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El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 14 de juliol de 2020 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 4 DE FEBRER DE 2020.
A les 20:00 hores, es reuneix El PLE de l’Ajuntament, en primera convocatòria, per a
dur a terme la sessió extraordinària i urgent, 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:
-

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

La presidenta obre la sessió i tot seguit es prenen els acords següents:
I. PART RESOLUTIVA

PLE extraordinària 22/10/2019
PLE ordinària 26/11/2019
La presidenta, demana que es passi a votació les actes dels Plens amb dates 22
d’octubre de 2019 i 26 de novembre de 2019, amb el resultat següent:
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1. Aprovació actes.
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“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, Cristina Blasquiz i
López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor González i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons,
Mònica Estrader i Rodríguez (CUP), Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria
Martin Santiago (FORÇA CORBERA-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio Andrés Palacios (GiU).
S’adopta l’acord per unanimitat.”

SECRETARIA
2. Elecció del/la jutge/essa de pau, titular i/o substitut/a de Corbera de
Llobregat.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
Ha tingut entrada en el Registre general de l’Ajuntament, l’ofici (ENTRA-10071) de la
Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 18 de setembre
de 2019, adjuntant certificat de l’acord de la Comissió de la Sala de Govern, de 17 de
setembre, i efectuant requeriment a aquest Ajuntament per tal que s’iniciï la tramitació
de l’expedient relatiu a la proposta de nomenament de jutge/essa de pau titular i/o
substitut/a per estar pròxim a finalitzar el termini de quatre anys per al qual van ser
nomenats els actuals jutges de pau.
De conformitat amb la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial i el
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, podran ser nomenades aquelles
persones que, tot i no ser llicenciades en Dret, reuneixin els requisits establerts a la
LOPJ per a l’ingrés a la carrera judicial, excepte impediment físic o psíquic per al càrrec,
i no estiguin incurses en cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes
per al desenvolupament de les funcions judicials, a excepció de l’exercici d’activitats
professionals o mercantils.

Per Decret d’Alcaldia 1891/2019, de 16 d’octubre s’ha resolt iniciar l’expedient
administratiu per a l’elecció del/la jutge/essa de pau titular i substitut/a de Corbera de
Llobregat i s’ha obert convocatòria pública per tal que les persones interessades en
optar al càrrec i que reuneixin les condicions poguessin presentar les seves sol·licituds.
La convocatòria ha estat publicada en el BOPB de 29/10/2019, en el tauler d’anuncis
de la Corporació, en el Jutjat de Pau de Corbera de Llobregat i en el Jutjat Degà de
Sant Feliu de Llobregat, així com, se n’ha donat publicitat amb un Ban de l’Alcaldia
repartit per la població.
En el termini concedit s’han presentat tres sol·licituds, totes elles amb el currículum
vitae, i fent constar que reuneixen les condicions de capacitat i de compatibilitat:
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A tal efecte, el Reglament 3/1995, de 7 de juny, determina el procediment a seguir,
que s’inicia amb la convocatòria pública a realitzar pels ajuntaments i la posterior
elecció de les persones proposades mitjançant acord del Ple municipal adoptat per
majoria absoluta, i finalitza amb el nomenament a realitzar per part de la Sala de
Govern del Tribunal Superior de Justícia si considera que les persones elegides
reuneixen les condicions de capacitat i d’elegibilitat exigides per la Llei.
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1) S. M. S, amb DNI XXXXXXX8N
2) M.C. E. G., amb DNI XXXXXXX1P
3) J. R. G., amb DNI XXXXXXX3N
Respecte de les sol·licituds presentades, s’ha procedit a l’anàlisi del currículum
presentat i s’han mantingut entrevistes amb els candidats. Per això, es fa constar que
no se’n desprèn que existeixin possibles incompatibilitats per dedicar-se a l’activitat
de Jutge/essa de Pau.
Per tot l’exposat, a proposta de l’Alcaldia,
S’acorda:
PRIMER. Elegir com a Jutgessa de Pau titular d’aquesta població la senyora S. M. S,
amb DNI XXXXXXX8N i com substitut J. R. G., amb DNI XXXXXXX3N.
SEGON. Remetre l’acord al Jutjat de 1ª Instància i Instrucció de Sant Feliu de
Llobregat per tal que l’elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats als efectes que corresponguin.”
http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20200205&punto=2
“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, Cristina Blasquiz i
López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor González i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons,
Mònica Estrader i Rodríguez (CUP), Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria
Martin Santiago (FORÇA CORBERA-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs).
Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU).
S’adopta l’acord per majoria absoluta.”

ALCALDIA

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria d’Habitatge, amb
el text següent:
L'article 47 de la Constitució Espanyola de 1978 estableix el dret a un habitatge digne
i adequat. El propi article determina que els poders públics promouran les condicions
necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret.
L'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya determina que les persones que no
disposen dels recursos suficients tenen dret a accedir a un habitatge digne, per a la
qual cosa els poders públics han d'establir per llei un sistema de mesures que
garanteixi aquest dret, amb les condicions que determinen les lleis.
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3. Aprovació inicial per la modificació del Reglament del registre municipal de
sol·licitants d’habitatges de protecció oficial.
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La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge conceptua aquest com un
servei d’interès general, de manera que el sector públic reforça el seu paper proactiu
en la generació de sòl suficient per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial,
tant per iniciativa directa com en col·laboració amb agents socials i la iniciativa
privada, així com en la posada a disposició d’aquests habitatge per fomentar la seva
ocupació per part dels sectors més necessitats.
La pròpia Llei contempla la creació d'un Registre de sol·licitants d'habitatge, condició
marcada com a indispensable per a participar en les diferents promocions d'habitatge
públic segons desenvolupa el Decret 106/2009 de 19 de maig, on es regula el Registre
de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Catalunya i els procediments
d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial. Aquest mateix Decret reconeix els
Registres de sol·licitants d’habitatges municipals, de tal manera que aquests
componen, en el seu àmbit, el Registre de sol·licitants d’habitatge de Catalunya.
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat, exercint el principi autonomia municipal i
reservant-se el dret d’Administració actuant, considera convenient crear aquest
Registre municipal i regular mitjançant un reglament els diferents requisits, les
prioritats i els procediments que se seguiran en els processos d’adjudicació dels
habitatges de protecció pública del seu municipi.
L’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix el procediment per a
l’aprovació d’ordenances i reglaments locals.
L’article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament
d’obres, activitats, i serveis dels ens locals, en relació al procediment d’aprovació de
les disposicions de caràcter general, i l’art. 62 d’aqueta mateixa norma estableixen el
procediment de formació de l’avantprojecte de la creació o modificació d’una
ordenança mitjançant la designació d’una comissió d’estudi.
El 13 de maig de 2014 el Ple municipal va aprovar amb caràcter inicial el Reglament
d’inscripció i adjudicació dels habitatges de protecció oficial de Corbera de Llobregat,
el 18 d’agost de 2014 va entrar en vigor.

