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El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 4 de febrer de 2020 va 
aprobar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les 
dades de carácter personal, és el següent:

“ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA 
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 22 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 extraordinària 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:

Que a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 22 d’octubre de 2019, han assistit 
els membres següents:

- 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
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
- Rosa Boladeras Serraviñals, regidora
- Alfredo Prado García, regidor
- Carme Benito i Gómez, regidora 
- Jaume Guim Royo, regidor 
- Rosa María Martín Santiago, regidora 
- Elías Soleño Pasarín, regidor 
- José Antonio Andrés Palacios, regidor

Absents i excusats/des: Xavier Miquel i Pons, regidor

1. Aprovació acta del ple de 8 de juliol de 2019.

La presidenta, demana que es passi a votació l’acta del Ple de 8 de juliol de 2019 amb 
el resultat següent:

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191022&punto=1 

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

S’adopta l’acord per unanimitat.”

2. Aprovació acta del ple de 30 de juliol de 2019.

La presidenta, demana que es passi a votació l’acta del Ple de 30 de juliol de 2019 
amb el resultat següent:

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191022&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, 
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.”

AFERS TRIBUTARIS

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

3. Modificació ordenança fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre Béns 
Immobles.

L’objecte d’aquest expedient és la modificació de l’ordenança fiscal número 1 
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 

Per a l’exercici 2020, a banda de les modificacions que s’introdueixen en el text per 
adaptar-lo a les modificacions legislatives aprovades, es proposa l’increment del tipus 
de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, que passarà del 
0,936 al 0,972 el que suposarà un augment de l’IBI del 3,85% i la regulació del 
recàrrec de l’IBI aplicable als immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb 
caràcter permanent.

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.
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A la vista de la Memòria de l’Alcaldia i de l’informe 121/19 de la tresorera accidental i 
cap de Secció d’afers tributaris,

S’acorda:

PRIMER. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2020 i següents la modificació de 
l’ordenança fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, en el sentit 
que s’indica: 

Article 2. Subjectes passius.

S’adequa el paràgraf segon de l’article 2.2 de l’ordenança a allò establert en l’article 
4.1 del Reial Decret-Llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria 
d’habitatge i lloguer, de modificació de l’article 63.2 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, al afegir que no hi haurà repercussió de l’impost en els immobles que pertanyin 
a les administracions públiques en els supòsits de lloguer d’immobles d’ús residencial 
amb renda limitada per una norma jurídica. 

El nou redactat del paràgraf segon de l’article 2.2 serà el següent:

“Les Administracions Públiques i els ens o organismes gestors dels béns immobles de característiques 
especials repercutiran la part de la quota líquida de l'impost que correspongui en qui, no reunint la 
condició de subjectes passius, facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o 
patrimonials, els quals estaran obligats a suportar la repercussió. A aquest efecte la quota 
repercutible es determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície 
utilitzada i a la construcció directament vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret d'ús. El 
que disposa aquest paràgraf no serà d’aplicació en el supòsit de lloguer d’immobles d’ús 
residencial amb renda limitada per una norma jurídica.”

Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable. 

En l’article 5è punt 6 s’introdueix un nou paràgraf per regular el termini per a presentar 
la sol·licitud de declaració d’especial interès o utilitat municipal de l’activitat econòmica 
desenvolupada en l’immoble.

El redactat del darrer paràgraf de l’article 5.6 serà el següent:

“La sol·licitud l’haurà de presentar el subjecte passiu abans de la finalització del termini 
de pagament en voluntària.” 

Article 7è.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec.

Es modifica el punt 2.2.1 per incrementar el tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns 
Immobles de naturalesa urbana, que passarà del 0,936 al 0,972 i s’elimina el punt 4, 
atès que el recàrrec del 50% de l’IBI sobre els béns immobles d’ús residencial que es 
trobin desocupats amb caràcter permanent es regularà en el nou article 8è.
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El nou redactat de l’article 7.2.2.1 serà el següent: 

“2.1. El tipus de gravamen serà el 0,972 per cent quan es tracti de béns urbans, en general, 
exceptuant els tipus diferenciats que s’assenyalen en la taula annexa.”

S’incorpora un nou article 8è per regular el recàrrec del 50% aplicable als 
béns immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter 
permanent. 

