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El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 12 de juny de 2019 va 
aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les 
dades de caràcter personal, és el següent: 

«ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 14 DE MAIG 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:

- Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa
- Jordi Anducas i Planas, segon tinent d’alcaldessa
- Pol Ejarque i Cortès, tercer tinent d’alcaldessa
- Mireia Moreno Redondo, quarta tinenta d’alcaldessa
- Miracle Guerra i Sala, regidora
- Mercè Rocas i Rubió, regidora
- Arturo Martínez Laporta, regidor 
- Jordina Ribó Garriga, regidora
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Rosa Boladeras Serraviñals, regidora
- Alfredo Prado García, regidor
- José Antonio Andrés Palacios, regidor 
- Ramon Gabarrón Rubio, regidor
- Carme Benito i Gómez, regidora 
- Manel Ripoll i Puertas, regidor 
- Alfonso Olarte Rodés, regidor 

1. Aprovació acta de la sessió ordinària del Ple de 19 de març de 2019.

L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple de 19 de març de 2019 amb 
el resultat següent:

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190514&punto=1

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel 
i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, 
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme 
Benito Gómez (PSC). 

S’adopta l’acord per unanimitat.”

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

Codi Segur de Validació 2e6914e687e146b0acc219d343e65d9e001

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

FINANCES

2. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2019.

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

Durant l’exercici 2019 s’han presentat factures per subministraments, serveis, i altres 
prestacions corresponents als exercicis 2016, 2017 i 2018 incloses al present 
expedient.

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.

S’acorda:

ÚNIC. Aprovar el reconeixement de les obligacions d’exercicis anteriors núm.02/2019, 
per un import total de 8.188,59€, segons el següent detall :

  EXERCICI 2016

Núm. Factura Data factura NIF Tercer Nom Tercer Import Aplicació 
pressupostària

304,04 2019 11 1532 2219909

190,96 2019 31 323 2120009

151,81 2019 34 342 2120009

63,86 2019 02 933 2120009

604002135 30/12/2016 B58456815
SUBMINISTRAMENTS 
ELÈCTRICS ABC 
MOLINS DE REI, S.L.

276,79 2019 31 323 2130109

  TOTAL 987,46  

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

Codi Segur de Validació 2e6914e687e146b0acc219d343e65d9e001
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EXERCICI 2017

Núm. Factura Data 
factura NIF Tercer Nom Tercer Import Aplicació 

pressupostària

94,79 2019 31 323 2120009

31,82 2019 02 933 2120009704001035 30/06/2017 B58456815
SUBMINISTRAMENTS 
ELÈCTRICS ABC MOLINS 
DE REI, S.L. 165,77 2019 11 1532 2219909

349,00 2019 31 323 2120009

48,59 2019 02 933 2120009

18,59 2019 11 1532 2219909
704001383 30/08/2017 B58456815

SUBMINISTRAMENTS 
ELÈCTRICS ABC MOLINS 
DE REI, S.L.

15,49 2019 34 342 2120009

570,10 2019 02 933 2120009

44,73 2019 31 323 2120009

151,62 2019 14 1522 2120009

32,32 2019 34 342 2120009

3,15 2019 35 337 2120009

59,81 2019 35 337 2219909

458,29 2019 22 433 2219909

42,69 2019 22 433 2269509

14,06 2019 11 1532 2219909

190,57 2019 02 920 2200209

704001898 30/11/2017 B58456815
SUBMINISTRAMENTS 
ELÈCTRICS ABC MOLINS 
DE REI, S.L.

118,70 2019 31 323 2130109

1180674011 18/12/2018 G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE 
AUTORES Y EDITORES 748,26 2019 01 924 2279909

   TOTAL 3.158,35  

EXERCICI 2018

Núm. Factura Data 
factura NIF Tercer Nom Tercer Import Aplicació 

pressupostària

633 04/01/2019 B64516149 PLANA FABREGA 
SERVEIS, SL 2.165,80 2019 33 338 2260909

38 11/11/2019 46812073N ROMERO FARIAS, 
FRANCISCO 200,00 2019 32 231 2269909

145,24 2019 11 1532 2219909
804000242 28/02/2018 B58456815

SUBMINISTRAMENTS 
ELÉCTRICS ABC MOLINS 
DE REI, S.L. 254,73 2019 31 323 2120009

SLR909N0000035 27/02/2019 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, 
SLU 65,96 2019 13 165 2210009

119016003 04/03/2019 G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE 
AUTORES Y EDITORES 1.211,05 2019 33 338 2279909

  TOTAL 4.042,78  

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190514&punto=2

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel 
i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, 
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme 
Benito Gómez (PSC). 

S’adopta l’acord per unanimitat.”

3. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2019.

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

El 10 de gener de 1989 el Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, va aprovar el 
Plec de Condicions Econòmic Administratives, i en sessió de 14 de març de 1989, va 
acordar l’adjudicació definitiva del servei d’abastament domiciliari d’aigua a la 
SOCIETAT REGIONAL DE AGUAS, S.A. (SOREA), per un període inicial de 30 anys, 
prorrogables per períodes de 10 anys fins arribar a un màxim de 50 anys. El 
corresponent contracte administratiu es va formalitzar el 5 d’abril de 1989.

El 23 de setembre de 2014, es va subscriure un conveni entre l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat i SOREA, de reconeixement de les actuacions puntuals incloses en la 
liquidació de l’estat de comptes del servei, mitjançant el qual i d’entre altres acords, 
s’estableix que a la clàusula SEGONA, apartat 4, que per Decret 1363/2004, de 9 de 
juliol, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va ordenar la clausura de la captació 
d’aigua de la Unitat d’Actuació de Can Coll i va encarregar a SOREA la realització de 
les tasques de neteja dels dipòsits existents per tal d’omplir-los posteriorment amb 
l’aigua de la xarxa general mitjançant els mitjans escaients i, que per tal de poder 
reconèixer aquesta obligació SOREA es compromet a aportar a l’Ajuntament les 
factures i documents que permetin la justificació i reconeixement de l’obligació, un cop 
descomptat l’import corresponent al subministrament d’aigua, ja que el pagament 
d’aquest correspon als usuaris del servei.

A la clàusula TERCERA d’aquest conveni s’estableix que el subministrament de 
cisternes d’aigua a aquesta urbanització durant els mesos de juliol a octubre de 2004 
es va fixar al conveni en 65.227,05 € dels quals l’Ajuntament es comprometia a 
reconèixer les obligacions que procedeixin de la justificació que es presenti i a efectuar 
el pagament fins a un import de 40.000 € abans del 31 de desembre de 2017, i la 
quantitat que pugui restar abans de finalitzar la concessió actualment vigent.