1. Actualització d’antecedents i adequació normativa de diversos preceptes.
2. Reestructuració de títols i articulat, amb la conseqüent renumeració dels
articles.
3. Adaptació a normativa i criteris fixats per l’oficina d’habitatge de la Generalitat,
del nivell d’ingressos bruts acreditables en el moment d’inscripció de
sol·licitants en el Registre i correlativament del nivell d’ingressos bruts
necessaris per accedir a l’adjudicació d’un habitatge púbic al municipi de
Corbera.
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Al llarg d’aquest termini s’han produït algunes discrepàncies que fan necessari introduir
algunes modificacions en el Reglament, entre d’altres:
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El 16 de gener de 2020 mitjançant Decret d’alcaldia 2020/58 es constitueix una
comissió d’estudi per a la formulació de l’avantprojecte del Reglament del Registre
municipal de sol·licitants d’habitatge públic a Corbera de Llobregat.
Aquesta comissió ha elaborat una proposta de reglament que incorpora una sèrie de
modificacions grafiades amb negreta i que afecten:
-Al preàmbul, actualitzat amb la incorporació d’antecedents i referències normatives.
- Reestructuració de l’articulat. Per tal que resulti mes entenedor l’articulat que integra
aquest reglament inicialment dividit en dos títols: TÍTOL I “DISPOSICIONS GENERALS”
(articles 1 a 10) i TÍTOL II “ PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ” (articles 11 a 18) s’ha
optat per a estructurar-lo en tres títols diferenciats:
-TÍTOL I “DISPOSICIONS GENERALS” (articles 1 i 3);
-TÍTOL II “INSCRIPCIÓ” (articles 4 a 13);
-TÍTOL III “PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ” (articles 14 a 19);
Com a conseqüència d’aquesta nova estructura, s’ha tingut que redistribuir certs
articles per tals d’ubicar-los sota el títol corresponent, renumerant-se en conseqüència
la major part dels preceptes continguts en aquest reglament.
- Els articles objecte de modificació d’acord amb la nova proposta són els següents:
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Article 1: “Creació, caràcter i àmbit del Registre de sol·licitants d’habitatge de
protecció oficial de Corbera de Llobregat”
l’anterior article 12: “Creació, composició i funcions de la Comissió d’Habitatge”
passa a convertir-se en l’article 3, mantenint-se el seu redactat originari, i
passant a enquadrar-se dins del títol I.”DISPOSICIONS GENERALS”.
S’actualitza el termini de vigència de les inscripcions d’acord amb el que preveu
el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre de mesures urgents per millorar
l’accés a l’habitatge, passant de tres anys a un any a partir del 30 de desembre
de 2019 i que afecta a l’actual article 4.e sobre “condicions d’inscripció” ( que
es corresponia amb l’anterior article 3).
l’anterior article 7 :“Documentació que cal presentar”, es converteix en l’article
5 i manté el mateix redactat.
L’anterior article 4: “Persones que es poden inscriure al Registre de sol·licitants,
passa a convertir-se en l’actual article 6, mantenint-se el mateix redactat.
Modificació dels apartats a, d i f de l’antic article 5: “Requisits d’inscripció” i que
es correspon en la nova proposta de reglament modificat, amb els apartats a,
d i f (f.3 i f.4) de l’actual article 7, per tal d’ajustar el nivell d’ingressos exigits
per a la inscripció al registre d’habitatges de Corbera, a la resta de municipis
de Catalunya.
L’anterior article 6: “Mode d’inscripció” passa a convertir-se en l’actual article
8, i l’anterior article 13: “Llistat d’admesos i exclosos” passa a convertir-se en
l’actual article 9, mantenint-se el mateix contingut. Mentre que l’anterior
article 8 “Alta i vigència de les inscripcions” passa a convertir-se en l’actual
article 10, en aquest darrer article s’incorpora l’actualització del termini de
vigència de la inscripció, fixat en un any.
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S’incorpora un nou article, article núm.11, relatiu a la protecció de dades.
Es modifica l’actual article 13.g “circumstàncies d’exclusió i causes de baixa al
Registre (equivalent a l’anterior article 10), establint que el termini de vigència
de la inscripció al registre és d’un any.
S’amplia l’apartat 2 de l’anterior article 12, equivalent a l’actual article 14,
per preveure la revaluació de l’adjudicació de l’habitatge en cas de defunció del
sol·licitant amb mobilitat reduïda.
Es modifica el contingut de l’anterior article 14: “Procediment d’adjudicació dels
habitatges i condicions del contracte”, equivalent a l’actual article 15 de la
modificació del reglament, establint el nivell d’ingressos exigible per a
l’adjudicació dels habitatges públics conforme marca la normativa vigent.
Es modifica l’anterior article 15 apartats 2 i 3 relatius al “Contracte
d’arrendament”, equivalent a l’actual article 16 apartats 2 i 3 de la
modificació del reglament, adequant el termini de vigència, pròrroga i preavís
dels contractes, en consonància amb la durada fixada a partir de l’entrada en
vigor dels canvis legislatius produïts en matèria d’habitatge.

La Secretaria accidental emet informe favorable per a l’aprovació del Reglament
objecte de modificació, que consta incorporat a l’expedient municipal.
Per tot l’exposat anteriorment a proposta de la Regidoria d’Habitatge, 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,
S’acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Registre municipal de
sol·licitants d’habitatge públic a Corbera de Llobregat, en els termes exposats en la
present resolució, que s’incorpora a l’expedient.

16/07/2020 La secretària acctal.

SEGON. Sotmetre a informació pública la modificació del reglament inicialment
aprovat i exposar-lo al públic pel termini de trenta dies, mitjançant anunci, al BOP,
DOGC, diari i tauler d’anuncis de la Corporació, a l’objecte de la presentació
d’al·legacions, suggeriments o reclamacions contra aquest. De no presentar-se’n
aprovar-lo definitivament, sense necessitat d’adoptar-se nou acord al respecte.
TERCER. Un cop elevat definitivament l’acord, publicar íntegrament el text en el BOP,
inserir-se, en tot cas, en el tauler d’anuncis de la corporació i anunciar al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la província en què
s’hagi publicat íntegrament el text.
QUART. Remetre’n una còpia de l’acord d’aprovació definitiva de l’ordenança i la còpia
íntegra i fefaent d’aquesta. a la Delegació del Govern a la província i a l’òrgan
competent de la Comunitat Autònoma, per tal que, en el termini de 15 dies, puguin
expressar aquelles disposicions que, eventualment, la present modificació pot infringir;
transcorregut aquest termini sense haver-se formulat cap requeriment, s’estarà a allò
que disposen els articles 65 i 70 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local.”
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“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, Cristina Blasquiz i
López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons,
Mònica Estrader i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume
Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (FORÇA CORBERA-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio Andrés
Palacios (GiU).
S’adopta l’acord per unanimitat.”