El redactat del nou article 8è serà el següent:

“Article 8è. Recàrrec sobre béns immobles d'ús residencial que es trobin desocupats amb 
caràcter permanent.

1. Constitueix el pressupost de fet del  recàrrec la titularitat dels immobles d'us residencial 
desocupats amb caràcter permanent conforme a allò establert en aquesta Ordenança 
fiscal.

2. Es considera immoble d'ús residencial desocupat amb caràcter permanent aquella 
edificació en sòl urbà apte per al seu ús com a habitatge, respecte de la qual es tingui dret 
de propietat, d'usdefruit o de superfície, i que a 31 de desembre estigui desocupat d'acord 
amb els criteris disposats en el número següent d'aquest article.

En tot cas, el concepte d'habitatge serà el previst en les Lleis 18/2007, de 28 de desembre, 
de dret a l'habitatge de Catalunya, i 14/2015, de 21 de juliol, de l'impost sobre habitatges 
buits.

3. S'entén per desocupació de l'habitatge el fet que aquest es trobi en disposició de ser 
ocupat, o de cedir el seu ús a un tercer, sense que hi hagi causa justificativa de la 
desocupació, perllongant aquesta situació durant almenys dos anys. La desocupació serà 
declarada per l'ajuntament en els termes que preveu aquesta ordenança.

El còmput del termini de dos anys de desocupació s'iniciarà a partir de la data en que 
l'habitatge estigui a disposició del propietari per a ser ocupat o per a cedir el seu us a un 
tercer, i no existeixi  causa alguna que justifiqui la desocupació.

En el cas d'habitatges de nova construcció, s'entén que existeix disponibilitat per a que 
l'habitatge sigui ocupat a partir de tres mesos a comptar des de la data del certificat final 
d'obra. 

El còmput del termini de dos anys s'interromprà per l'ocupació de l'habitatge durant un 
període de, com a mínim, sis mesos continuats.

4. Es consideren causes justificades de desocupació d'un habitatge:

a) El trasllat fora d'ella per raons laborals.

b) El canvi de domicili a causa d'una situació de dependència.

c) L'abandonament d'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població.

d) Que l'habitatge sigui objecte de litigi judicial pendent de resolució.

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

Codi Segur de Validació 50ad69ac76ed4b189891abbecc389c82001

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
20

/0
2/

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

 

e) Que l'habitatge hagi de ser rehabilitat conforme a l'article 3.g) de la Llei 18/2007 i 
d'acord amb el que disposa l'article 8.b) de la Llei 14/2015.

f) Que, estant l'habitatge hipotecat, hi hagi clàusules contractuals que impossibiliten o 
facin inviable destinar-lo a un ús diferent del previst inicialment, quan es va atorgar el 
finançament des d'abans d'aprovar la present ordenança. En cap cas, el subjecte passiu 
del recàrrec i el creditor hipotecari poden formar part del mateix grup empresarial.

g) Que l'habitatge estigui ocupat il·legalment i consti degudament acreditat.

h) Que l'habitatge formi part d'un edifici adquirit íntegrament per a la seva rehabilitació, 
dins dels últims cinc anys, tingui una antiguitat superior a quaranta-cinc anys i 
contingui habitatges ocupats que facin inviable tècnicament l'inici de les obres de 
rehabilitació.

i) Que l'habitatge es destini a allotjament, pensió, hostal o similars.

j) Que l'habitatge hagi estat adquirit per herència i no hagi transcorregut el termini de 3 
anys a comptar des de la data de defunció. En els supòsits que per absència de 
testament fos necessari tramitar una declaració d'hereus, el termini serà de 4 anys. 

5. Els habitatges que reuneixin les característiques exposades dels immobles desocupats 
amb caràcter permanent hauran de ser donats d'alta en el registre municipal d'immobles 
desocupats amb caràcter permanent que a aquest efecte gestioni l'ajuntament. Igualment, 
hauran de manifestar-se les variacions que afectin a aquest qualificació de l'immoble o 
que puguin determinar la seva baixa en el registre.

L'alta la pot fer voluntàriament el titular del dret que correspongui o el mateix Ajuntament 
a partir de la informació que obtingui en l'exercici de les seves competències.