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

Codi Segur de Validació 2e6914e687e146b0acc219d343e65d9e001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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La societat SOREA, va presentar el mes de juny de 2014, una valoració econòmica 
dels treballs realitzats de transport de les cisternes d’aigua durant aquest període per 
l’import de 65.227,05 € amb diversificació per mesos i amb uns preus unitaris de 
113,49 € per unitats, però no va aportar documentació ni justificants d’aquest 
subministrament efectuat, tal i com albarans o factures suportades  de transport.

Per Decret d’alcaldia 1673/2017, de 20 de setembre, es va requerir en l’expedient de 
referència a SOREA, per tal que presentés documentació acreditativa i suficient dels 
treballs efectuats durant els mesos de juliol a octubre de 2004 de subministrament de 
cisternes d’aigua potable a la Urbanització Can Coll, als efectes de poder ser reconegut 
per l’Ajuntament de conformitat amb el conveni subscrit amb aquesta mercantil en 
data 31 de desembre de 2013.

La societat SOREA, va presentar a data 16 de novembre de 2017, la documentació 
requerida consistent en nou factures suportades relatives a aquests subministraments 
durant els mesos de juliol a octubre de 2004 per un import total que supera la quantitat 
acordada en conveni de 65.227,05 €, considerant-se suficientment acreditativa dels 
treballs de subministraments efectuats en aquelles dates.

Amb la presentació d’aquesta documentació resta acreditada la realització dels treballs 
de subministrament de cisternes d’aigua a la Urbanització Can Coll per part de la 
societat SOREA, durant els mesos de juliol a octubre de 2004, i per tant s’ha procedir 
a abonar la quantitat de 40.000 € prevista al Conveni citat anteriorment abans del 31 
de desembre de 2017, restant pendent el diferencial de la quantitat  de 25.227,05 €, 
per abonar abans de finalitzar la concessió.

En el ple de 19 de desembre de 2017 es va aprovar el reconeixement extrajudicial de 
crèdit de la factura núm.: VOC0212617F00018 de data 27/11/2017 per import de 
40.000 € (VIA inclòs) presentada per SOREA SAU.

El 13 de març de 2019 es presenta factura núm. VOC0212619F00002 per part de 
SOREA SAU per un import de 25.227,05 € (IVA inclòs), corresponent a la part restant 
de cobrament de la portada d’aigua en cubes a la urbanització Can Coll de Corbera 
l’any 2004, segons conveni signat el 23 de setembre de 2014,  la qual s’ha de sotmetre 
a aprovació per part del Ple de la corporació com a reconeixement extrajudicial de 
crèdit, donat que aquesta obligació està assolida a un exercici pressupostari anterior.

L’article 176.1 del Reial Decret Legislatius 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova del 
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.

A l’expedient hi consta l’informe jurídic del Lletrat municipal emès en data 1 de 
desembre de 2017.

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

Codi Segur de Validació 2e6914e687e146b0acc219d343e65d9e001
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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 
municipal.

S’acorda:

ÚNIC.  Aprovar l’autorització, disposició i el reconeixement de l’obligació d’exercicis 
anteriors, per un import de 25.227,05 €, segons el següent detall:

Factura núm.: VOC0212619F00002
Data factura: 13/03/2019
Emissor: SOREA, S.A.U.

Descripció: Subministrament de cisternes d’aigua a la urbanització Can Coll durant els 
mesos de juliol a octubre de 2004. Part restant segons Conveni signat el 23/09/2014

Import: //25.227,05 €// (IVA inclòs)

Aplicació pressupostària: 13.161.2269909”

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

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel 
i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, 
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme 
Benito Gómez (PSC). 

S’adopta l’acord per unanimitat.”

AFERS TRIBUTARIS

4. Modificació de l’ordenança fiscal número 31 reguladora de la taxa per 
l’estacionament de vehicles de tracció mecánica en les vies publiques 
municipals.

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

El 17 de gener de 2019 i mitjançant instància presentada amb registre d’entrada núm. 
2019/580, l’empresa DORNIER, SA amb CIF A58369497, adjudicatària del contracte, 
en règim de concessió administrativa, de gestió del servei públic municipal de regulació 
i control de l’estacionament a les vies públiques i del servei de control i vigilància 
remota de l’aparcament del carrer de la Pau, formalitzat en data 10 de maig de 2010, 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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sol·licita l’increment de totes les tarifes aplicables a aquest contracte, amb l’objectiu 
de compensar el desequilibri econòmic financer de la concessió. 

El 20 de febrer de 2019 es notifica a DORNIER, S.A. el Decret d’Alcaldia 255/2019 pel 
qual no s’admet a tràmit la sol·licitud de revisió de tarifes atès que no s’acredita el 
desequilibri econòmic al·legat. 

El 25 de febrer de 2019 (RE 2019/1945) l’empresa DORNIER, S.A. presenta els 
comptes de pèrdues i guanys corresponents als anys 2011 a 2018 per tal de justificar 
i acreditar el desequilibri econòmic financer de la concessió al·legat i quantificat en 
pèrdues de -61.601,80 € (resultat conjunt entre el servei de zona blava i l’aparcament 
i acumulat durant el període 2014-2018).

El 14 de març de 2019 (RE 2019/2657) l’empresa DORNIER, S.A presenta una nova 
proposta de tarifes. 

Atès que la clàusula sisena del Plec de Clàusules Administratives Particulars disposa 
que l’adjudicatari podrà sol·licitar la revisió de les tarifes, per mantenir l’equilibri 
econòmic de la concessió. 

Vist l’informe emès el 25 d’abril de 2019 pel tècnic municipal respecte de la proposta 
presentada, que queda incorporat a l’expedient. 

Atès que els ingressos de l’empresa adjudicatària s’han vist afectats arran de la 
modificació del contracte l’any 2015 i de l’aplicació de la bonificació de 30 minuts 
d’estacionament gratuïts i de les tarifes reduïdes per les zones d’aparcament de llarga 
estada, aquest Equip de Govern accepta la sol·licitud d’increment de tarifes formulada 
per DORNIER, S.A i proposa la modificació de l’ordenança fiscal número 31 reguladora 
de les taxes per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques 
municipals. 

L’Interventor ha redactat l’estudi econòmic en compliment d’allò establert per l’article 
25 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. 

La tresorera acctal. ha emès l’informe 59/2019 que queda incorporat a l’expedient. 

S’acorda:

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 31 
reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies 
públiques municipals, en els següents termes:

“Article 6. Quota tributària. 

1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent:

1.1 Per a la zona blava:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Mínim 15 minuts       0,25 €
30 minuts     0,40 €
60 minuts  0,85 €
90 minuts                  1,30 €
100 minuts    1,45 €
Màxim 120 minuts 1,75 €

Aquestes quantitats seran fraccionables en períodes de 0,05 €, essent la quota mínima 
de la taxa de 0,25 € que correspon a 15 minuts d’estacionament autoritzats.

La durada màxima d’estacionament s’estableix en 120 minuts.