FINANCES
4. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Pressupost general 2020.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora, a proposta de la regidoria de l’Àrea de
Finances, amb el text següent:
Vist que en sessió de data 20 de desembre de 2019, el Ple de la Corporació va aprovar
inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2020.
Atès que el Pressupost General ha estat exposat al públic pel termini de quinze dies
pel seu examen i presentació de reclamacions, i l’ acord d’ aprovació inicial es va
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 de desembre de
2019
Atès que durant el període d’exposició al públic s’han presentat les següents
reclamacions
Registre d’ entrada núm.2020/241, de data 09 de gener de 2020, presentada pel
senyor Jose Antonio Andrés Palacios del Grup Independent d’Urbanitzacions (GIU).
Registre d’ entrada núm. 2020/692, de data 21 de gener de 2020, presentada per la
senyora Rosa Boladeras Serraviñals del grup municipal Força Corbera.
Vist l’informe emès en data 23/01/2020 per l’Interventor de l’Ajuntament en relació
a les al·legacions presentades, que tot seguit es transcriu:

Assumpte: Expedient del Pressupost General per a l'exercici 2020. Al·legacions i
Reclamacions presentades contra el mateix en el període d'exposició pública.
Antecedents:
Mitjançant acord plenari de data 20 de desembre de 2019 va ser aprovat inicialment
el Pressupost General Municipal per a l'exercici 2020, el qual ha estat exposat a el
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INFORME D’INTERVENCIÓ
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públic durant 15 dies mitjançant inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província
i tauler d'edictes municipal del dia 30 de desembre de 2019, havent finalitzat el termini
d'exposició i per tant per a l'examen i presentació d'al·legacions i reclamacions el dia
21 dels corrents, segons el que preveu l'article 169 de l'TRLRHL.
Durant aquest període s'han presentat dos escrits d'al·legacions i / o reclamacions,
segons diligència expedida per la Secretaria accidental, per:

• Sr. José Antonio Andrés Palacios, en nom i representació del Grup Independent
d’Urbanitzacions (GIU)
• Sra. Rosa Boladeras Serraviñals del Grup Municipal Força Corbera.
Legislació aplicable:
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
Vistes les al·legacions i / o reclamacions presentades emeto el següent,
Informe:
Primer.- Competència
L'article 169 del TRLRHL de l'esmentada legislació aplicable estableix que durant el
termini d'exposició pública del Pressupost General els interessats podran examinar-lo
i presentar al·legacions i reclamacions. En cas que es presentessin reclamacions el Ple
disposa d'un mes per a resoldre-les.
Segon.- Legitimació
L'article 170 del TRLRHL preveu que, tindran legitimació activa per a presentar
reclamacions davant el Ple, "els habitants del territori de l'entitat respectiva", "els que
estan directament afectats, encara que no visquin en el territori de l'entitat local "i"
col·legis oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i altres entitats constituïdes
legalment per garantir interessos professionals o econòmics i veïnals, en actuar en
defensa d'aquells que són propis ".
Les persones que han presentat les al·legacions tenen la consideració d’interessats.

Que l’article 170.2 del TRLRHL disposa que només es poden presentar reclamacions
contra el pressupost per les raons següents:
• Perquè no s'ha ajustat per la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts en
aquesta llei.
• Ometre el crèdit necessari per al compliment de les obligacions exigides a l'entitat
local, per un precepte legal o qualsevol altre títol legítim.
• Que els ingressos en relació a les despeses pressupostades o les despeses en relació
amb les necessitats per la qual es preveuen siguin manifestament insuficients.
Quart.- Al·legacions presentades
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Tercer.- Causes:
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Al·legacions presentades pel GIU:
Al·legació 1. En la partida de “Subvenció Explotació Transport Urbà”, figura l’import de
320.000€ com a despesa.
Es sol·licita ajustar l’import a la despesa real i ajustar el pressupost a la realitat de les
necessitats.
En cas de voler mantenir el mateix import, informar a la ciutadania i destinar-lo a
reduir el tribut metropolità.
Analitzada la proposta, l’al·legació respon a criteris d’oportunitat política, proposant
una distribució de la despesa diferent a la contemplada en el pressupost inicialment.
Per tant, no concorre cap dels supòsits contemplats en l’article 170.2 de TRLRHL, pel
que procedeix la inadmissió de l’al·legació en el que al pressupost general es refereix.
Al·legació 2. L’informe d’Intervenció i Secretaria, assenyala que el percentatge de
complement de productivitat, no acompleix la normativa vigent, malgrat potser sigui
considerat una millora, sembla més que s’hagi
introduït per acontentar un sector específic, però en detriment d’altres possibles
despeses.
Demanen la seva correcció i reducció en el pressupost municipal.
L’informe d’Intervenció i Secretaria indica que l’import del complement d’activitat
representa el 31% en relació a la suma dels conceptes retributius: Complement
específic, complement de productivitat i gratificacions. L’article 7 del RD 861/1986, de
25 d’abril, estableix un límit del 30% per a l’esmentat percentatge. L’adequació del
límit percentual del complement de productivitat en relació al complement específic i
les gratificacions requereix la realització d’un anàlisi dels actuals imports dels
conceptes retributius complementaris a través d’una valoració dels llocs de treball que
tinguin en compte les variacions permanents experimentades per les condicions
particulars dels diferents llocs de treball en els últims anys, en atenció a la seva
especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, etc.....