En tot cas, la declaració de bé immoble d'us residencial desocupat permanentment per 
part del Ajuntament s'ajustarà a aquest procediment:

a) El procediment de declaració de bé immoble d'us residencial desocupat 
permanentment s'iniciarà mitjançant resolució on es facin constar els indicis de la 
desocupació, que serà notificada a qui ostenti el dret de propietat, usdefruit o de 
superfície de l'immoble afecte al procediment.

b) En el termini de 15 dies, a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució 
indicada, l'interessat podrà formular les al·legacions que estimi oportunes, així com 
aportar qualsevol mitjà de prova en defensa del seu dret.

c) En base a les al·legacions i proves aportades el procediment finalitzarà amb la 
declaració, si procedeix, d'immoble d'us residencial desocupat amb caràcter 
permanent. 

d) La declaració d'un immoble com a desocupat amb caràcter permanent per part de 
l'ajuntament es pot sustentar en els indicis conduents a tal conclusió. En tot cas, 
l'ajuntament pot fonamentar la seva decisió en les dades del padró municipal.

e) Contra la declaració d'immoble d'us residencial desocupat amb caràcter permanent 
l'interessat podrà recorre conforme a allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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6. El subjecte passiu del recàrrec coincideix amb el de l'Impost sobre Béns Immobles la 
quota líquida del qual és objecte de recàrrec d'acord amb les normes de la present 
ordenança.

7. El recàrrec consistirà  en l'aplicació del percentatge del 50 % sobre la quota líquida de 
l'impost sobre béns immobles de l'immoble d'us residencial declarat desocupat .

La quota líquida sobre la que recaurà el recàrrec correspondrà a la de l'exercici de l'impost 
sobre béns immobles de l'any en que es meriti el recàrrec.

8. El recàrrec es meritarà el 31 de desembre de cada exercici, en tant que l'immoble hagi 
estat declarat desocupat i mentre que aquest no hagi estat donat de baixa del registre 
municipal d'immobles desocupats amb caràcter permanent.

9. Es practicaran liquidacions de venciment singular en aquells supòsits on s'hagi produït 
la incorporació per primera vegada d'immobles al registre municipal d'immobles 
desocupats amb caràcter permanent.

Un cop practicada la liquidació anterior, i a partir de les dades existents en el registre 
municipal d'immobles desocupats amb caràcter permanent, s'elaborarà anualment el 
padró fiscal que inclourà les corresponents liquidacions del recàrrec, que es notificaran 
col·lectivament mitjançant edictes que així ho adverteixin.

10. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió d’aquest 
recàrrec, seran competència exclusiva de l'ajuntament i comprendran les funcions de 
concessió i denegació d’exempcions, realització de les liquidacions conduents a la 
determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels 
expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que s’interposin 
contra aquests actes i actuacions per a l’assistència i informació al contribuent referides 
a les matèries compreses en aquest apartat. 

Les liquidacions tributàries seran practicades per l'ajuntament, tant les que corresponen 
a valors-rebut com les liquidacions de venciment singular. 

No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries quan es 
produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants del recàrrec, 
mitjançant la corresponent ordenança fiscal.

11. D'acord amb allò establert a la Disposició addicional primera de la Llei 14/2015, de 21 
de juliol, de la Generalitat de Catalunya, les mesures compensatòries o de coordinació 
pertinents a favor de l'ajuntament seran els que reglamentàriament s'estableixin en el 
desenvolupament de dita Disposició. 

12. Si la gestió de l'impost sobre béns immobles ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, la liquidació del recàrrec que aquí es regula correspondrà efectuar-la per 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

A tal efecte l'ajuntament facilitarà les dades corresponents al registre d'immobles 
desocupats amb caràcter permanent per a poder confeccionar els padrons fiscals o, si 
s'escau, liquidacions.

Seran competència de l'ajuntament, sense que sigui delegable a la Diputació de Barcelona, 
el procediment i declaració d'immoble d'us residencial desocupat permanentment  previst 
en aquesta Ordenança.”

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Amb la introducció del nou article 8è, varia la numeració de la resta d’articles 
de l’ordenança. 

Disposició final 

Es modifica la disposició final que regula l’entrada en vigor de l’ordenança. 

El nou redactat de la disposició final serà el següent:

“Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada en ........ a ........ de ........ de 
........ entrarà en vigor, pel que fa al recàrrec sobre l'impost dels béns immobles d'ús 
residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent el dia 31 de desembre de 
2019, i per a la resta de l'articulat el dia 1 de gener de 2020  i continuarà vigent mentre 
no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats continuaran vigents.”