1.2. Per a la zona taronja:

Estacionament durant l’horari de matí 1,00 €
Estacionament durant l’horari de tarda 1,00 €
Estacionament durant tot el dia 2,00 €

2.- Si el temps d’estacionament supera fins a 60 minuts el límit horari fixat en el tiquet 
expedit o en la validació atorgada mitjançant l’aplicació mòbil, es podrà regularitzar la 
situació abonant un import complementari d’anul·lació de la denúncia de //4,30,-€//.

3.- L’import de l’anul·lació de la denúncia serà de //7,00,-€// per a les següents 
infraccions:

- Per sobrepassar en més de 60 minuts el període d’estacionament assenyalat en 
el tiquet expedit o en la validació atorgada mitjançant l’aplicació mòbil.

- Per estacionar sense la prèvia obtenció de tiquet en les màquines expenedores 
o de l’autorització mitjançant l’aplicació mòbil.

- Per col·locar defectuosament el tiquet de forma que no sigui visible des de 
l’exterior del vehicle o  la incorrecta designació de la matrícula del vehicle en 
l’aplicació mòbil.

- Per utilitzar un tiquet diferent de l’autoritzat o una aplicació mòbil diferent a la 
reguladora de l’aparcament en zones controlades del municipi de Corbera de 
Llobregat.

- Ocupar més d’una plaça assignada a l’aparcament regulat, havent abonat el 
preu d’estacionament. 

4.- En tot cas, el termini per anul·lar la denúncia i regularitzar la situació serà de 50 
minuts a comptar des de l’emissió de la denúncia. 
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5.- En cas d’anul·lació incorrecta de la denúncia, l’import abonat en aquesta anul·lació 
podrà ser deduït de la quantitat imposada com a sanció,  presentant sempre prèviament 
l’original del rebut de l’anul·lació per a poder percebre la deducció esmentada.”

SEGON. Exposar al públic en el tauler d’edictes de l’Ajuntament aquest acord 
provisional, així com el text complet de la modificació aprovada, durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de l’anunci d’exposició 
en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

TERCER. Publicar l’anunci d’exposició al públic en el Butlletí Oficial de la Província  i a 
més a més en un diari dels de major difusió de la província. Si transcorregut el termini 
no s’han presentat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu, 
sense necessitat d’un nou acord plenari en aquest sentit.

QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, transcorregut 
el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de la modificació 
aprovada. 

CINQUÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 
l’acord de modificació de les ordenances fiscals, una vegada s’hagi aprovat 
definitivament, de conformitat amb allò que preveu el Decret 94/1995, de 21 de febrer, 
d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació 
i d’Economia i Finances.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190514&punto=4

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i 
Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo 
Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC).

Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Rosa 
Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). 

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

5. Modificació ordenança fiscal número 8 reguladora de les taxes per 
expedició de documents administratius.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria de l’Àrea de 
Finances, amb el text següent:
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L’objecte d’aquest expedient és la modificació de l’article 6è, epígraf 7è de l’ordenança 
fiscal número 8 reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius que 
conté les quanties de les taxes pels drets d’examen. 

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

A la vista de la Memòria de l’Alcaldia, de l’informe 110/2019 de la cap de recursos 
humans i de l’informe 67/2019 de la tresorera accidental i cap de Secció d’afers 
tributaris, 

S’acorda:

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’epígraf 7è, de l’article 6è de 
l’ordenança fiscal número 8 reguladora de la taxa per l’expedició de documents 
administratius, en els següents termes:

“Article 6è. Tarifa
   
1. La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:

(...)
Epígraf 7è. Drets d’examen

- Selecció de personal del grup A (A1 i A2)                   27,00 € 
- Selecció de personal del grup C1                  18,00 €
- Selecció de personal dels grups C2    15,00 €
- Selecció de personal del grup E                   13,00 €

Estan exempts del pagament de les taxes per drets d’examen les persones que es 
trobin en situació de desocupació o atur i que no rebin cap prestació econòmica. 

S’aplicarà una reducció del 50% de la quantia de les taxes quan les persones 
aspirants en situació de desocupació percebin una prestació per aquesta 
situació. 

Per justificar aquests extrems cal aportar el certificat emès per l’Oficina de Treball de 
la Generalitat (OTG) o de l’INEM que acrediti l’acompliment dels requisits.”

SEGON. Exposar al públic en el tauler d’edictes de l’Ajuntament aquest acord 
provisional, així com el text complet de la modificació aprovada, durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de l’anunci d’exposició 
en el Butlletí Oficial de la Província.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

TERCER. Publicar l’anunci d’exposició al públic en el Butlletí Oficial de la Província  i a 
més a més en un diari dels de major difusió de la província. Si transcorregut el termini 
no s’han presentat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu, 
sense necessitat d’un nou acord plenari en aquest sentit.

QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, transcorregut 
el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de la modificació 
aprovada. 

CINQUÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 
l’acord de modificació de les ordenances fiscals, una vegada s’hagi aprovat 
definitivament, de conformitat amb allò que preveu el Decret 94/1995, de 21 de febrer, 
d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació 
i d’Economia i Finances.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190514&punto=5

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel 
i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, 
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme 
Benito Gómez (PSC). 

S’adopta l’acord per unanimitat.”

MOBILITAT

6. Aprovació conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant els 
serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera (2019).

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

En data 25 de març de 2019 (ENTRA-2019-3106) i el 26 de març de 2019 (ENTRA-
2019-3172) l’operadora Autocorb SA, concessionària del servei regular de transport 
públic de viatgers per carretera Corbera de Llobregat – Barcelona, ha presentat a 
l’Ajuntament la previsió de despeses i ingressos dels serveis per a l’any 2019. En la 
previsió de despeses es contemplen els següents canvis:

1) Segons l’ORDRE TES/228/2018, de 20 de desembre s’incrementa en 1,9 % el 
quadre de costos de l’any 2018 per aquest any 2019.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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2) Des de setembre del 2017 l’expedició de la línia L2 (Corbera-Sant Andreu de la 
Barca) de les 14:37 entre Can Margarit i Pont de Can Rafel s’està operant amb 
dos vehicles de 22 places assegudes. En el curs escolar 2018-2019 s’ha notat 
un augment notable d’usuaris que supera les places ofertades. En data 12 de 
novembre de 2018 l’Ajuntament va aprovar que el vehicle de reforç fos un 
vehicle de més capacitat (54 places) i pogués absorbir tota la demanda. Per 
aquest motiu s’ha hagut d’adaptar el recorregut i les parades. Aquest canvi 
també ha generat un sobrecost que s’inclou en la previsió de costos d’aquest 
any 2019.

3) El 16 de novembre de 2018 ha finalitzat l’amortització del vehicle 7939 GJL. El 
2 de juny de 2019 l’altre vehicle que desenvolupa el servei, 4042 GMP, també 
complirà una antiguitat de 10 anys. Per això igual que en el 2018 es va realitzar, 
es comptabilitza una partida en el quadre de costos com a manteniment extra 
per vehicle amb antiguitat superior a 10 anys. 

