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El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària el dia 08 d’abril de 2021, 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 26 DE GENER DE 2021

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

Atenent les circumstàncies d’alerta sanitària per la situació de pandèmia del Covid-19, 
s’ha acordat la celebració de la sessió ordinària mitjançant videoconferència. Ha 
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ells en temps 
real i la disponibilitat dels medis durant la sessió.

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

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

Absents i/o excusats/des: - Mònica Estrader i Rodriguez

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

MEDI AMBIENT

1. Aprovació Pla d’Accions de les Muntanyes del Baix 2020-2023.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria de Medi Ambient, 
amb el text següent:
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L’any 2006 i posteriors es va signar el Conveni marc de col·laboració en la protecció, 
millora i gestió integrada de les zones agrícoles i forestals de les Muntanyes del Baix, 
sent subscrit pels ajuntaments de Begues, Gavà, Viladecans, Sant Climent de 
Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, 
Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Cervelló, La Palma de Cervelló, Corbera de Llobregat, 
Vallirana i Olesa de Bonesvalls, i el Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

El 17 de desembre de 2012, per acord de Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
es va aprovar definitivament el Pla Director de les Muntanyes del Baix.

Aquest document constava d’una caracterització dels factors naturals, econòmics i 
socials de l’àmbit i d’un seguit d’estratègies orientades a preservar i millorar els valors 
naturals i paisatgístics i desenvolupar les potencialitats econòmiques i socials del seu 
àmbit agroforestal.

Tots els membres compartien la voluntat de treballar conjuntament des de les 
competències municipals i comarcals per tal que el territori de muntanya no 
urbanitzable d’aquests municipis no inclòs en cap parc, i que conforma un espai 
continu, tingués un futur com a espai natural tot preservant els seus valors, i com a 
espai actiu amb el desenvolupament de les seves potencialitats econòmiques 
agroforestals i de lleure.

Amb les previsions d’aquest conveni es preveia millorar l’eficiència de la gestió pública, 
la utilització conjunta de serveis públics, contribuir a la realització d’activitats d’utilitat 
pública i complir amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Transcorreguts més de deu anys des de la signatura de l’esmentat conveni, el  23 
d’octubre de 2017, el ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió de caràcter 
ordinari, va arribar a l’acord d’aprovar la subscripció d’un nou conveni marc de 
col·laboració on es reafirmava el compromís dels ajuntaments a seguir treballant els 
valors naturals, ambientals i econòmics del medi agroforestal de les Muntanyes del 
Baix.

El 28 de juny de 2018, al municipi de Sant Boi de Llobregat, els municipis de Begues, 
Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, Gavà, La Palma de Cervelló, 
Martorell, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de 
Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, 
Vallirana i Viladecans, integrants de l’espai Muntanyes del Baix, van signar el Conveni 
marc de col·laboració per la protecció, millora i desenvolupament integral del territori 
agroforestal de les Muntanyes del Baix; el qual estableix al seu punt tercer que cal 
actualitzar el Pla Director existent fruit de l’anterior conveni marc de Muntanyes del 
Baix, com a pla estratègic.

L’elaboració del Pla d’Accions de les Muntanyes del Baix 2020-2023 ha inclòs un procés 
de participació i, un cop finalitzada l’elaboració dels documents i la gestió de totes les 
aportacions rebudes en les diferents fases de participació, la Comissió de Seguiment 
de les Muntanyes del Baix el dia 3 de juliol de 2020 va acordar aprovar els documents 
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definitius del referit Pla d’Accions, consistents en un document I Programa d’Accions i 
un document II Diagnosi, i proposar la seva aprovació al Ple del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat.

El Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió de caràcter ordinària, 
celebrada el dia 20 de juliol de 2020, va aprovar el Pla d’Accions de les Muntanyes del 
Baix 2020-2023 (actualització del Pla Director de les Muntanyes del Baix), format pel 
Document I: Programa d’accions i Document II: Diagnosi, com a pla estratègic del 
projecte Muntanyes del Baix 2020-2023.

També va acordar sol·licitar als Ajuntaments de Begues, Castellví de Rosanes, 
Cervelló, Corbera de Llobregat, Gavà, La Palma de Cervelló, Martorell, Pallejà, Sant 
Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Vicenç dels 
Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i Viladecans, 
signants del conveni marc de col·laboració per la protecció, millora i desenvolupament 
integral del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix, que, respectivament, 
aprovessin el Pla d’Accions de les Muntanyes del Baix 2020-2023.