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=20191022&punto=3

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés i 
Mònica Estrader i Rodríguez (CUP).
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Vots en contra: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa 
Maria Martin Santiago (FORÇA CORBERA-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs) i José Antonio Andrés Palacios (GiU).

S’adopta l’acord per majoria absoluta”
   

AFERS TRIBUTARIS

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

4. Modificació ordenança fiscal número 2 reguladora de l’Impost sobre 
vehicles de tracció mecànica.

L’objecte d’aquest expedient és la modificació de l’ordenança fiscal número 2 
reguladora de l’Impost sobre Vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2020 per 
eliminar la bonificació del 100% de la quota de l’impost per als vehicles de més de 25 
anys, mantenint la bonificació per als vehicles matriculats com a històrics en el Registre 
de la Direcció General de Trànsit i per suprimir de  l’article 4.1.g  l’equiparació de les 
persones que tenen resolucions d’incapacitat o classes passives al reconeixement del 
33 per cent del grau de discapacitat atès que des del 4 d’abril de 2019 tot aquell que 
sol·liciti el reconeixement de la discapacitat de l’òrgan competent de la Generalitat ha 
de passar per l’equip de valoració mèdica. 

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

A la vista de la Memòria de l’Alcaldia i de l’informe 120/19 de la cap de Secció d’afers 
tributaris i tresorera accidental, 

S’acorda:

PRIMER. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2020 i següents la modificació de 
l’ordenança fiscal número 2 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, 
en el sentit que s’indica: 

Article 4t. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa. 

Es suprimeix en l’article 4.1.g) l’equiparació de les persones que tenen resolucions 
d’incapacitat o classes passives al reconeixement del 33 per cent del grau de 
discapacitat (article 4.1 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb 
discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2013, de 
29 de novembre) atès que des de l’4 d’abril de 2019 tot aquell que sol·liciti el 
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reconeixement de la discapacitat de l’òrgan competent de la Generalitat ha de passar 
per l’equip de valoració mèdica. 

El redactat de l’article 4.1.g) primer paràgraf serà el següent:

“g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, 
als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els 
vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. Es 
considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o 
superior al 33 per 100. “

Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable. 

S’elimina el punt 2 de l’article 5è que regula la bonificació del 100% de la quota de 
l’impost per als vehicles antics que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys. Amb 
l’eliminació d’aquest punt variarà la numeració dels actuals punt 3 i 4.

El redactat de l’article 5è serà el següent:

“Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable.

1. Els vehicles històrics als que es refereix l’article 1 del Reglament de vehicles 
històrics, podran gaudir d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost. 

El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com 
a tal per l’organ competent de la Generalitat. 

2. Els vehicles classificats en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit 
com de “zero emissions” i “eco” gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota anual 
de l’ impost.

3. Aquestes bonificacions tenen caracter rogat, la seva concessió haurà de ser 
sol·licitada pels interessats abans de la finalització del temini de pagament en 
voluntària i es presentarà la següent documentació: 

- Instància de sol·licitud de bonificació. 
- Còpia del permís de circulació del vehicle. 
- Còpia del full de característiques tècniques del vehicle 
- Certificat d’estar en possessió de matrícula com a vehícle històric abans de l’inici 

del període impositiu, si s’escau.”

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 

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

Codi Segur de Validació 50ad69ac76ed4b189891abbecc389c82001

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
20

/0
2/

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


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=20191022&punto=4

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés 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-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs) i José Antonio Andrés Palacios (GiU).
S’adopta l’acord per majoria absoluta”
COMERÇ I TURISME

“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria de l’Àrea de 
Comerç i Turisme, amb el text següent:

5. Aprovació conveni col·laboració per a la campanya de dinamització 
comercial i foment del reciclatge de residus “Omple’t de Corbera, recicla i 
estalvia”.

L’Ajuntament té entre els seus objectius estratègics de mandat la generació i 
manteniment del sector productiu del comerç i de la qualitat de l’oferta de serveis i 
establiments en el municipi.

L’Ajuntament i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Corbera (ACOPA) 
col·laboren mútuament amb l’objectiu d'impulsar i millorar el comerç al municipi, 
aplicant recursos materials i econòmics per la dinamització del comerç integrat en el 
teixit urbà.

