogatives institucionals 
per atorgar-se, a si mateixes i/o a terceres persones, qualsevol tipus de benefici, ni 
dur a terme cap tipus d’activitat privada que, directament o indirectament, entri en 
col·lisió amb els interessos públics.

 No acceptar regals, donacions de particulars i d’entitats públiques o privades, fora 
d’aquells regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec. En aquests 
supòsits es faran públics, a través del portal de la transparència, els béns acceptats 
com a regals, i caldrà especificar el bé o regal acceptat, l’entitat o particular que 
l’ha lliurat i la seva destinació final. En  cap cas podrà ser per a ús personal de l’alt 
càrrec.   

 No acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que no estiguin 
relacionats amb el seu paper institucional. En tot cas, es publicaran al portal de la 
transparència les assistències que realitzin en representació de l’entitat, amb 
especificació del dia i l’objecte de l’acte i l’entitat que lliura la invitació. 

 Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part 
d’altres administracions públiques o d’entitats públiques dependents d’aquestes, 
universitats o entitats sense ànim de lucre, quan hagin d’assistir convidades 
oficialment per raó del càrrec a una activitat relacionada amb les seves 
responsabilitats. No han d’acceptar el pagament de viatges, desplaçaments ni 
allotjaments per part d’una empresa privada ni d’un particular. Excepcionalment, 
per acord del ple o de l’òrgan competent, es podrà autoritzar l’acceptació del 
pagament de viatges, desplaçaments o  allotjaments per part d’una empresa, 
entitat privada o un particular, en supòsits d’interès públic degudament justificats. 
Qualsevol invitació s’ha de fer pública, amb esment de l’entitat,  persona física o 
jurídica, el lloc i el motiu de la invitació.

 Fer ús de criteris objectius en la presa de decisions, especialment en l’execució 
pressupostària, la concessió d’ajuts i subvencions, la contractació pública i la 
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selecció de personal, i garantir que els processos es desenvolupen d’acord amb els 
principis de transparència, legalitat, publicitat, imparcialitat i objectivitat, 
incorporant-hi criteris de sostenibilitat i igualtat de gènere.

 Publicar, en el portal de la transparència, les entrevistes, reunions o similars que 
mantinguin amb persones físiques o jurídiques que siguin considerades grups 
d’interès, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014 de transparència, accés a la 
informació i bon govern i la normativa de desplegament.  

Compromisos en relació amb la ciutadania

 Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l’exercici de les 
seves funcions i competències, mantenint únicament el secret o la reserva en els 
casos en què la Llei exigeixi la confidencialitat o en els que puguin resultar afectats 
drets o interessos de terceres persones, d’acord amb la normativa d’aplicació. 

 Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per raó 
del càrrec, sens perjudici de les obligacions derivades de la normativa de 
transparència, i, en tot cas, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè. 

 Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària i les 
finalitats per a les quals s’han concebut, facilitant la rendició de comptes, i en 
compliment de l’obligació de respondre de les actuacions pròpies i de les dels òrgans 
que dirigeixen. 

 Dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència entre 
la ciutadania i facilitar la seva participació en la presa de decisions a través 
d’instruments de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics. 

6.- Mecanisme de control intern

La corporació ha d’aprovar un mecanisme de control intern que vetlli pel 
compliment del codi.

Les funcions d’aquest mecanisme de control intern són:

 Resoldre dubtes referents a la interpretació i aplicació del codi.

 Formular recomanacions i propostes de millora.

 Rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el 
tràmit que correspongui en cas d’incompliment del codi.

 Vetllar per l’actualització del codi i efectuar propostes de modificació del seu 
contingut.
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 Promoure la difusió i el coneixement del codi.

 Emetre un informe anual de l’activitat referent al mecanisme de control intern, que 
es farà públic a través del portal de la transparència.

El funcionament d’aquest mecanisme de control intern s’ha d’aprovar per l’òrgan 
competent. 

7.- Règim sancionador

El règim sancionador aplicable als alts càrrecs, en cas d’incompliment de les normes 
d’aquest codi, és el que s’estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

8.- Aprovació, vigència i revisió del codi

Aquest codi s’ha aprovat per l’òrgan competent i es mantindrà vigent mentre no se 
n’aprovi expressament la seva modificació o derogació.”

7. Moció del grup municipal de Força Corbera per a la creació d’un registre 
municipal de persones grans i/o amb necessitats especials.

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

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL FORÇA CORBERA PER A LA CREACIÓ D’UN 
REGISTRE  MUNICIPAL DE PERSONES GRANS I/O AMB NECESSITATS 
ESPECIALS PER A ACTUACIONS DE PROTECCIÓ EN SITUACIONS D’EXCEPCIÓ 
I EMERGÈNCIES

La població de Corbera de Llobregat presenta una piràmide d’edats amb un nucli 
important de persones joves, un 32% té menys de 30 anys, essent la franja d’edat 
més nombrosa (un 53%) la d’entre els 30 i els 65 anys d’edat. Tot i això la població 
més gran de 65 anys s’ha anat incrementant als darrers anys, assolint el 14% a 
l’actualitat i, dins d’aquesta darrera franja, cal contemplar el 2% de persones de més 
de 85 anys.