Al·legació 3. Dins de l’Àrea de Serveis Públics, figura l’adquisició d’un camió de recollida
d’escombraries, per valor de 300.000€
Es sol·licita destinar els 300.000€ en millores per els vials de les urbanitzacions.
Analitzada la proposta, l’al·legació respon a criteris d’oportunitat política, proposant
una distribució de la despesa diferent a la contemplada en el pressupost inicialment.
Per tant, no concorre cap dels supòsits contemplats en l’article 170.2 de TRLRHL, pel
que procedeix la inadmissió de l’al·legació en el que al pressupost general es refereix.
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No obstant, aquesta al·legació no pot enquadrar-se, a judici de qui subscriu en cap
dels supòsits contemplats en l’article 170.2 de TRLRHL, pel que procedeix la inadmissió
de l’al·legació en el que al pressupost general es refereix.
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Al·legació 4. En l’Àrea de Comunicació, el increment general és de 19.200€,
majoritàriament en publicitat, No consta cap campanya per fomentar el reciclatge, al
contrari, l’han buidat de contingut.
Es sol·licita dotar la partida de Pressupostos Participatius per fer una campanya de
consulta a la ciutadania sobre la implantació del sistema anomenat “porta a porta”.
Analitzada la proposta, l’al·legació respon a criteris d’oportunitat política, proposant
una distribució de la despesa diferent a la contemplada en el pressupost inicialment.
Per tant, no concorre cap dels supòsits contemplats en l’article 170.2 de TRLRHL, pel
que procedeix la inadmissió de l’al·legació en el que al pressupost general es refereix.
Al·legació 5. En l’Àrea de Cultura, hi ha un increment de 28.400€ en Activitats Festives.
Un increment justificat segons el regidor per voler disposar de dos actuacions
“artístiques potents”. Creiem que primer són les obligacions i desprès les devocions.
En l’estat que es troba el municipi, anem sobrats de festes.
Es proposta reduir aquest import en actes festius de 28.400€ i destinar-ho a
incrementar els convenis de manteniment a les urbanitzacions d’aquest any.
Analitzada la proposta, l’al·legació respon a criteris d’oportunitat política, proposant
una distribució de la despesa diferent a la contemplada en el pressupost inicialment.
Per tant, no concorre cap dels supòsits contemplats en l’article 170.2 de TRLRHL, pel
que procedeix la inadmissió de l’al·legació en el que al pressupost general es refereix.
Al·legacions presentades per Grup Municipal Força Corbera:
Al·legació 1. Incrementar el pressupost en mesures de seguretat ciutadana i en
inversió d’infraestructures per a les urbanitzacions amb els ingressos procedents de la
pujada de l’IBI, de l’increment de l’aportació de l’Estat, i de la disminució de les quotes
d’amortització i dels interessos dels crèdits bancaris.

Com a opció per alliberar la quantitat de 300.000 euros dels pressupostos presentats
pel govern municipal, d’una banda es poden suprimir les partides dedicades a estudis
tècnics, atès que la realització de projectes i estudis tècnics es poden sol·licitar a
entitats supramunicipals, com ara la Diputació o bé l’Àrea Metropolitana.
D’altra banda, proposem no incrementar partides destinades a despeses generals o
activitats genèriques, quantitats que no estan compromeses i no responen a cap
necessitat bàsica ni peremptòria.
Despeses que proposem eliminar
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Es sol·licita que 200.000 euros es destinin a inversió en infraestructures viàries o de
serveis a les urbanitzacions i 100.000 es destinin a inversió o despeses puntuals per a
mesures de seguretat ciutadana.
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PARTIDA

DENOMINACIÓ

IMPORT

13 163 22799

ESTUDI VIABILITAT NETEJA VIARIA

10.000,00 €

1 924 22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

26.000,00 €

20 134 22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

100,00 €

31 326 22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

200,00 €

34 342 22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

3.000,00 €

2 920 22709

ESTUDIS REVISIÓ LEGALITZACIONS EQUIPAMENTS

13 163 22799

ESTUDIS XARXA CLAVEGUERAM

13 161 22799

ESTUDIS XARXA D'AIGUA

12 136 22706

TREBALLS I ESTUDIS TÈCNICS

11 1532 22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS VIA PÚBLICA

10 151 22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

40.000,00 €

5 920 22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

20.000,00 €

12 136 22707

7.000,00 €
30.000,00 €
4.600,00 €
2.782,40 €

INVENTARIS DE CAMINS

12 136 22704

50.000,00 €

15.000,00 €

PROJECTE HORTS

10.000,00 €

TOTAL

218.682,40 €

Increments que proposem eliminar
PARTIDA
25 433 22696
33 338 22609
13 1620 22709
13 1620 22708
1 924 22699
12 136 22699
25 433 22695
1 134 22602

11 1532 22699
20 136 22799

2019

ACTIVITATS FESTIVES

76.600,00 €

2020
INCREMENT
27.000,00
€
7.000,00 €
105.000,00
€
28.400,00 €

ASSOCIACIÓ PORTA A PORTA
CAMPANYA INFORMATIVA PORTA A
PORTA
DESPESES
DIVERSES
COMUNICACIÓ
DESPESES
DIVERSES
MEDI
AMBIENT

0,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €
16.000,00
€

3.000,00 €

DESPESES FIRES LOCALS

20.000,00 €

DINAMITZACIÓ
20.000,00 €

3.000,00 €

13.000,00 €

5.720,00 €
27.000,00
€
10.000,00
€

4.720,00 €

ALTRES DESPESES DIVERSES OAC
100,00 €
ALTRES DESPESES DIVERSES VIA
PÚBLICA
2.000,00 €

1.500,00 €

1.400,00 €

8.000,00 €

6.000,00 €

ALTRES DESPESES BOMBERS

5.000,00 €

5.000,00 €

PUBLICITAT I PROPAGANDA

1.000,00 €

500,00 €

0,00 €

TOTAL

7.000,00 €
9.500,00 €

86.020,00 €

Analitzada la proposta, l’al·legació respon a criteris d’oportunitat política, proposant
una distribució de la despesa diferent a la contemplada en el pressupost inicialment.
Per tant, no concorre cap dels supòsits contemplats en l’article 170.2 de TRLRHL, pel
que procedeix la inadmissió de l’al·legació en el que al pressupost general es refereix.
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Al·legació 2. Suprimir del Pla d’Inversions, finançat amb crèdit bancari, la inversió de
300.000 per a la compra de camions de recollida d’escombraries i destinar aquesta
quantitat a inversions a projectes d’infraestructures viàries de connexió amb les
urbanitzacions.
Es sol·licita que la inversió de 300.000 euros consignada al pressupost es destini a les
infraestructures viàries de connexió amb les urbanitzacions, com ara la carretera del
Bonrepòs o el carrer Eucaliptus a la urbanització de La Creu de l’Aragall Júnior, o a la
millora de les infraestructures de serveis, com ara la xarxa d’aigua en alta a Can
Margarit.
Analitzada la proposta, l’al·legació respon a criteris d’oportunitat política, proposant
una distribució de la despesa diferent a la contemplada en el pressupost inicialment.
Per tant, no concorre cap dels supòsits contemplats en l’article 170.2 de TRLRHL, pel
que procedeix la inadmissió de l’al·legació en el que al pressupost general es refereix.
Al·legació 3.- Incrementar en 5.000 euros les subvencions a les entitats esportives,
atès que hi ha dues noves entitats.
Es sol·licita incrementar la partida 34 341 48900 “Subvencions a entitats esportives”
en 5.000 euros, el qual farà un total de 55.0000 euros. Aquesta quantitat es pot
rebaixar de la partida 34 341 22699 “Despeses de funcionament d’esports” que el
govern incrementa de 300 euros, l’any 2019, a 25.640 euros per a l’any 2020, sense
que se sàpiga el destí d’aquest increment.
Analitzada la proposta, l’al·legació respon a criteris d’oportunitat política, proposant
una distribució de la despesa diferent a la contemplada en el pressupost inicialment.
Per tant, no concorre cap dels supòsits contemplats en l’article 170.2 de TRLRHL, pel
que procedeix la inadmissió de l’al·legació en el que al pressupost general es refereix.
Al·legació 4. Esmenar errors en les bases d’execució dels pressupostos.