L’any 2016 van iniciar i portar a terme conjuntament per un període de 3 anys la 
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campanya de dinamització comercial i reciclatge de residus “Omple’t de Corbera, 
recicla i estalvia” . L’ Ajuntament està interessat en seguir potenciant durant 3 anys 
més el foment del reciclatge i del civisme en la gestió de residus a la via pública, 
intensificant la promoció de l’ús de la Deixalleria Municipal.

Per incentivar als usuaris l’ús de la Deixalleria Municipal l’aportació econòmica 
destinada  per visites es fixa el primer any en 0,80€, 1,00€ durant el segon any i 1,20 
durant l’any 2021, quantitat que els serà carregada a la targeta “Omple’t de Corbera”. 

Per tal de cobrir les necessitats de la campanya durant la durada del conveni,  
l’Ajuntament fixa una aportació econòmica de 8.000 euros l’any 2019. Aquesta dotació 
inicial es veu augmentada d’acord amb l’increment de les aportacions econòmiques 
destinades  a les visites i, per això, l’any 2020 es preveu una aportació de 10.000 
euros i l’any 2021, una dotació de 12.000€, amb càrrec a les corresponents aplicacions 
pressupostaries dels diferents exercicis.

L’article 22.2.a de l’esmentada LGS disposa que es podran concedir de forma directa 
les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals. 
Aquestes subvencions, d’acord amb l’article 65.1 del RGS, són aquelles en què 
l’objecte, la dotació pressupostària i el beneficiari apareixen determinats de forma 
expressa en l’estat de despeses del pressupost.

En el pressupost municipal hi ha crèdit suficient i es preveu singularment la dotació 
econòmica a ACOPA.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per 
canalitzar les subvencions previstes nominativament en els pressupostos dels ens 
locals. Així mateix, l’article 65.3 del RGS, disposa que el conveni té el caràcter de 
bases reguladores de la concessió de la subvenció, i en determina el contingut.

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

Atès l’article 174.5 del RDL 02/2004, de 05 de març, pel que s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix que el Ple podrà elevar els 
percentatges als que es refereix l’article 174.3.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de Comerç i Turisme, 

S’acorda: 
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PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’entitat 
Associació de Comerciants i Empresaris de Corbera (ACOPA) amb CIF G6123236, 
destinada a finançar la companya “Omple’t de Corbera, recicla i estalvia” amb 
subjecció a les condicions establertes en el conveni de col·laboració que es subscrigui 
amb l’Associació.

SEGON. Aprovar la minuta del conveni entre l’Ajuntament i l’Associació de 
Comerciants i Empresaris de Corbera (ACOPA), per a la realització conjunta de la 
campanya de dinamització comercial i foment del reciclatge de residus “OMPLE’T DE 
CORBERA, RECICLA I ESTALVIA”

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a favor de l’Associació de Comerciants i 
Empresaris de Corbera, amb NIF G61252326, de caràcter plurianual, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostaria 22.433.48901 supeditat al crèdit que es consigni als 
corresponents exercicis pressupostaris d’acord amb el següent desglòs: 

Anualitat 2019 .......... 8.000 euros
Anualitat 2020 .......... 10.000 euros 
Anualitat 2021 .......... 12.000 euros

QUART. Reconèixer l’obligació de la despesa a favor de l’Associació de Comerciants i 
Empresaris de Corbera (ACOPA), amb NIF G61252326, per import de 6.000,00€ en 
concepte dels 3 primers trimestres corresponents a l’any 2019, segons disposa la 
clàusula quarta del conveni de col·laboració, i procedeixi al seu pagament un cop s’hagi 
subscrit el conveni regulador.

CINQUÈ. Notificar l’acord adoptat a l’Associació de Comerciants (ACOPA).”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191022&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, 
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. Donar compte Informe 103/2019 de morositat corresponent al 2n 
trimestre del 2019

Es dóna compte de l’informe 103/2019 de morositat corresponent al 2n trimestre del 
2019:

“Informe 103/19 de morositat corresponent al 2n trimestre 2019 
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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 
conseqüència de la relació estatutària i de personal o les que són conseqüència de la 
potestat expropiatòria.
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INFORME

Es detalla a continuació la informació corresponent al 2n trimestre de 2019 que posa 
de manifest que aquest Ajuntament, a data 30 de juny de 2019, compleix amb 
els terminis de pagament a proveïdors previstos legalment.