Revisat el Pla d’Accions de les Muntanyes del Baix 2020-2023, que s’adjunta a 
l’expedient, juntament amb el Document I: Programa d’Accions i el Document II: 
Diagnosi.

El 20 de novembre de 2020, la tècnica de medi ambient ha emès informe al respecte 
i que consta a l’expedient.

Per tot l’exposat, i atenent les facultats i competències conferides legalment al Ple de 
la corporació per l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i l’article 52 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, es proposa al Ple municipal 
que, previ dictamen de la Comissió Assessora, 

S’acorda:

PRIMER. Aprovar el Pla d’Accions de les Muntanyes del Baix 2020-2023 (actualització 
del Pla Director de les Muntanyes del Baix), format per el Document I: Programa 
d’Accions i el Document II: Diagnosi, com a pla estratègic del projecte Muntanyes del 
Baix 2020-2023; que figuren a l’expedient.

SEGON. Facultar l’Alcaldia per a la signatura de tots aquells documents que calguin 
per a l’execució d’aquests acords.

TERCER.  Notificar al Consell Comarcal del Baix Llobregat el present acord.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210126&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), Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons(CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, 
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Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), 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:

“2. Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2021.

Durant l’exercici 2021 s’han presentat factures per subministraments, serveis, i altres 
prestacions corresponents als exercicis 2017, 2019 i 2020 incloses al present 
expedient.

L’article 176.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que només poden 
aplicar-se al pressupost les despeses que es realitzin en el propi exercici.

No obstant la citada limitació legal, i per tal d’evitar l’enriquiment injust de 
l’Ajuntament en perjudici dels creditors de bona fe, l’article 60.2 del Reial Decret 
500/1990 recull la possibilitat que el Ple de l’Ajuntament pugui aprovar les obligacions 
derivades de prestacions realitzades en exercicis anteriors i no reconegudes 
anteriorment, mitjançant el seu reconeixement extrajudicial de crèdits.

L’interventor municipal ha emès informe que consta a l’expedient.

Atès el que disposa l’article 5.2  de les Bases d’execució del vigent pressupost.

Per tot l’exposat previ Dictamen de la Comissió Assessora, a proposta de la regidoria 
de l’Àrea de Financeses

S’acorda:

ÚNIC. Aprovar el reconeixement de les obligacions d’exercicis anteriors núm. 1/2021, 
per un import total de 8.559,03€, segons el següent detall :

EXERCICI 2017
Núm. Factura Data factura NIF Tercer Nom Tercer Import Aplicació pressupostària

7239 11/12/2020 B61519328 MES GRAN SERVEIS GRAFICS I DIGITALS, S.L. 163,35 25.433.22602
7258 11/12/2020 B61519328 MES GRAN SERVEIS GRAFICS I DIGITALS, S.L. 562,65 25.433.22602

TOTAL 726,00
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EXERCICI 2019
Núm. Factura Data factura NIF Tercer Nom Tercer Import Aplicació pressupostària

940062794 22/4/2020 B82080177 RICOH ESPAÑA, SLU 742,84 02.920.21302
TOTAL 742,84

EXERCICI 2020

Núm. Factura Data factura NIF Tercer Nom Tercer Import Aplicació pressupostària
FVB20 008000 7/9/2020 B58376690 MICROGESTIO, S.L. 453,75 02.132.20600

2000869 31/10/2020 J63993588 FERRETERIA ESTEVE, S.C.P. 12,33 24.311.22699
20008634 30/11/2020 77083357F ARAN HEREDIA, JOAN ANTONI 7,08 02.1532.22199
20008654 30/11/2020 77083357F ARAN HEREDIA, JOAN ANTONI 305,05 02.1522.21200
20008655 30/11/2020 77083357F ARAN HEREDIA, JOAN ANTONI 11,62 02.933.21200

0010 18/12/2020 G67154492 GRUP NATURA CORBERA 250,00 12.136.22699

20025464 15/12/2020 B60424892
OLIVERA SUBMINISTRES 
CONSTRUCCIO, S.L. 25,71 11.1532.21000

23 23/12/2020 47796636Z PUIG XICOLA, AIDA 660,00 25.433.22696
4611/20 23/12/2020 37697326G JANSANA I ANDUCAS, ANDREU 665,50 25.433.22602

Fra. 370999 18/12/2020 B28672764
XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA, 
S.L.U. 1.681,31 02.160.21300