4) S’han inclòs els costos relatius al projecte Intelibus que està desenvolupant 
Autorcorb. Aquest projecte consisteix en un Sistema d’Ajuda a l’explotació al 
núvol. Les principals avantatges d’aquest sistema és que necessita pocs equips 
embarcats ja que els càlculs es realitzen al núvol; altres avantatges destacables 
són la precisió i fiabilitat. En el quadre de costos s’ha considerat una 
amortització a 5 anys, així com els costos dels informes i l’app per donar 
informació a l’usuari del temps d’arribada del vehicle, recorreguts, i altres. 
Aquest projecte es preveu que s’implementarà a les línies urbanes de Corbera 
i Sant Andreu el pròxim 1 de juliol de 2019.  S’han eliminat els costos del 2018 
relatius a l’equipament SAE ATM que hi havia instal·lat en un vehicle.

L’enginyer municipal, el 27 de març de 2019 ha emès un informe que queda incorporat 
a l’expedient en relació a les despeses, ingressos i itineraris del servei per a l’any 2019.

Amb aquesta documentació de base el Servei de Transport Públic per Carretera de la 
Generalitat de Catalunya ha tramés el text del nou Conveni per a la millora de les 
comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per a 
l’any 2019 amb el quadre d’expedicions i horaris autoritzats mitjançant Resolució de 
data 5 d’abril de 2019 de la cap del Servei Territorial de Transports de Barcelona. 
Respecte de l’anterior formalitzat el 9 de novembre de 2018, l’actual que es proposa 
aprovar manté una línia de continuïtat en el marc de col·laboració entre les parts que 
hi intervenen, i tant sols s’han introduït els canvis anteriorment referits.

El nou  document recull, en els annexes, els horaris de les expedicions en els que 
s’incorporen els canvis produïts, així com, l’import que es preveu que haurà d’assumir 
l’Ajuntament, que una vegada aplicades les modificacions proposades és de 
306.033,65 €.

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

S’acorda:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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PRIMER. Aprovar el Conveni per  la millora de les comunicacions mitjançant els 
serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Corbera de Llobregat i 
entre Corbera de Llobregat i l’estació de FGC de Sant Andreu de la Barca, amb 
l’establiment de les comunicacions que es detallen en els annexos d’aquest Conveni 
dins el servei regular interurbà de transport de viatgers per carretera Corbera de 
Llobregat-Barcelona amb filloles (V-1848) del qual n’és concessionària l’empresa 
Autocorb, SA, d’acord amb el text del document que consta a l’expedient, per a l’any 
2019.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 306.033,65 € corresponent a l’explotació 
del servei de transport de viatgers de l’exercici 2019, d’acord amb la previsió de costos 
i ingressos que s’informen pel tècnic municipal, amb càrrec a l’aplicació 21.4411.47901 
de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal.

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

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190514&punto=6

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel 
i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, 
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme 
Benito Gómez (PSC). 

S’adopta l’acord per unanimitat.”

SECRETARIA

7. Aprovació Festes locals 2020.   

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

L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals, 
dues tindran caràcter local, i en el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, s’estableix que 
les dues festes locals seran fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies, a proposta dels municipis respectius.

Tenint en compte que, l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com 
estableix l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol,

S’acorda:

PRIMER. Fixar que les festes locals a Corbera de Llobregat per a l’any 2020 seran les 
següents: 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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 Divendres, 17 de gener
 Dimecres, 22 de juliol

SEGON. Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190514&punto=7

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel 
i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, 
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme 
Benito Gómez (PSC). 

S’adopta l’acord per unanimitat.”

FINANCES

8. Aprovació modificació de crèdits núm. 12/2019.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora, amb la incorporació de les correccions de 
l’error aritmètic detectat en el sumatori d’operacions, a proposta de la Regidoria 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,  i romanent 
de tresoreria per a despeses generals positiu resultant de la liquidació del pressupost de 
2018, cal tramitar expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançats amb 
baixes de crèdits d’altres partides del pressupost no compromeses , i crèdit extraordinari 
i suplement de crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 
positiu resultant de la liquidació del pressupost de 2018.

L’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’ abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF) determina que en el supòsit que la liquidació 
pressupostària se situï en superàvit amb capacitat de finançament en termes de 
comptabilitat nacional, romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, i que 
hagi deute financer pendent d’amortitzar, aquest es destinarà (fins el límit del 
romanent esmentat), a reduir l'endeutament net sempre amb el límit del volum de 
l’endeutament si fos inferior al superàvit, llevat de la possible aplicació de la mesura 
de flexibilitat contemplada en la disposició addicional sisena de la LOEPSF.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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En relació amb la destinació del superàvit pressupostari de les Corporacions Locals 
corresponent a l'any 2018 es prorroga per 2019 l'aplicació de les regles contingudes 
en la disposició addicional sisena de la LOEPSF, pel que s'haurà de tenir en compte la 
disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, conforme estableix l'article 
2 del RD-llei 10/2019, de 29 de març, pel qual es prorroga per 2019 la destinació del 
superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles. 

La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix en primer lloc una sèrie de 
requisits que, de complir-se, habiliten per a dedicar el sobrant de romanent de 
tresoreria per a despeses generals a Inversions financerament sostenibles. Al seu 
apartat 1 determina que és aplicable el que disposen els apartats següents d'aquesta 
disposició addicional a les corporacions locals en què concorrin aquestes dues 
circumstàncies:

a) Compleixin o no superin els límits que fixa la legislació reguladora de les hisendes
locals en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament. 
b) Que presentin en l'exercici anterior simultàniament superàvit en termes de 
comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, un 
cop descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament que s'instrumentin 
en el marc de la disposició addicional primera d'aquesta Llei.

Atès el decret 2026/2018 de data 22.11.2018 de l’expedient 3311/2018 en relació a 
les obres per tramitació d’emergència  de l’execució de actuacions per reparar i 
arranjar tots els desperfectes i situacions de perill causades com  a conseqüència de 
l’episodi de fortes pluges des de el 15/11/2018 i que es va perllongar durant 5 dies, 
en funció de l’indicat pels tècnics municipals i/o Policia Local.