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 891 1.265.714,66 €
Fora període legal pagament 65 75.105,16 €
Total pagaments 956 1.340.819,82 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,41

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 291 517.761,48 €
Fora període legal pagament 10 66.509,98 €
Total pagaments 301 584.271,46 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 26,81

2 TRIM.2019

PENDENT DE PAGAMENT

(*)

Es pren com a data d’inici del còmput del període mitjà de pagament la data del 
registre d’entrada de la factura (E-registrada).

(*) Del llistat del pendent de pagament generat pel programa de comptabilitat per 
calcular el període mitjà de pagament de l’informe de morositat se n’exclouen, a més 
de les obligacions de pagament contretes amb Administracions públiques, les factures 
que es detallen a continuació pels motius que s’indiquen:

1) Factura que queda fora de l’àmbit objectiu de la Llei 3/2004, doncs no deriva d’una 
relació comercial. 

F/2009/2974 389.000,00 A61236246 SCRINSER,S.A.

2) Són factures pagades corresponents a l’exercici 2017 i que per error el programa 
va incorporar a l’exercici 2019. En el registre de factures 2019 consten anul·lades 
sense data d’anul·lació. 

F/2019/1           1.242,26 € B59104612 ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L.
F/2019/2            7.190,77 € B17668740 SERVITRANSFER, S.L.
F/2019/5           1.692,87 € A58369497 DORNIER,S.A.
F/2019/6            1.052,14 € B82080177 RICOH ESPAÑA, SLU
F/2019/7                  6,22 € A08146367 SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.
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F/2019/8                  6,22 € A08146367 SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.
F/2019/9                76,03 € A08146367 SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.
F/2019/10              649,70 € A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL
F/2019/11              226,35 € A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL
F/2019/12                   0,73 € A08663619 CAIXABANK, S.A.
F/2019/13                   3,25 € A08663619 CAIXABANK, S.A.
F/2019/17           1.380,68 € B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIONARITARIOS, S.L.U.

3) Són factures del 2019 anul·lades que no han passat per la fase E-registrada i per 
tant el programa no les hauria d’incloure en els càlculs de l’informe de morositat. 

F/2019/1987            4.821,55 € B64516149 PLANA FÀBREGA SERVEIS, S.L.
F/2019/1988              196,02 € B64516149 PLANA FÀBREGA SERVEIS, S.L.
F/2019/1989            4.591,95 € B64516149 PLANA FÀBREGA SERVEIS, S.L.

4) Són factures E-Registrades a partir de l’1 de juliol i per tant el programa no les 
hauria d’incloure en els càlculs del 2n trimestre. 

E-Registrada 12/07 F/2019/1804            1.052,14 € B82080177 RICOH ESPAÑA, SLU
E-Registrada 01/07 F/2019/1859             1.768,15 € B63327910 TRITUVERD, S.L.
E-Registrada 01/07 F/2019/1860               321,25 € B63327910 TRITUVERD, S.L.
E-Registrada 01/07 F/2019/1861             446,80 € B63327910 TRITUVERD, S.L.
E-Registrada 12/07 F/2019/1862           5.030,78 € B63327910 TRITUVERD, S.L.
E-Registrada 03/07 F/2019/1869              344,85 € B86479078 ALMAS INDUSTRIES BSAFE, S.L.
E-Registrada 01/07 F/2019/1982                36,30 € 37697326G JANSANA I ANDUCAS, ANDREU
E-Registrada 01/07 F/2019/1983               133,10 € 37697326G JANSANA I ANDUCAS, ANDREU
E-Registrada 01/07 F/2019/1984               133,10 € 37697326G JANSANA I ANDUCAS, ANDREU
E-Registrada 01/07 F/2019/1985          2.924,03 € 46963650L AZOR DE HARO, MARIA JESUS
E-Registrada 01/07 F/2019/1986             248,40 € F08828493 LA PAU, S.C.C.L.
E-Registrada 01/07 F/2019/1990            6.939,11 € B97611164 INSIGNA UNIFORMES, S.L.
E-Registrada 01/07 F/2019/1991        94.820,14 € A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
E-Registrada 01/07 F/2019/1992           7.084,45 € A28541639 FCC MEDIO AMBIENTE,S.A.
E-Registrada 12/07 F/2019/2009              600,16 € B66186693 GWIDO RAILWAY, SL
E-Registrada 12/07 F/2019/2010              319,44 € B66186693 GWIDO RAILWAY, SL

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital. 