Analitzat el text de les Bases d’Execució s’observa que en els articles 26, 32, 34, 35,
36, 38 i 39 existeixen referències errònies a altres exercicis que es proposa siguin
esmenades mitjançant la modificació dels esmentats articles de les Bases d’execució
del pressupost
Cinquè.- Tramitació:
Que un cop resoltes les reclamacions presentades s'ha de seguir el tràmit establert en
l'article 169.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en què es
determina que aprovat definitivament el pressupost s'inserirà en el Butlletí Oficial de
la província, resumit per capítols de cada un dels pressupostos que l'integren.

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 1

16/07/2020 La secretària acctal.

Hem observat que a les Bases d’Execució dels Pressupostos 2020 hi figuren referències
a d’altres exercicis que suposem són errònies i convindria corregir, el qual sol·licitem.
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Sisè.- Resultat de l'Informe:
Que per tot l'exposat es conclou que les al·legacions 1, 2, 3, 4 i 5 presentades en
representació del grup municipal GIU i les al·legacions 1, 2 i 3 presentades en
representació del grup municipal Força Corbera no responen a algun o alguns dels
supòsits previstos per a la presentació de reclamacions contra el Pressupost que
preveu l'article 170.2 del TRLRHL.
Es proposa l’admissió de l’al·legació núm. 4 presentada en representació del grup
municipal Força Corbera, procedint a la modificació dels articles 26, 32, 34, 35, 36, 38
i 39 de les Bases d’execució del pressupost.
A la vista de les al·legacions formulades, amb la regidoria de l’Àrea de Finances,
S’acorda:
PRIMER. ESTIMAR l’al·legació núm.4 del Grup municipal Força Corbera en el sentit
de fer les esmenes corresponents a les Bases d’execució.
SEGON. DESESTIMAR en la seva totalitat la resta d’al·legacions formulades pel Grup
Independent d’urbanitzacions i les al·legacions 1,2 i 3 pel Grup Municipal Força Corbera
Socialista.
TERCER. Aprovar definitivament el pressupost general per a l’exercici de 2020,
integrat únicament pel pressupost de la pròpia Administració Municipal, i les bases
d’execució del pressupost general, que s’adjunten a l’expedient, així com els diferents
annexos que l’acompanyen i publicar l’aprovació definitiva del pressupost en el Butlletí
Oficial de la Província.”
http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20200205&punto=4

S’adopta l’acord per majoria absoluta.”

II. PART DE CONTROL
5. Moció del Grup Municipal Força Corbera en contra de la supressió de cinc
jutjats de violència contra la dona a la comarca del Baix Llobregat.
A proposta del Grup Municipal Força Corbera, es retira el punt d’ordre del dia segons
l’article 92 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, i
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“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, Cristina Blasquiz i
López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons,
Mònica Estrader i Rodríguez (CUP).
Vots en contra: 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).
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l’article 42.2 apartat C) del reglament d’organització municipal de Corbera de
Llobregat.
http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20200205&punto=5
6. Moció del Grup Municipal Força Corbera per realitzar un procés participatiu
en el canvi del sistema de recollida de residus domèstics a Corbera de
Llobregat.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del Grup Municipal Força Corbera,
amb el text següent:
Des de setembre de l’any 2006, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat té implantat el
model de recollida de residus domèstics denominat “residu mínim”, basat
fonamentalment en la diferenciació entre brossa orgànica (FORM) i inorgànica (FIRM),
de forma que l’orgànica es porta a planta de compostatge i la inorgànica a planta de
triatge.
Com a la majoria de municipis, el sistema de recollida de residus s’organitza en
contenidors situats a la via pública, on la ciutadania hi diposita les deixalles. Per norma
general, els contenidors estan agrupats en bases, on hi ha 4 tipus de contenidors:
orgànica (FORM), inorgànica (FIRM), paper/cartró i vidre. A Corbera hi ha situades a
la via pública més de 170 bases, amb prop d’un miler de contenidors.
El 10 de març de 2009 el servei municipal de recollida de residus domèstics va ser
adjudicat a l’empresa “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.”. Amb la
modificació de contracte d’octubre de 2011, la concessió finalitza el 30 de novembre
de 2021.
L’equip de govern municipal ha manifestat la seva intenció de resoldre el contracte de
forma anticipada, per poder canviar el sistema de recollida i implantar a tot el municipi
la recollida porta a porta a finals d’aquest any 2019.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha encarregat a l’empresa Spora Consultoria
Ambiental, S.L. un “estudi de viabilitat per a la implantació de la recollida porta a
porta a Corbera de Llobregat”, on a banda del sistema porta a porta també s’apunten
altres variants, sobretot per a les urbanitzacions. No ens consta que el govern
municipal hagi fet complementar l’estudi amb la valoració d’altres sistemes que puguin
fer incrementar el percentatge de reciclatge i, alhora, s’adeqüin més a les
característiques de l’urbanisme dispers del municipi i als costums i horaris de la
ciutadania.
Al nostre entendre, l’estudi esmentat tampoc no aborda els costos mediambientals de
l’increment dels recorreguts dels vehicles, l’orografia del municipi, els forts pendents i
l’estat de molts carrers, el cost en combustibles i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle,
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Segons que ha manifestat el regidor de Serveis Públics, el canvi de sistema té per
objectiu incrementar el nivell de reciclatge per part dels particulars i complir amb les
directrius de prevenció i gestió de residus.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