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.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2019 mitjançant:

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

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignaci

ó actual Alta Baixa Consignaci
ó final

2019/2/AJUNT/3
4

3
5 337 63200 CASAL DE JOVES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

2019/2/AJUNT/3
5

0
2 920 62400 COTXE SERVEIS TÈCNICS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

         

TOTAL 0,00 40.000,0
0 0,00 40.000,00

Finançament que es 
proposa:

Projecte
Aplicació 

pressupostària Descripció
Consignaci

ó actual Alta Baixa
Consignaci

ó final
2019/2/AJUNT/1
4

1
1

153
2 61915

PROJECTES D'OBRES 
REMODELACIÓ VIA PÚBLICA 100.000,00 0,00 40.000,00 60.000,00

         

TOTAL 100.000,00 0,00
40.000,0

0 60.000,00

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 Consignaci
ó actual Alta Baixa Consignaci

ó final

---- 33 334
2260

9

ACTIVITATS 
CULTURALS/ARTS 
ESCÈNIQUES 500,00 5.000,00 0,00 5.500,00

---- 33 334
4890

4 CONVENI PENYA DEL CORB 23.500,00 5.000,00 0,00 28.500,00

---- 22 241
4650

1

CONVENI COL.LABORACIÓ 
ENFEINAT CONSELL 
COMARCAL 8.000,00 93,73 0,00 8.093,73

2018/2/AJUNT/8 10
153
2

6090
0

QUOTES URBANÍSTIQUES 
PARCEL·LES PROPIETAT 
MPAL CAN MARGARIT 31.050,00 12.000,00 0,00 43.050,00

2019/2/AJUNT/3
2 10

153
2

7890
0

SUBVENCIÓ URBANTZACIÓ 
CAN MARGARIT 58.950,00 12.000,00 0,00 70.950,00

    TOTAL 122.000,00 34.093,7
3 0,00 156.093,73

Finançament que es 
proposa:

Projecte
Aplicació 

pressupostària Descripció
Consignaci

ó actual Alta Baixa
Consignaci

ó final

 30 231
4800

0 AJUTS SOCIALS 125.465,89 0,00 10.000,00 115.465,89

 22 241
4650

0

CONVENI COL·LAB.CCBLL 
PROG.MIXT 
TREBALL/FORMA. 
PERS.ATURADES 8.950,00 0,00 93,73 8.856,27

2019/2/AJUNT/1
4 11

153
2

6191
5

PROJECTES D'OBRES 
REMODELACIÓ VIA PÚBLICA 60.000,00 0,00 24.000,00 36.000,00
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    TOTAL 194.415,89 0,00
34.093,7

3 160.322,16

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  i els crèdits extraordinaris de les aplicacions pressupostàries 
de capítol VI , per import total de 64.000,00 €,  estan finançats amb romanent afectat 
transferits  de projectes d’inversió amb  finançament dels recursos provinents  del 
préstec de Caixa crèdit previst pel 2019  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

2019/2/AJUNT/34 20.000,00

2019/2/AJUNT/35 20.000,00

2018/2/AJUNT/8 12.000,00
2019/2/AJUNT/14

PROJECTES D'OBRES 
REMODELACIÓ VIA 

PÚBLICA

DIPUTACIÓ 
BARCELONA- 

CAIXA 
CRÈDIT

91107 64.000,00

2019/2/AJUNT/32 12.000,00
Total transferit 64.000,00 Total finançat 64.000,00

C) Crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals resultant de la liquidació del pressupost 2018, inversió 
financerament sostenible ( IFS) segons el següent detall: 

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

2019/4/AJUNT/1 14 1522 68202
IFS. ADQUISICIÓ HABITATGE 
PUBLIC 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

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

2019/4/AJUNT/4 34 342 63301
IFS.  ROBOT PISCINA 
MUNICIPAL 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00

    TOTAL 0,00 674.000,00 0,00 674.000,00

Finançament que es proposa:

Aplicació 
pressupostària Descripció Previsió 

actual Alta Baixa Previsió 
definitiva
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1,87000
ROMANENT DE TRESORERIA 
PER A DESPESES GENERALS 1.706.149,79 674.000,00 0,00 2.380.149,79

 TOTAL 1.706.149,79 674.000,00 0,00 2.380.149,79

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.

D) Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals resultant de la liquidació del pressupost 2018, inversió 
financerament sostenible ( IFS) segons el següent detall: 

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària

Descripció Consignació 
actual Alta Baixa Consignació 

final

2019/4/AJUNT/2
1
1

153
2 61915

IFS. PROJECTES D'OBRES 
REMODELACIÓ VIA PÚBLICA 475.383,40 529.070,90 0,00 1.004.454,30

2018/2/AJUNT/3
9

0
2 920 63202

IFS. INVERSIÓ EDIFICI 
AJUNTAMENT ACTUAL 
DESENV.ECONÒMIC 135.000,00 80.000,00 0,00 215.000,00

2019/2/AJUNT/2
4

2
0 132 63900 IFS. OBRES VESTIDORS 35.178,24 15.000,00 0,00 50.178,24

2019/2/AJUNT/1
9

1
4

152
2 68200

IFS. INVERSIÓ HABITATGES 
PROTECCIÓ OFICIAL 10.000,00 54.364,02 0,00 64.364,02

2019/2/AJUNT/1
0

1
2

172
1 63301

IFS. CALDERA BIOMASSA 
ZONA ESPORTIVA 2019 200.000,00 50.000,00 0,00 250.000,00

TOTAL 855.561,64 728.434,9
2 0,00 1.583.996,5

6

Finançament que es proposa:
Aplicació 

pressupostària Descripció Previsió 
actual Alta Baixa Previsió 

definitiva

1,87000
ROMANENT DE TRESORERIA 
PER A DESPESES GENERALS 2.380.149,79 728.434,92 0,00 3.108.584,71

TOTAL
2.380.149,7

9
728.434,9

2 0,00
3.108.584,7

1

En el present cas, el suplement de crèdit 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.

E) Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals resultant de la liquidació del pressupost 2018, per contingències 
obres emergència via publica, segons el següent detall: 
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Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

 
1
1 1532 21000

CONSERVACIÓ VIES 
PÚBLIQUES 116.934,47 53.706,32 0,00 170.640,79

    TOTAL 116.934,47 53.706,3
2 0,00 170.640,79

Finançament que es proposa:
Aplicació 

pressupostària Descripció Previsió 
actual Alta Baixa Previsió 

definitiva

1,87000
ROMANENT DE TRESORERIA 
PER A DESPESES GENERALS 3.108.584,71 53.706,32 0,00 3.162.291,03

 TOTAL
3.108.584,7

1
53.706,3

2 0,00
3.162.291,0

3

En el present cas, el suplement de crèdit 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.

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=20190514&punto=8

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i 
Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo 
Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC).

Vots en contra: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Alfonso Olarte Rodés (PP),  Manel Ripoll i Puertas (MPC), Rosa 
Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). 

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

9. Aprovació modificació de crèdits núm. 13/2019.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria de l’Àrea de 
Finances, amb el text següent:
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Codi Segur de Validació 2e6914e687e146b0acc219d343e65d9e001

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

 i 
P

u
ig

19
/0

7/
20

19
L

a 
se

cr
et

àr
ia

 a
cc

ta
l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=2e6914e687e146b0acc219d343e65d9e001


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 tramitar 
expedient de crèdit extraordinari 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.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2019 mitjançant:

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

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 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

 32 334 46500

CONVENI PREMI DELTA 
CONSELL COMARCAL BAIX 
LLOBREGAT 0,00 550,00 0,00 550,00

         

TOTAL 0,00 550,00 0,00 550,00

Finançament que es 
proposa:

Projecte
Aplicació 

pressupostària Descripció
Consignació 

actual Alta Baixa
Consignació 

final

 32 231 22699
ACTIVITATS POLITIQUES 
IGUALTAT 10.000,00 0,00 550,00 9.450,00

         

TOTAL 10.000,00 0,00 550,00 9.450,00

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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En el present cas, 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

TERCER. Exposar al públic aquest acord 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=20190514&punto=9

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel 
i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, 
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme 
Benito Gómez (PSC). 