FAV-20300-002368 31/12/2020 B59383596 ABS INFORMATICA, S.L. 1.089,00 02.920.21600

20025465 15/12/2020 B60424892
OLIVERA SUBMINISTRES 
CONSTRUCCIO, S.L. 13,14 02.323.21200

20008675 18/12/2020 77083357F ARAN HEREDIA, JOAN ANTONI 50,49 02.933.21200
26,95 02.323.21200

105,68 02.323.22199
20008679 18/12/2020 77083357F ARAN HEREDIA, JOAN ANTONI 22,42 02.1532.22199

117,12 02.323.21200
5,50 02.1532.22199

59,71 02.342.21200
42,40 34.341.22104
30,82 02.342.22199

20008685 18/12/2020 77083357F ARAN HEREDIA, JOAN ANTONI 134,39 02.1522.21200
20008686 18/12/2020 77083357F ARAN HEREDIA, JOAN ANTONI 136,83 02.231.21200

15,80 02.920.22110
4,01 02.933.22199

20008691 23/12/2020 77083357F ARAN HEREDIA, JOAN ANTONI 990,09 02.342.21200
4,07 31.323.22104

105,32 02.323.21200
7,07 02.323.22199

2001054 29/12/2020 J63993588 FERRETERIA ESTEVE, S.C.P. 44,87 20.132.22199
2001058 29/12/2020 J63993588 FERRETERIA ESTEVE, S.C.P. 9,04 02.1532.22110
2001059 29/12/2020 J63993588 FERRETERIA ESTEVE, S.C.P. 3,12 24.311.22699

TOTAL 7.090,19

2001055 29/12/2020 J63993588 FERRETERIA ESTEVE, S.C.P.

20008683 18/12/2020 77083357F ARAN HEREDIA, JOAN ANTONI

20008694 24/12/2020 77083357F ARAN HEREDIA, JOAN ANTONI

20008677 18/12/2020 77083357F ARAN HEREDIA, JOAN ANTONI

20008680 18/12/2020 77083357F ARAN HEREDIA, JOAN ANTONI

http://videoacta.corberadellobregat.cat:80?pleno=20210126&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), Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons(CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, 
Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio Andrés Palacios (GiU)

S’adopta l’acord per unanimitat.”
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SECRETARIA

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

"3. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (CS) DE CORBERA DE 
LLOBREGAT PER A DONAR L'OPCIÓ ALS PARES DE DEMANAR LA JORNADA 
CONTÍNUA EN ELS CENTRES EDUCATIUS DE CORBERA DE LLOBREGAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Fa temps que els diferents plataformes formades per famílies d'alumnes demanen que 
en aquells centres on la majoria ho sol·liciti puguin aplicar un horari lectiu de 9h a 14h 
i, a continuació, menjador de 14.00 a 16.30, ajustant-se així a la realitat laboral, social 
i de conciliació per a aquelles famílies que així ho requereixin o necessitin aquesta 
opció.

Amb aquesta proposta s'aconsegueix que el centre educatiu no hagi de tancar abans 
sinó que és faci una nova distribució de la jornada continuant com és habitual, amb 
activitats opcionals a la tarda.

D'aquesta manera s'evitaria la interrupció de la jornada lectiva que suposa l'horari de 
menjador i és reduirien a la meitat el nom d'entrades i sortides en el centre, evitant al 
seu torn el nom d'aglomeracions a les portes dels centres escolars.

La pandèmia de la COVID-19 ha fet que ara siguin moltes famílies les que sol·licitin 
aquesta opció pel fet que hi ha molts més progenitors que optin pel teletreball o bé 
pel fet que considerin que aquesta opció redueix els possibilitats de contagi.

El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) insta l'Ajuntament de Corbera de Llobregat a 
l'adopció dels següents:

ACORDS

Primer. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament i al seu Conseller, que estableixin 
els mecanismes normatius necessaris per a la lliure elecció per part dels famílies i 
l'autonomia del centri a l'hora d'optar per la jornada contínua.

Segon. Donar trasllat als diferents plataformes de famílies, AMPAS i Centres Escolars 
que impulsin la jornada contínua en el nostre municipi.

http://videoacta.corberadellobregat.cat:80?pleno=20210126&punto=4

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

SECRETARIA

4. Donar compte al Ple decret 69_2021

Es dóna compte del Decret 69/2021, que es transcriu a continuació:

“DECRET

S’ha detectat un error material en el Decret 1342/2020 on s’autoritzava, disposava, 
reconeixia l’obligació per l’import total de 3.300,00,-€ i ordenava el pagament de les 
retribucions als regidors de l’Ajuntament, amb càrrec a la aplicació pressupostària 
05.912.23301 del vigent pressupost de despeses, tot efectuant els descomptes 
corresponents de l’IRPF per l’assistència al Ple extraordinari de data 29.07.20.