3f52b54ee69b41bcababb61043acd605001

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

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

les condicions de treball dels operaris i els inconvenients que representarà per a la
població (horaris de recollida, espai per a guardar cubells i deixalles, impacte a la via
pública, problema amb els senglars, etc.). Tots aquests aspectes també són de gran
importància i s’haurien de valorar tècnicament abans de prendre una decisió.
Per al nostre municipi, la implantació del sistema de recollida porta a porta suposarà
pràcticament duplicar el cost del servei, amb el consegüent esforç econòmic per part
de la ciutadania. I, en el cas que el canvi no aconsegueix els seus objectius de
reciclatge i no suposi la millora del servei, serà gairebé impossible de revertir. El canvi
de sistema de recollida de residus té una gran importància perquè hipoteca el futur
econòmic i la prestació de serveis per part de l’Ajuntament.
Considerem, per tant, que en una qüestió tan cabdal com aquesta i que afecta de ple
el dia a dia de la població, convindria informar prèviament i exhaustivament a la
ciutadania per, després, donar-li veu i copsar la seva voluntat per co-dissenyar un nou
model de recollida de residus domèstics que, de partida, compti ja amb una implicació
activa i majoritària de la població.
Per tot l’exposat, a proposta del Grup municipal Força Corbera,
S’acorda:
PRIMER.- Realitzar un procés participatiu per a la definició del nou model de recollida
de residus domèstics al municipi. El procés s’adreçarà al màxim de ciutadans i
ciutadanes possibles, incloent tots els barris i urbanitzacions del municipi per igual, i
és basarà en: la comunicació i informació a la ciutadana a través de les xarxes de
comunicació municipals i també presencialment; en la resolució de qüestions i dubtes
expressats per la ciutadania; i en la recollida de les recomanacions i consideracions
derivades del propi procés.
SEGON.- El procés participatiu culminarà amb una votació oberta a la ciutadania entre
les diverses opcions i/o variants de recollida de residus domèstics, sorgides en el
decurs del procés. El resultat de la consulta s’haurà de veure reflectit en el plec de
condicions de la futura licitació del servei.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20200205&punto=6
“Vots a favor: 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).
Vots en contra: Montserrat Febrero i Piera, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, Cristina Blasquiz i
López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons,
Mònica Estrader i Rodríguez (CUP).
Es rebutja la moció amb l’acord de la majoria absoluta.”
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TERCER. Fer públic aquests acords a la web municipal i a les xarxes socials de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i comunicar-ne l’aprovació a les associacions de
veïns, associacions de propietaris i juntes de compensació del municipi.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

3f52b54ee69b41bcababb61043acd605001

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

7. Moció de rebuig a la supressió de cinc jutjats de violència contra la dona.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal ERC i CUP,
amb el text següent:
La violència masclista sega la vida de desenes de dones i dels seus fills i filles,
commocionant a tota la nostra societat.
Les dades oficials invisibilitzen la dimensió real de la violència masclista: mentre que
el Ministerio de Igualdad parla de 55 dones assassinades l’any 2019, el feminicidis
arriben a 99.
Aquestes no són dades llunyanes, ni abstractes; a Catalunya van ser assassinades 9
dones al mateix període, 3 eren baixllobregatines, veïnes de Cornellà de Llobregat, El
Prat de Llobregat i Viladecans.
Tristament hem començat l’any augmentant el número de víctimes, hem obert el 2020
amb l’assassinat de dues dones, mare i filla, veïnes d’Esplugues de Llobregat.
Els infants es fan servir com a arma llancívola contra les seves mares: al 2019, tres
menors van ser assassinats per les parelles o ex parelles de les seves mares, 34 en
total des de que es van començar a comptabilitzar els casos al 2013.
Aquestes dades esfereïdores ens demostren clarament que la violència masclista ha
de ser considerada una prioritat d’Estat, i és per això que tots els agents socials,
polítics i comunitaris s’han de comprometre a lluitar per eradicar-la. Perquè la violència
masclista no són xifres, ni estadístiques, ni és un problema d’àmbit privat, sinó que és
la manifestació més brutal de la desigualtat existent entre dones i homes en la nostra
societat patriarcal.

Paradoxalment, el TSJC apunta ara en direcció contraria i ha desenterrat una proposta
del 2016 per a crear jutjats VIDO d’àmbit comarcal i fer-ne desaparèixer alguns de
locals, amb l’excusa de l’escassa càrrega de treball, encara que suposi la sobrecàrrega
d’altres i el que es més greu, que el fet de la distància augmenti la impunitat dels
delictes i es generalitzi la seva escalada. Un model que no té en compte les
conseqüències negatives que tindria pera aquelles dones en situació de vulnerabilitat
i que en molts casos decideixen retirar la denuncia per la por i el terror al qual es
veuen sotmeses diàriament pels seus agressors.
La Llei Catalana 5/2008 del 24 d’abril, del Dret de les dones a eradicar la violència
masclista, garanteix el dret de les dones a la prevenció, l’atenció, l’assistència, la
protecció, la recuperació i la reparació integral, específicament, en el Capítol I Article
30, assenyala que: “les dones que es troben en risc o en situació de violència masclista
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En l’actualitat comptem amb un marc legal de referència tant a l’Estat com a
Catalunya, que és la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere, que en el seu capítol IV preveu les
mesures judicials de protecció i seguretat de les víctimes. Mesures com la d’habilitar
jutjats de Violència de Gènere (VIDO) a cada localitat, per tal de facilitar el procés,
comptant que moltes dones acostumen a no denunciar o a retirar les denuncies.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

3f52b54ee69b41bcababb61043acd605001

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

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

tenen dret a rebre deforma immediata, de les administracions públiques de Catalunya,
una protecció integral, reali efectiva”.
I també en aquest sentit el Reial Decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents
per al desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, introdueix
modificacions legislatives en la Llei Orgànica de mesures de protecció integral contra
la violència de gènere, així com en la Llei de bases del Règim Local i en el Codi Civil.
A més, des de les diferents administracions, com l’Institut Català de les Dones, la
Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els trenta ajuntaments
de la comarca, és destinen recursos específics en l’àmbit de la sensibilització, la
prevenció, l’atenció, l’assistència i la protecció de les víctimes.
Entenem que l’àmbit judicial juga un paper clau en l’abordatge de la violència
masclista, ja que pot trencar amb les situacions de maltractament i discriminació que
pateixen moltes dones.
Quan les dones víctimes decideixen denunciar, és un pas molt important, complex i
dolorós, per tal que necessiten uns serveis d’acompanyament i suport professional
pròxims, per tal d’afrontar el procés amb plenes condicions.
Al 2004, a través de la Llei Orgànica es van posar en funcionament els jutjats de
violència sobre la dona (VIDO) amb l’objectiu de treballar específicament, en l’àmbit
penal i civil, tots aquells assumptes que impliquessin violència contra les dones, per
part de les seves parelles o exparelles, així com cap als seus fills i filles. Aquest fet va
suposar un avanç legislatiu important en la lluita contra les violències masclistes, ja
que va superar algunes deficiències del sistema judicial i va adoptar una normativa
integral i multidisciplinar, en la protecció de les dones víctimes de violència, amb altres
àmbits de l’Administració Pública implicats com educació, sanitat, serveis socials o els
propis SIADS dels municipis on estan ubicats els jutjats i altres serveis especialitzats.