S’adopta l’acord per unanimitat.”

TRESORERIA

10. Donar compte Informe 64/2019 Període mitjà de pagament a proveïdors 
1r trimestre 2019

Es dóna compte de l’informe 64/2019 període mitjà de pagament a proveïdors 1r 
trimestre 2019:

“Informe de tresoreria 64/2019 

Període mitjà de pagament a proveïdors 1r trimestre 2019

El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, 
pel qual es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, mesura el retard en el 
pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte 
del període legal de pagament en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

 El Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la 
metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de 
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recursos dels règims de finançament, prevists en la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, modificat pel 
Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

 Articles 2.1, 2.2, 4, 5, 8 i 18 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

 L’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

INFORMACIÓ PMP

Es detalla a continuació la informació corresponent al 1r trimestre de 2019 que posa 
de manifest que aquest Ajuntament, a data 31 de març de 2019, compleix amb 
el període mitjà de pagament previst legalment. 

Codi d’Entitat Entitat

Rati de 
Operacions 

Pagades 
(dies)

Rati de Operacions 
Pendents de Pago 

(dies)

Període mitjà de 
Pago Trimestral 

(dies)

09-08-072-AA-000 Corbera de Llobregat 32,82 19,73 29,31

Data d’inici del còmput: Data del registre d’entrada de la factura

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.
 
La tresorera acctal. Maria José Escudero Banzo.

QUART TRIMESTRE 

ANY 2018
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 24,33

TERCER TRIMESTRE 

ANY 2018
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 30,98

SEGON TRIMESTRE – NOVA METODOLOGIA DE CÀLCUL RD 1040/17

ANY 2018
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 26,69

PRIMER TRIMESTRE

ANY 2018
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
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Corbera de Llobregat 0,72

QUART TRIMESTRE

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat -1,26

TERCER TRIMESTRE

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 5,17

SEGON TRIMESTRE

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 4,91

PRIMER TRIMESTRE

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 4,89

QUART TRIMESTRE

ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat -1,91

TERCER TRIMESTRE

ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 3,39

SEGON TRIMESTRE

ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 2,09

PRIMER TRIMESTRE

ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 6,37
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QUART TRIMESTRE

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 5,45

TERCER TRIMESTRE

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 5,75

SEGON TRIMESTRE

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 7,45

PRIMER TRIMESTRE

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 6,78

QUART TRIMESTRE

ANY 2014
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 8,19

TERCER TRIMESTRE

ANY 2014
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 13,06

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190514&punto=10

11. Donar compte Informe 63/2019 de morositat corresponent al 1r trimestre 
del 2019

Es dóna compte de l’informe 63/2019 de morositat corresponent al 1r trimestre del 
2019:
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“Informe 63/19 de morositat corresponent al 1r trimestre 2019 

En compliment del que es disposa en l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’emet l’informe sobre el 
compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de 
l’entitat.

Fonaments de dret

L’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, disposa:

“3. Els Tresorers o, en defecte d'això, Interventors de les Corporacions locals elaboraran 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al 
pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i quantia 
global de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini.

4. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, aquest 
informe haurà de remetre's, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i, 
en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, de conformitat amb els 
seus respectius Estatuts d'Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. Tals 
òrgans podran igualment requerir la remissió dels citats informes.”

L'Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, de desenvolupament de les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, modificada per l'Ordre 
HAP/2082/2014, regula el procediment i la informació a subministrar relativa a la 
morositat en les operacions comercials.

Els informes hauran d'elaborar-se considerant la totalitat dels pagaments realitzats en 
cada trimestre natural, i la totalitat de les factures o documents justificatius pendents 
de pagament al final del mateix, independentment de la data de registre de la factura 
o certificació d'obra.

L'informe trimestral inclourà, almenys, d'acord amb la metodologia establerta per al 
càlcul el període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, el 
detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de 
pagament mensual i acumulat a proveïdors, així com de les operacions pagades i 
pendents de pagament de cada entitat i del conjunt de la Corporació Local.

L’àmbit objectiu de l’informe son les operacions comercials, de conformitat amb
l’article 3 de la Llei 3/20014, per tant afecta principalment als capítols II i VI (despeses 
en Béns Corrents i Serveis i Inversions reals), quedant excloses les obligacions de 
pagament contretes amb Administracions públiques. Queden fora de l'àmbit de la Llei 
les operacions que no estan basades en una relació comercial, tals com les que són 
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conseqüència de la relació estatutària i de personal o les que són conseqüència de la 
potestat expropiatòria. 

INFORME

Es detalla a continuació la informació corresponent al 1r trimestre de 2019 que posa 
de manifest que aquest Ajuntament, a data 31 de març de 2019, compleix amb 
els terminis de pagament a proveïdors previstos legalment.
 

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 902 1.252.677,97 €
Fora període legal pagament 45 177.557,73 €
Total pagaments 947 1.430.235,70 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 40,91

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 334 682.352,40 €
Fora període legal pagament 21 28.354,90 €
Total pagaments 355 710.707,30 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 25,35

1 TRIM.2019

PENDENT DE PAGAMENT

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital. 

La tresorera acctal. Maria José Escudero Banzo.

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 873 1.197.494,14 €
Fora període legal pagament 46 63.069,66 €
Total pagaments 919 1.260.563,80 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 36,77

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 368 844.246,20 €

4 TRIM.2018

PENDENT DE PAGAMENT
Fora període legal pagament 2 2.680,36 €
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Total pagaments 370 846.926,56 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 13,41

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 579 815.513,23 €
Fora període legal pagament 101 70.807,42 €
Total pagaments 680 886.320,65 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,90

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 278 370.581,61 €
Fora període legal pagament 15 14.194,83 €
Total pagaments 293 384.776,44 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 22,50

3 TRIM.2018

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 945 865.957,63 €
Fora període legal pagament 12 6.782,94 €
Total pagaments 957 872.740,57 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 31,88

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 183 424.538,00 €
Fora període legal pagament 8 2.891,90 €
Total pagaments 191 427.429,90 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 17,45

2 TRIM.2018

PENDENT DE PAGAMENT
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 Nombre Import total
Dins període legal pagament 1069 1.237.631,07 €
Fora període legal pagament 9 4.777,70 €
Total pagaments 1078 1.242.087,77 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 34,47