Aquest fet demogràfic s’afegeix al de la dispersió urbanística i l’orografia del nostre 
municipi, aguditzant les situacions de soledat, vulnerabilitat i aïllament de les persones 
grans i de les persones en situació de fragilitat per problemes de salut que viuen al 
nostre municipi.

D’altra banda, els serveis municipals es veuen en l’obligació de protegir la ciutadania 
en situacions d’alerta de fenòmens atmosfèrics, com poden ser onades de calor, fred, 
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nevades i/o, glaçades, i també en cas d’incendis, ventades i inundacions, moment en 
què s’ han de posar en funcionament els efectius de protecció civil.

Per fer front a aquestes situacions d’alerta o emergència, amb la garantia que els 
serveis municipals, la Policia Local i els efectius de protecció civil compten amb la 
informació suficient i actualitzada de la ubicació i circumstàncies de totes les persones 
grans i amb necessitats especials del municipi, tant per a ús propi com per a facilitar-la 
als cossos de Mossos d’Esquadra, de Bombers de la Generalitat i de Protecció Civil, 

Previ dictamen de la Comissió Assessora, amb la incorporació de les esmenes in voce 
formulades a la sessió, 

S’acorda:

Primer. Crear un registre municipal de persones grans i persones amb necessitats 
especials (discapacitat, mobilitat reduïda, malalties amb tractaments específics de 
medicaments o d’aparells especials, etc.), amb detall de les circumstàncies de la 
persona, la ubicació exacta del seu domicili, així com el sistema per a contactar amb 
ella o les persones que en siguin responsables. 

Prèviament a la creació d’aquest registre, s’aprovarà el registre d’activitats de 
tractament que es comunicarà a l’Autoritat de Protecció de Dades, d’acord amb la 
vigent Llei de protecció de dades.

Segon. Aquest registre es mantindrà actualitzat, d’acord amb les dades del padró 
municipal, així com a partir de la nova informació que vagin recollint els  serveis 
municipals, en especial els Serveis Socials i la Policia Local, sempre que, si escau, es 
compti amb el consentiment de les persones interessades”.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191001&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, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, 
Xavier Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (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.”

8. Moció del grup municipal de Ciudadanos per sol·licitar la baixa de 
l’Ajuntament de l’AMI.
   
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal CIUDADANOS, 
amb el text següent:
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El Grup Municipal de Ciutadans de Corbera de Llobregat, d'acord amb la normativa 
vigent, presenta per al seu debat i aprovació, si cal, en el Ple de la Corporació Municipal 
la següent:

MOCIÓ RELATIVA A SOL·LICITAR LA IMMEDIATA BAIXA DE L'AJUNTAMENT 
DE CORBERA DE LLOBREGAT A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA (AMI)

El pluralisme polític és un principi rector i superior de la nostra Constitució (art. 1) i el 
nostre Estatut d'Autonomia (art. 4)

El pluralisme polític és una garantia de la nostra democràcia i els poders públics han 
de vetllar pel seu respecte i promoció en benefici del conjunt de la ciutadania.

La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós, 
Secció 5ª, núm. 579/2018, de 5 de juliol 2018 assenyala que els ajuntaments han de 
complir els principis d'objectivitat i neutralitat que estableix la Constitució i no efectuar 
actes o acords mancats de neutralitat ni dirigits a satisfer pretensions de grups de 
ciutadans amb la inevitable exclusió de la resta de ciutadans del municipi.

La Sentència del Tribunal Suprem, Sala del Contenciós, núm. 2088/2019, de 26 de 
juny de 2019, assenyala així mateix que els ajuntaments han de respectar en els seus 
actes els principis de legalitat de l'art. 9.1 (els ciutadans i els poders públics estan 
subjectes a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic) i de l'art. 103,1 CE 
(l'Administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua amb 
submissió plena a la llei a al Dret,)

Aquesta Sentència assenta Jurisprudència indicant la procedència d'anul·lar un acord 
del Ple d'un Ajuntament que consisteixi en una declaració de naturalesa política, 
sempre que aquesta es troba al marge de les qüestions d'interès municipal i de les 
competències que corresponen a una entitat local i no respectin l'ordenament jurídic 
vigent en el nostre Dret, sigui quin sigui el contingut i finalitat de la mateixa.

El Jutjat del Contenciós Administratiu nº 1 de Tarragona, recull en el seu Sentència 
núm. 16/2017 que "un acord del Ple d'un Ajuntament que tingui valor jurídic d'adhesió 
a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i del que es generi l'obligació 
de contribuir econòmicament amb aquesta Associació amb càrrec al pressupost públic 
del municipi no és conforme al principi del pluralisme polític i, per tant, és nul.
En el mateix sentit s'ha pronunciat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 
2019, declarant nuls els decrets d'adhesió al AMI dels ajuntaments de Girona, Berga i 
Sant Celoni, així com, el pagament de les quotes satisfetes a aquesta Associació amb 
càrrec al pressupost públic.