Aquest model obre una més gran situació de vulnerabilitat de les dones víctimes de
violència de la nostra comarca, ja que no té en compte les conseqüències negatives,
que tindria per aquelles dones en situació de vulnerabilitat i que en molts casos
decideixen retirar la denuncia per la por i el terror al qual es veuen sotmeses
diàriament pels seus agressors.
La redistribució del sistema de justícia no pot anar en detriment de l'atenció de
proximitat a les víctimes de violència masclista i en cas de voler advocar per la
redistribució de la càrrega de treball de les oficines judicials, cal establir mesures que
no vagin en detriment de les víctimes, com ara que siguin els òrgans judicials
especialitzats en violència de gènere els que es desplacin pel territori.
Davant dels assassinats de desenes de dones cada any al nostre país, calen més
recursos que mai per a la protecció, i serveis especialitzats com els jutjats de VIDO no
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És per tot això exposat anteriorment, que ens oposem a la proposta de comarcalització
Dels Jutjats de Violència sobre la Dona del Tribunal de Justícia de Catalunya de data 1
d’octubre del 2019, on en el cas de la comarca del Baix Llobregat, les dones que
denunciïn violència als municipis d’Esplugues de Llobregat i Martorell hauran de
desplaçar-se a Sant Feliu de Llobregat, i les de Sant Boi de Llobregat, Cornellà de
Llobregat i el Prat de Llobregat hauran de desplaçar-se a Gavà .
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poden desaparèixer de la proximitat de les dones que més ho necessiten, tal i com
estableix la pròpia Llei Orgànica.
Per tot l’exposat, amb els grups municipals d’ERC, CUP, FORÇA CORBERA, CIUTADANS
I GiU,
S’acorda,
PRIMER. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat sol·licita, al Ministeri de Justícia de
l’Estat Espanyol i la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la no
suspensió i trasllat dels jutjats de VIDO d’Esplugues de Llobregat, Martorell, Sant Boi
de Llobregat, Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat a un altre partit judicial, tal
com es proposa al document de “Comarcalització dels Jutjats de Violència sobre la
Dona” del Tribunal de Justícia de Catalunya de data 1 d’octubre del 2019.
SEGON. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat sol·licita a les mateixes institucions la
proposta d'afavorir i augmentar els recursos i mitjans per facilitar l'accés de les
víctimes de la violència masclista a l'empara judicial, i que aquest extrem en el cas de
l'àmbit judicial passa per aproximar els òrgans judicials a les víctimes.
TERCER. Traslladar aquest acords de Ple al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern
de Catalunya, al Govern de l’Estat Espanyol, als grups polítics del Congrés, Senat i
Parlament de Catalunya, al Col·legi de l’advocacia de Barcelona i de Sant Feliu de
Llobregat, i a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de
Catalunya.
“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, Cristina Blasquiz i
López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons,
Mònica Estrader i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume
Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (FORÇA CORBERA-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs) i José Antonio Andrés
Palacios (GiU).
Es sumen tot els grups municipals a la moció.
S’adopta l’acord per majoria absoluta.”

8. Moció relativa a la creació d'una mesa d'urbanitzacions de Corbera de
Llobregat.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal Ciutadans,
amb el text següent:
I.- Segons informació obtinguda d'aquest Ajuntament, en el municipi de Corbera de
Llobregat hi ha un total de 26 urbanitzacions constituïdes com a unitats d'actuació i 6
que no són unitats d'actuació. És un dels municipis d'Espanya que té més
urbanitzacions.
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http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20200205&punto=7
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Dins de les 26 unitats d'actuació, 8 d'elles estan sota el sistema de Compensació
(La Creu Nova, Can Margarit, Santa María l’Avall, Can Montmany de Mas Passoles, Can
Llopard, La Creu de Sussalba, Can Palet, La Soleia)
Altres 17 estan sota el sistema de Cooperació (Can Armengol, Can Rigol, Can Planes
Sud, Sant Cristòfol, Els Guixots, Els Herbatges, La Creu de l’Aragall, La Creu de
l’Aragall Júnior, Can Lluis, Les Parretes, Bon Repòs, La Servera, Els Carsos, Can Coll,
Cases Pairals, Can Canonge i Mas d’en Puig) i 1 recepcionada des de la seva creació El
Mirador.
Les 6 que no estan constituïdes com a unitats d'actuació són: Les Cases
Cremades, El Pontarró, Sòcies, Camp del Moro, l’Amunt, i Can Moriscot, sent els dos
últims barris històrics.
Dins de les 26 unitats d'actuació, hi ha 11 que tenen finalitzades les obres, estan
recepcionades.
La resta, alguns pendents d'aprovacions i inscripcions del Projecte de reparcel·lació i
altres pendents de realització obres, sent impossible obtenir ni llicència d'obres ni
llicència de 1a ocupació.
II.- El municipi de Corbera de Llobregat compta amb una població de 14.882 habitants,
segons dades d'Institut Nacional d'Estadística d'1 gener 2019, dels quals
aproximadament el 50% resideixen a les urbanitzacions del municipi.
III.- El municipi de Corbera de Llobregat té una extensió de 18,36 Km² i s'estén des
de la Creu de l’Aragall fins al límit de Sant Andrés de la Barca en la seva distància més
llarga, estant repartides les urbanitzacions al llarg de tot el municipi.

Amb aquesta finalitat, seria també interessant la participació en el futur en aquesta
Mesa d'Urbanitzacions, de representants d'altres entitats del territori (empreses,
comerços, comunitat educativa, entitats esportives, etc..) a fi de posar en comú tant
les necessitats i dèficits del territori com les accions que es poden dur a terme, atenent
criteris de globalitat i eficiència.
V.- Tal com proposava el Grup Ciutadans de Corbera de Llobregat en el seu programa
electoral i donades les característiques urbanístiques del municipi, hauria estat
imprescindible la creació d'una Regidoria de Manteniment de les Urbanitzacions o, com
a mínim, la seva inclusió en alguna de les Àrees actualment existents.
Per tot l'exposat, a proposta del Grup Municipal de Ciutadans,
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IV.- L'orografia, situació urbanística, dèficits, possibilitats de millora, etc.. de cada
urbanització és diferent i la creació d'una Mesa d'Urbanitzacions, amb reunions
periòdiques, constituïda per un representant de cada urbanització, representants
polítics i tècnics de l'Ajuntament, permetria d'una banda intercanviar directament
problemàtiques urgents i possibilitats de solució i, d'altra banda, donar cohesió i
participació a aquesta part de territori del municipi que se sent aïllat del nucli urbà.
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S’acorda,
PRIMER. Elaborar o actualitzar, per part dels tècnics de l'Ajuntament de Corbera de
Llobregat el diagnòstic de l'estat actual de les urbanitzacions del municipi, que permeti
conèixer la realitat d'aquesta part del territori per a definir manques i oportunitats i
que
serveixi
de
base
per
al
treball
de
l'espai
de
participació.
SEGON. Paral·lelament, procedir a la creació de la Mesa d'Urbanitzacions de
Corbera de Llobregat, convocant a una primera reunió a cada President/Presidenta
de
les
urbanitzacions
abans
del
30
de
Març
de
2020.
TERCER. Amb l'assessorament dels serveis jurídics de l'Ajuntament, establir en
aquesta primera reunió que un reglament de normes de funcionament de la Mesa
d'urbanitzacions: freqüència reunions, durada, forma de vot, permanència dels
membres, etc.
QUART. Incloure dins del actual organigrama de l'Ajuntament de Corbera de
Llobregat, una nova àrea de Manteniment de les Urbanitzacions que coordini i canalitzi
la relació i treball entre la Mesa d'Urbanitzacions, els tècnics municipals i
l'Ajuntament.”
http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20200205&punto=8
Vots a favor: 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).
Vots en contra: Montserrat Febrero i Piera, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, Cristina Blasquiz i
López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons,
Mònica Estrader i Rodríguez (CUP).
Es rebutja la moció amb l’acord de la majoria absoluta.”