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 303 376.112,27 €
Fora període legal pagament 1 394,13 €
Total pagaments 304 376.506,40 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 18,63

1 TRIM.2018

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 859 1.229.478,87 €
Fora període legal pagament 23 40.235,42 €
Total pagaments 882 1.269.714,29

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 35,30

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 454 776.330,28 €
Fora període legal pagament
Total pagaments 454 776.330,28 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 17,51

4 TRIM.2017

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 1022 1.234.737,39 €
Fora període legal pagament 30 31.854,27 €
Total pagaments 1052 1.266.591,66 €3 TRIM.2017 PAGAMENTS REALITZATS

Terminis de pagaments Dies
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Període mitjà de pagament 41,8348

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 282 610.695,43 €
Fora període legal pagament 7 5.964,13 €
Total pagaments 289 616.659,43 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 18,4643

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 885 1.037.859,54 €
Fora període legal pagament 19 103.478,60 €
Total pagaments 904 1.141.338,14 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 40,9484

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 472 633.804,22 €
Fora període legal pagament 2 22,39 €
Total pagaments 474 633.826,61 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 19,4468

2 TRIM.2017

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 873 1.466.785,84 €
Fora període legal pagament 4 371,77 €
Total pagaments 877 1.467.157,61 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,66

1r TRIM.2017
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Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 316 486.113,42 €
Fora període legal pagament (*) 11 9.713,97 €
Total pagaments 327 495.827,39 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 19,01

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 783 1.254.222,60 €
Fora període legal pagament 3 753,72 €
Total pagaments 786 1.254.976,32 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 36,91

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 383 973.205,91 €
Fora període legal pagament 1 186,58 €
Total pagaments 215 973.392,49 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 14,61

4t TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 819 1.046.726,14 €
Fora període legal pagament 7 95.040,48 €
Total pagaments 826 1.141.766,62 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,43

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 215 451.348,54 €
Fora període legal pagament 0  €
Total pagaments 215 451.348,54 €

3r TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT

Terminis de pagament Dies
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Període mitjà del pendent de pagament 18,11

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 818 952.059,71 €
Fora període legal pagament 6 8.743,87 €
Total pagaments 824 960.803,58 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,51

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 243 573.533,55 €
Fora període legal pagament 0  €
Total pagaments 243 573.533,55 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 21,25

2 TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 796 1.102.227,69 €
Fora període legal pagament 11 12.184,78 €
Total pagaments 807 1.114.412,47 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 42,56

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 223 393.645,63 €
Fora període legal pagament 4 (*) 1.929,09 €
Total pagaments 227 395.574,72 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 19,40

1 TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT

(*) Compensació de deutes

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190514&punto=11
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ALCALDIA

12. Es dóna compte del Decret d’Alcaldia 647/2019 de data 29/03/2019, en 
matèria de cartipàs municipal que literalment diu:

«DECRET

CARTIPÀS MUNICIPAL 2015 - 2019 (3a etapa)

JUNTA DE GOVERN LOCAL – Modificació en la designació de membres

Esdevenint necessària la reestructuració de l’actual composició de la junta de govern 
local per motius organitzatius, atesa la sol·licitud presentada per la senyora Jordina 
Ribó Garriga (ENTRA-2019-3257), aquesta Alcaldia, en ús de les competències 
atribuïdes per l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, en concordança amb l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

RESOL

PRIMER. Nomenar el regidor Pol Ejarque i Cortés membre de ple dret de la Junta de  
Govern Local de l’Ajuntament, en substitució de la regidora Jordina Ribó Garriga.

SEGON. Completar el nomenament de tinent d’alcaldessa de conformitat amb el detall 
següent:

Tercer tinent d'alcaldessa -: Pol Ejarque i Cortés

TERCER. Establir que les determinacions d’aquest Decret entraran en vigor al dia següent 
al de la seva signatura i tenen caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat de revocació 
i advocació de l’òrgan delegant.

QUART. Notificar la present resolució a les persones interessades i als diferents 
departaments municipals.

CINQUÈ. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler 
d’edictes electrònic i al portal de transparència de la Corporació, i donar-ne compte al Ple 
municipal en la primera sessió que es dugui a terme. »

Es dóna compte del Decret d’Alcaldia 847/2019 de data 26/04/2019, en 
matèria de cartipàs municipal que literalment diu:

«DECRET

CARTIPÀS MUNICIPAL 2015 – 2019 (3a etapa)

MODIFICACIÓ DE LA DETERMINACIÓ DELS REGIDORS QUE EXERCIRAN EL SEU 
CÀRREC AMB DEDICACIÓ
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El Ple municipal, en sessió extraordinària de 30 de juny de 2015, va establir els membres 
de la Corporació que podien exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o 
dedicació parcial.

L’acord facultava l’Alcaldia per a la concreció dels membres que, prèvia acceptació, 
desenvoluparien aquestes càrrecs, havent de donar posteriorment compte al Ple municipal 
de la resolució adoptada.

Per Decret 759/2018, de 3 de maig, es van determinar els membres de la Corporació que 
desenvolupen els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial. Degut a la 
sol·licitud de compatibilitat presentada per la senyora Jordina Ribó Garriga, va esdevenir 
necessària la reestructuració de l’actual composició de la junta de govern local per motius 
organitzatius, d’una banda, per Decret 647/2019, de 29 de març, es nomena el regidor Pol 
Ejarque i Cortés membre de ple dret de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en 
substitució de la regidora Jordina Ribó Garriga. I de l’altra, en la sessió ordinària celebrada 
el dia 8 d'abril de 2019, la Junta de Govern local, reconeix la compatibilitat en l'exercici de 
les funcions de la regidora Jordina Ribó Garriga, moment des del qual aquesta exerceix les 
seves funcions com a regidora municipal en règim de dedicació parcial.

Aquests canvis fan necessària la modificació d’alguns aspectes inherents al cartipàs 
municipal per tal d’adequar les resolucions dictades a l’inici del mandat a la nova realitat 
organitzativa.

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. Modificar la designació dels membres de la Corporació que desenvolupen el seu 
càrrec en règim de dedicació parcial, de conformitat amb les condicions establertes a 
l’apartat Segon de la part dispositiva de l’acord plenari i amb efectes del dia 8 d’abril de 
2019 (inclòs) són:

Regidors delegats Jordina Ribó Garriga 

SEGON. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades per tal que aquelles que 
hagin vist modificada la seva situació en relació al Decret 759/2018 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.

TERCER. Comunicar aquesta Resolució al departament de Recursos Humans als efectes 
escaients.

QUART. Publicar aquesta Resolució en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, en el 
portal de transparència i en el BOPB, en compliment del que determina l’art. 75.5 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 9 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
»
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Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 08/04/2019, 
en matèria de cartipàs municipal que literalment diu:

«Marta Puig i Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, CERTIFICO: 
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària celebrada el dia 8
d'abril de 2019, per unanimitat, adopta l’acord següent, a reserva dels termes que resultin 
de l’aprovació de l’Acta corresponent, de conformitat amb l’article 206 del Reglament 
d’Organització i Funcionament:

« 2. Reconeixement de compatibilitat en l'exercici de les funcions de la regidora 
municipal Jordina Ribó Garriga.