La tresorera acctal. L’interventor, 
Maria José Escudero Banzo. Javier Vicen Encuentra.

 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

1 TRIM.2019 PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 40,91
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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

PENDENT DE PAGAMENT

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

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

4 TRIM.2018

PENDENT DE PAGAMENT

 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

3 TRIM.2018
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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

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

 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

1 TRIM.2018

Nombre Import total

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

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 €

Terminis de pagaments Dies

3 TRIM.2017 PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 41,8348

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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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 €1r TRIM.2017 PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments 877 1.467.157,61 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Terminis de pagaments Dies
Període mitjà de pagament 38,66

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
3r TRIM.2016 PAGAMENTS REALITZATS

Dins període legal pagament 819 1.046.726,14 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Fora període legal pagament 7 95.040,48 €
Total pagaments 826 1.141.766,62 €

Terminis de pagaments Dies
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 €

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

PENDENT DE PAGAMENT

 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 €1 TRIM.2016 PAGAMENTS REALITZATS
Fora període legal pagament 11 12.184,78 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Total pagaments 807 1.114.412,47 €

Terminis de pagaments Dies
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

PENDENT DE PAGAMENT

(*) Compensació de deutes

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191022&punto=6

7. Donar compte Informe 104/2019 – Període mitjà de pagament a 
proveïdors corresponent al 2n trimestre del 2019

Es dóna compte de l’informe 104/2019 del Període mitjà de pagament a proveïdors 
corresponent al 2n trimestre del 2019:

“Informe de tresoreria 104/2019 - Període mitjà de pagament a proveïdors 
2n 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 
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.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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 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 2n trimestre de 2019 que posa 
de manifest que aquest Ajuntament, a data 30 de juny de 2019, compleix amb 
el període mitjà de pagament previst legalment. 

Ràtio d'Operacions Pagades 32,53 dies

Import d'Operacions Pagades   1.340.819,82 € 

Ràtio d'Operacions Pendents 24,09 dies

Import d'Operacions Pendents (*)      556.883,66 € 

Període Mitja de pagament de l'Entitat 30,05 dies

Data d’inici del còmput: Data del registre d’entrada de la factura (E-registrada).

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.
 
La tresorera acctal. L’interventor, 
Maria José Escudero Banzo. Javier Vicen Encuentra.

(*)

Pendent PMP     556.883,66 € 
Pendent morositat     584.271,46 € 
Diferència        27.387,80 € 

La diferència correspon a factures no comptabilitzades a 30/06/2019 que el programa 
no inclou en els càlculs del PMP.

Justificant Import factura

F/2019/1386            60,40 € 

F/2019/1485          427,96 € 

F/2019/1979          907,50 € 

F/2019/1833            47,31 € 

F/2019/1841          108,72 € 

F/2019/1843            36,24 € 

F/2019/1866     24.424,88 € 

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

Codi Segur de Validació 50ad69ac76ed4b189891abbecc389c82001

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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F/2019/1868          605,00 € 

F/2019/1963          397,10 € 

F/2019/1964          372,69 € 

        27.387,80 € 

PRIMER TRIMESTRE 

ANY 2019
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 29,31

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

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

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

Codi Segur de Validació 50ad69ac76ed4b189891abbecc389c82001

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

 

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

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

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

Codi Segur de Validació 50ad69ac76ed4b189891abbecc389c82001

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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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=20191022&punto=7

8. Donar compte d’altres resolucions i/o assumptes de competència plenària.

Es dona compte de l’Edicte de 24 de juliol de 2019, sobre un acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona referent al municipi de 
Corbera de Llobregat relatiu a l’acord de l’aprovació definitiva de la Modificació puntual 
del Pla general d’ordenació a l’àmbit del sector del carrer de la pau i a l’àmbit del parc 
urbà de la rotonda de Can Xorra.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191022&punto=8

9. Precs i preguntes.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191022&punto=9

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

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 22:50 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.”

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

Codi Segur de Validació 50ad69ac76ed4b189891abbecc389c82001

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

 

La 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 50ad69ac76ed4b189891abbecc389c82001

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