SECRETARIA
9.URGÈNCIA I. Moció al consell metropolità de l’àrea metropolitana de
Barcelona sobre el tribut metropolità de l’AMB.

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En sessió del 18 de
desembre de 2018, va aprovar definitivament l’ordenança fiscal reguladora del tribut
metropolità per l’any 2019 i que per primera vegada incorporava la totalitat dels 36
municipis metropolitans a l’efectivitat d’aplicar el tribut metropolità i que, en
conseqüència, comportava que l’any 2019 el 18 municipis integrants de la segona
corona tarifària de transport públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, del que en
forma part el nostre municipi, paguéssim aquest tribut.
El tribut metropolità està sustentat en la regulació de les normatives sobre hisendes
locals i la llei de l’Àrea de Metropolitana de Barcelona que contemplen un recàrrec
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Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipal d’ERC, CUP,
FORÇA CORBERA, i CIUTADANS amb el text següent:
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sobre l’import dels bens i mobles. Aquest és un tribut calculat sobre la base del valor
cadastral de cada bé immoble d’ús residencial i no residencial, segons el tipus i el topall
fixat en la mateixa ordenança.
Per tal de normalitzar l’anomalia que suposava que no tots els municipis de l’AMB
tributessin i es fes efectiva aquesta tributació el conjunt del 36 municipis, es varen
efectuar diverses reunions amb presència de les 18 alcaldies dels municipis afectats
amb el Govern de l’AMB; entre les quals es trobava el nostre municipi.
Durant els primers mesos de l’any 2019 l’AMB va sol·licitar, als Ajuntaments que
s’incorporaven a la tributació metropolitana la documentació necessària per a calcular
l’import individual de cada rebut, segons les referències i criteris continguts en
l’ordenança.
Atès que constatem un dèficit important en la informació que hauria d’haver rebut,
amb primer terme el Govern del municipi i en segon lloc una informació detallada i
explicativa a la ciutadania, acompanyant al rebut per part de l’AMB.
Atès que hores d’ara no coneixem oficialment les propostes ni calendaris respecte dels
diferents acords adoptats en les reunions amb les alcaldies dels municipis que
s’incorporaven al tribut metropolità.
Atès que per informacions de la premsa es generen dubtes sobre els criteris de càlcul
i la quota resultat a pagar; així com preguntes de la ciutadania que s’adreça als
ajuntaments i no disposem de tota la informació necessària per respondre-les amb ple
coneixement.
Atès que els ciutadans i ciutadanes dels nostres municipis que pertanyen a la segona
corona, estan reclamant la suspensió del tribut metropolità i trobar unes altres
fórmules més justes i equitatives de finançament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
d’acord amb l’article 31.1 de la Constitució Espanyola, exigim una major inversió en
infraestructures, especialment en el transport públic, i requerim una reducció tarifària
per les tarifes socials del transport. A més que no s’apliqui el tribut fins a disposar d’un
nivell de transport públic col·lectiu igual a la dels municipis integrats a la primera
corona i doni resposta a millorar el seu desplaçament local i intermunicipal.

ANTECEDENTS:
 En data 12 de desembre de 2019, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va
presentar: al·legacions a la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora del
tribut metropolità per l’any 2020.
 En data 20 de desembre de 2019, en sessió de Ple, s’aprova el requeriment a
l’AMB dels acords adoptats en el procés d’aplicació del tribut metropolità.
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Atès que els veïns, veïnes i entitats de municipis de la segona corona de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona han decidit formalitzar una plataforma d’afectats i
afectades del nou tribut metropolità, sota el nom de Plataforma No al Tribut AMB
Unificada.
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 En data 14 de gener de 2020 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat acorda
encarregar a una consultoria externa un estudi per tal d’assegurar que els
càlculs sobre el tribut metropolità s’hagin fet correctament.
Per tot l’exposat, els grups municipals d’ERC, CUP, FORÇA CORBERA, i CIUTADANS,
proposen al pròxim Consell Metropolità
S’acorda,
PRIMER: Reiterar la queixa a l’AMB pel dèficit en la relació informativa en aquest
Ajuntament en consideració al marc establert en el procés del acords per l’aplicació
del tribut metropolità i en el procés de la notificació, així com la informació
insuficient a la ciutadania.
SEGON: En cas que, com a resultat de l’estudi encarregat per part de l’Ajuntament
sobre els càlculs realitzats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona per aplicar el nou
tribut metropolità, es constati l’existència d’errades en la seva elaboració i aplicació
per part de l’Àrea, adoptar les mesures legals oportunes per tal de fer efectiva la seva
esmena, així com si s’escau, la suspensió de les liquidacions pendents així com la
restitució dels ingressos indeguts.
TERCER: Reiterar l’exigència d’un pla d’inversions en el nostre municipi especialment
de Corbera de Llobregat i dels altres municipis de la segona corona en infraestructures,
acompanyat del seu calendari executiu i memòria econòmica, concretament amb un
millor transport públic sostenible amb el medi ambient i que serveixi per lluitar contra
el canvi climàtic.
QUART: Reiterar una reducció tarifària del transport relacionat amb el tribut
metropolità per les tarifes socials i que entrin en vigor a l’aplicació de la nova tarifació
(T-Jove, targeta Rosa, T-4, Títols socials AMB i persones discapacitades).
CINQUÈ: Instar a l’AMB que estudiï altres alternatives de càlcul diferent a l’actual,
inspirat en els principis d’igualtat i progressibitat contemplats en l’article 31 de la
Constitució Espanyola, com si ho és, per exemple, l’impost sobre la renda i basat en
la capacitat econòmica de la ciutadania.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20200502&punto=9
“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, Cristina Blasquiz i
López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons,
Mònica Estrader i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume
Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (FORÇA CORBERA-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs) i José Antonio Andrés
Palacios (GiU).
S’adopta l’acord per unanimitat.”

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 1

16/07/2020 La secretària acctal.

Mentre no es pugui realitzar i/o aplicar aquest nou tipus de càlcul que siguin d’aplicació
les bonificacions al tribut metropolità de l’AMB, segons les al·legacions presentades
per aquest Ajuntament.
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La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

10. PRECS I PREGUNTES
http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20200205&punto=10
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 01:15
hores i s’estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.”

L’alcalde/ssa, Montserrat Febrero i Piera

La secretària acctal., Marta Puig i Puig

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 1

16/07/2020 La secretària acctal.

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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