En el Faig constar de data 8.09.20 s’especificava que l’equip de govern d’aquesta 
Alcaldia, renunciava a les seves dietes amb referència a aquest Ple extraordinari i 
urgent de data 29.07.20.

Per això i vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, pel qual es poden rectificar en qualsevol moment, 
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents 
en els seus actes, aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l'article 
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 
53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

RESOL

ÚNIC. Rectificar l’error material detectat en el Decret 1342/2020 on s’autoritzava, 
disposava, reconeixia l’obligació per l’import total de 3.300,00,-€ i ordenava el 
pagament de les retribucions als regidors de l’Ajuntament, amb càrrec a la aplicació 
pressupostària 05.912.23301 del vigent pressupost de despeses, tot efectuant els 
descomptes corresponents de l’IRPF per l’assistència al Ple extraordinari de data 
29.07.20, en el sentit de regularitzar l’import aprovat en el pagament que es prepari 
per assistències a sessions plenàries.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat:80?pleno=20210126&punto=5

ASSUMPTES URGENTS

FINANCES
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Sotmesa la declaració de la urgència a votació, s’aprova per majoria absoluta dels 
presents i es presenta la proposta de la regidoria de l’Àrea de Finances, que es 
transcriu al punt següent a tractar com a ordre del dia de la sessió plenària.

“URGÈNCIA 1. Aprovació definitiva del pressupost 2021.

Vist que en  sessió de data 22 de desembre de 2020, el Ple de la Corporació va aprovar 
inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2021.

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 29 de desembre de 
2020.

Atès  que durant el període d’exposició al públic s’han presentat les següents 
reclamacions
  

1. Registre d’ entrada núm.2021/603, de data 20 de gener de 2021, presentada 
pel senyor Jose Antonio Andrés Palacios del Grup Independent d’Urbanitzacions 
(GIU).

2. Registre d’ entrada núm. 2021/606, de data 20 de gener de 2021, presentada 
per la senyora Rosa Boladeras Serraviñals del grup municipal Força Corbera.

Vist l’informe emès per l’Interventor de l’Ajuntament  en relació a les al·legacions 
presentades, que tot seguit es transcriu:

INFORME D’INTERVENCIÓ

Assumpte: Expedient del Pressupost General per a l'exercici 2021. Al·legacions i 
Reclamacions presentades contra el mateix en el període d'exposició pública.

 
Antecedents:

Mitjançant acord plenari de data 22 de desembre de 2020 va ser aprovat inicialment 
el Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual ha estat exposat a el 
públic durant 15 dies mitjançant inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
i tauler d'edictes municipal del dia 29 de desembre de 2020, 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 certificació expedida per la Secretaria General, per:

• Sr. José Antonio Andrés Palacios, en nom i representació del Grup Independent 
d’Urbanitzacions (GIU)
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• Sra. Rosa Boladeras Serraviñas , en nom i representació 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 el cas que es presentessin reclamacions el Ple disposa d’un 
mes per 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.

Tercer.- Causes:

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 

Al·legacions presentades pel GIU:

Al·legació 1. En la partida 12 – 1621 – 62400, figura un import de 100.000€ 
com a inversió per MATERIAL PORTA A PORTA I CAMPANYA D’IMPLANTACIÓ.
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Entenem que aquesta inversió pot significar el fraccionament d’un contracte de serveis 
públics amb la finalitat de reduir el import real pel justificar una baixada del cost.
Per això demanem al Ple que aquest import es destini a fer un contracte de treballs de 
escatat i neteja de voreres, vials i propietats municipals de les urbanitzacions de tot el 
municipi, recepcionades o no. Aquest contracte garantirà la neteja quatre vegades 
l’any de forma trimestral

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. Destinar una partida específica per l’asfaltat de l’anomenada 
Carretera a Sant Andreu, i altre per l’accés a les Cases Cremades, el seu actual 
estat és un perill evident per la circulació, i l’ajuntament és el responsable de 
garantir la seguretat vial del municipi.
Els diners haurien de procedir de la partida 11 – 1532 – 61915 PROJECTES OBRES 
REMODELACIÓ VIA PÚBLICA, aquestes inversions són una prioritat.