L'Ajuntament de Corbera de Llobregat, en Ple de data 29 de juliol 2014, va aprovar 
per majoria absoluta, amb l'únic vot en contra del Partit Popular, l'adhesió a 
L'Associació de Municipis per la Independència, i durant els anys 2015, 2016, 2017, 
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2018 i 2019 ha pagat, paga o té pendent de pagament la quota anual de l'AMI d'un 
import anual de 1.115,05 €.

Per tot l'exposat, el Grup Municipal de Ciutadans de Corbera de Llobregat proposa al 
Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:

PRIMER. Procedir a revocar l'acord del Ple del dia 29 de juliol de 2014 adhesió a 
l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), per falta absoluta de respecte 
als principis de pluralisme polític i llibertat ideològica.

SEGON. Destinar qualsevol quantitat de diners resultant d'aquesta revocació a 
polítiques socials.

TERCER. Procedir a sol·licitar de forma immediata la baixa de l'Ajuntament de Corbera 
de Llobregat a l'Associació de Municipis per la independència (AMI), amb la consegüent 
i immediata supressió de qualsevol placa de pertinença a aquesta associació en 
qualsevol lloc públic del municipi amb càrrec al pressupost públic.

QUART. Autoritzar a l'Alcaldessa a realitzar quant actes i gestions siguin necessaris 
per a la realització dels presents acords."

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191001&punto=8

“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, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, 
Xavier Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP).
Abstencions: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa 
Maria Martin Santiago (FORÇA CORBERA) i José Antonio Andrés Palacios (GiU).

La moció es rebutja per majoria absoluta dels vots emesos”

Proposta urgent

Fora de l'ordre del dia, abans de debatre altres assumptes que no requereixen l’adopció 
de cap acord i prèvia declaració de la urgència per la majoria què es requereix i, en 
tot cas, amb el vot favorable de la majoria absoluta, se sotmet a examen i votació el 
punt següent:

SECRETARIA

9. Urgència.  Moció en suport a les persones detingudes i empresonades per 
"L'operació Judas" el 23S i contra la repressió al moviment independentista.
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El passat 23 de setembre es va viure una operació policial a Mollet del Vallès, Sant 
Fost de Campsentelles, Sabadell, Cerdanyola, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Pere 
de Torelló, Sant Vicenç de Torelló contra persones membres del moviment 
independentista les quals l'Audiència Nacional espanyola acusa de terrorisme, rebel·lió 
i sedició. Van entrar de matinada a les cases, mentre dormien, trencant portes i fent 
detencions sota futuribles, i com a prevenció de delictes en condicional, tal i com ha 
explicat Teresa Cunillera, Delegada del Govern Espanyol a Catalunya. 

Ara mateix set persones han estat detingudes i empresonades preventivament, i dues 
més van ser alliberades amb càrrecs després dels escorcolls.

Aquesta nova onada repressiva, tal i com ja ho va ser el 20-S d'ara fa dos anys, busca 
generar un clima d’avís a les portes de la sentència pel 1-O, i és un nou intent de 
construir un relat, inexistent, de violència i lligar independentisme amb terrorisme. 
Amb aquestes accions i les anteriors, la maquinària de l'Estat espanyol vol atemorir i 
desmobilitzar el conjunt del moviment independentista i republicà català, divers, 
absolutament pacífic i radicalment democràtic

La societat catalana ha mostrat el seu rebuig, manifestant-se al carrer i organitzant 
cassolades arreu del país.

L'operació també té, en període preelectoral, una intenció propagandística evident, i 
que busca, davant l'opinió pública, contribuir a criminalitzar idees polítiques legítimes 
que comparteixen amplis sectors de la societat catalana. L'independentisme és 
un projecte cívic, pacífic i no violent, legítim políticament i avalat a les urnes de forma 
reiterada. 

S’acorda:

PRIMER. Mostrar el suport de l’Ajuntament de Llobregat a tota la ciutadania que es 
manifesta en defensa dels drets civils i polítics i contra la repressió i persecució política. 

SEGON. Manifestar la solidaritat amb el patiment dels presos polítics, de les persones 
encausades, les seves famílies i entorn.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191001&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, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, 
Xavier Miquel i Pons i  Mònica Estrader i Rodríguez (CUP).
Vots en contra: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa 
Maria Martin Santiago (FORÇA CORBERA) i  Elías Soleño Pasarín (Cs). 
Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU).

S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei”
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10. Precs i preguntes

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

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191001&punto=10

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 23:35 
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 i Puig

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

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

Codi Segur de Validació 3a32d1e169c14db484f2da3b8614beea001

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
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