El 29 de març de 2019 la senyora Jordina Ribó Garriga ha sol·licitat amb número de registre 
d’entrada E/000085-2019, la compatibilitat de la seva nova dedicació professional amb el 
seu càrrec com a regidora a dedicació parcial, de conformitat amb la Llei 53/1984, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques.

La tècnica de recursos humans ha emès l’informe núm. 90/2019, el 3 d’abril, en què,
després de consignar els antecedents informa el següent:

«[…] FONAMENTS DE DRET

Primer. la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
Segon. Articles 321 a 344 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals.
Tercer. Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de les 
administracions públiques.
Quart. Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè. Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
Sisè. Llei 30/2007 de Contracte del sector públic.
Setè. Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, el text refós de la Llei de l’Estatut dels
Treballadors.
En base als anteriors fets i fonaments de dret, s’emeten les següents CONSIDERACIONS 
LEGALS
Primera. Es considerarà activitat al sector públic la desenvolupada pels membres electius 
de les Corporacions Locals, i com a tal estan inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 
d’incompatibilitats.
Segona. L’article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal 
al servei de les administracions públiques estableix que:

“1. Per excepció, el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei podrà compatibilitzar 
les seves activitats amb el desenvolupament dels càrrecs electius següents:

(...)

b) Membres de les Corporacions locals, excepte que desenvolupin en les mateixes càrrecs 
retributius en règim de dedicació exclusiva.
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2. En els supòsits compresos en aquest article només podrà percebre la retribució 
corresponent a una de les dues activitats, sense perjudici de les dietes, indemnitzacions o 
assistències que corresponguin per l’altre. No obstant, en els supòsits de membres de les 
Corporacions locals en la situació de dedicació parcial a
que fa referència l’art.75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, podran percebre retribucions per tal dedicació, sempre que la desenvolupin 
fora de la seva jornada de treball a la mateixa administració, i sense superar en cap cas 
els límits que amb caràcter general s’estableixin, en el seu cas.

L’Administració en la que es presti els seus serveis un membre d’una Corporació local
en règim de dedicació parcial i aquesta última hauran de comunicar-se recíprocament
la seva jornada en cada una d’elles i les retribucions que percebin, així com qualsevol
modificació que es produeixi en elles.”

La Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat, regula, en termes generals i pel que fa als membres
electius de les corporacions locals, en els mateixos termes que la Llei estatal.

Tercera. Els càrrecs retributius amb règim de dedicació exclusiva, no podran 
compatibilitzar l’activitat que venien realitzant amb el desenvolupament de càrrecs 
electius, tenint en compte que les percepcions que rebran per aquests càrrecs són 
incompatibles amb d’altres.

Els càrrecs retributius sense règim de dedicació, podran compatibilitzar ambdues activitats, 
ja que aquesta llei permet el cobrament de dietes, indemnitzacions o assistències que 
corresponguessin en aquests casos.

Quarta. Els càrrecs retributius amb règim de dedicació parcial, podran compatibilitzar 
ambdues activitats sempre i quan es desenvolupin fora de la seva jornada de treball.

Segon la documentació aportada per la Sra. Ribó, la jornada de treball que realitza a
Aigües de Barcelona es de dimarts a divendres de 8 a 15 hores.

La jornada que haurà de realitzar a l’Ajuntament serà el dilluns en jornada de matí quan 
es fan les Juntes de Govern i la resta de la seva jornada la realitzarà en horari
de tardes.

Cinquena. L’article 7 de la Llei d’incompatibilitats estableix per tal d’autoritzar la 
compatibilitat, que la quantitat percebuda pels dos llocs de treball realitzats, no superi la 
corresponent al principal, incrementada en un 30%.

La Sra. Ribo actualment realitza una activitat amb una durada estimada de 7 mesos i que 
les retribucions que percebria en un període de 12 mesos pujarien a l’import de
9.696€. Import que no supera el 30% de la retribució establerta en el ple de 30 de juny 
de 2015.

CONCLUSIÓ

La sol·licitud de compatibilitat s’ajusta a la normativa analitzada.»
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Tot i que l’article 9 de la llei 53/1984, de 26 de desembre, determina la competència
plenària per a la declaració de compatibilitat del personal al servei de l’Ajuntament, 
mitjançant acord del Ple, municipal, de 30 de juny de 2015, es va efectuar la delegació en 
favor de la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió Assessora, això no obstant 
atès que l’exercici d’activitats professionals privades requereix del previ reconeixement de 
la compatibilitat, caldrà donar compte d’aquesta en la propera sessió ordinària que es 
celebri.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Règim Interior proposa a la 
Junta de Govern local l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Reconèixer a la senyora Jordina Ribó Garriga, amb DNI 47804796D, la 
compatibilitat per l’exercici d’una estada de pràctiques remunerades a l’empresa de 
formació Prosergen, S.L., depenent d’Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de 
Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A., en horari laboral de 8h a 15h, de dimarts a 
divendres, per entendre que no s’impedeix o menysté l’estricte compliment dels seus 
deures i no es compromet la seva imparcialitat i independència, i que no li afecta cap de 
les circumstàncies que fan incompatible l’exercici d’activitats privades recollides en el 
articles 1.3, 11 i 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal 
al Servei de les Administracions Públiques 

SEGON. Comunicar a la interessada que l’exercici de la segona activitat autoritzada
haurà de realitzar-se amb estricta subjecció a les determinacions establertes a la legislació 
sobre incompatibilitats i sense que pugui incórrer en cap dels supòsits de prohibició general 
i/o específica continguts en l’informe emès per la tècnica de Recursos humans el 3 d’abril 
de 2019.

TERCER. Advertir la senyora Ribó que l’incompliment de la normativa sobre 
incompatibilitats o l’exercici de l’activitat al marge de condicions i/o prohibicions, tant
generals com específiques, que consten a la part expositiva d’aquest acord, donarà lloc a 
la responsabilitat corresponent.

QUART. Aquest acord tindrà vigència mentre no es modifiquin les circumstàncies 
declarades en l’expedient, es modifiqui o es canviï el càrrec electiu que ostenta a 
l’Ajuntament, o fins que aquest òrgan acordi la seva revocació.

CINQUÈ. Notificar l'Acord adoptat a la interessada, que haurà de presentar la declaració 
sobre el reconeixement de compatibilitat per a la seva inscripció en el Registre d'Interessos 
corresponent.»

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190514&punto=12

13. Precs i preguntes
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http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190514&punto=13

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 22:28 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.»

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
                                                         
La secretària acctal., Marta Puig Puig   

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

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

Codi Segur de Validació 2e6914e687e146b0acc219d343e65d9e001

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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