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. Destinar una partida específica per la creació del tram de vorera 
que manca en la carretera del Bonrepós i l’arranjament del ferm de la via, fins 
l’entrada del polígon D. Aquest pas és un perill en l’actual situació i 
l’Ajuntament és responsable de la seguritat vial del municipi i de tutelar els 
respectius àmbits d’actuació.
El diners haurien de sortir de la partida 11 – 1532 – 61915 PROJECTES OBRES 
REMODELACIÓ VIA PÚBLICA, aquestes inversions són una prioritat.

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. Destinar una partida específica per la instal·lació d’enllumenat a 
la urbanització de Can Canonge, en el tram de la carretera entre Can Llopart 
i Can Negre, vial molt transitat i amb línea de bus, per a garantir la seguretat 
vial i dels transeünts.

Aquesta partida hauria de sortir de la partida 13 - 165 – 61900 de inversions.
L’Ajuntament és el responsable, i de tutelar els vials en tots els àmbits de actuació del 
municipi.

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. 
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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. Destinar una partida específica per col·laborar amb l’Associació 
de Veïns del Polígon II de Can Margarit i/o incorporar el servei d’abastament 
d’aigua al servei municipal per les múltiples problemàtiques que té aquesta 
xarxa.

D’acord amb la normativa, l’obligació municipal de serveis és, En tots els municipis; 
enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari 
d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies 
públiques i control d’aliments i begudes.
Aquesta partida hauria de sortir de la partida 13 – 161 – 22799 o la creació d’una nova 
subvenció.

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 6. Incrementar la partida 12 – 1621 - 22798 RECOLLIDA ALTRES 
RESIDUS amb fonts de la partida 2 – 929 – 50.000 FONTS DE CONTINGÈNCIA 
i fer un contracte per procedir a la recollida dels residus en el medi natural 
que sigui realment efectiu.

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 7. Tribut Metropolità.
L’Ajuntament és conscient de què aquesta partida destinada a l’AMB està 
incrementada en excés, doncs, ell mateix, va reconèixer que l’AMB al 2019 que es 
faria càrrec del 66% del cost del transport urbà i el 2020 del 100%. No ho van fer.
Ara tornen a pressupostar la despesa en la seva totalitat, el que pot ser qualificat 
d’afany recaptatori, poca transparència, contrari a qualsevol codi de conducta ètica de 
càrrecs electes i un possible enriquiment il·lícit de l’administració; conscients de què 
aquesta previsió, ha estat incompleta per l´AMB. Del tribut del 2019, els imports 
pagats de més i que l´AMB es nega a retornar amb el vot favorable d’ERC, van en 
contra de la ciutadania del nostre municipi.
Per tant, no és ètic tornar a pagar l´AMB per incompliment dels compromisos.
La nostra proposta passa per que, la partida dotada a pagar el transport
urbà sigui destinada a retornar els diners a els ciutadans.

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 8. L’informe d’Intervenció i Secretaria assenyala que el 
percentatge de complement de productivitat no compleix 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.
b) Segons les dades de l’annex de personal, el percentatge destinat a complement de 
productivitat (30,22%) no s’ajusta a les previsions de l’article 7 del R.D.861/1986, de 
25 d’abril, pel que fa a les limitacions de la quantia global d’aquests conceptes 
retributius, que fixa uns percentatges màxims del 75%, pel
complement específic, del 30% pel complement de productivitat i del 10% per
les gratificacions sobre la suma de tots ells, respectivament.
Els percentatges respectius són:
 Complement específic: 904.729,48/1.383.502,49= 65,39%
 Complement de productivitat: 418.087,66/1.383.502,49= 30,22%
 Gratificacions: 60.685,35/1.383.502,49 = 4,39%

Demanen la seva correcció i reducció en el pressupost municipal

L’informe d’Intervenció i Secretaria indica que l’import del complement de productivitat 
representa el 30,22% 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.....

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.

Al·legacions presentades per Grup Municipal Força Corbera
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Al·legació 1.  INCREMENT DE LES PARTIDES DE NETEJA DE DEPÈNCIES 
MUNICIPALS  I EQUIPAMENTS PÚBLICS AMB EL MÍNIM NECESSARI PER 
GARANTIR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI. 

El pressupost de 2021 té consignat el crèdit suficient per la despesa del contracte 
ordinari de neteja. Per cobrir la situació extraordinària del covid19 es pot utilitzar 
mecanismes  de modificació utilitzant vinculació jurídica o amb modificacions de crèdit 
mitjançant suplement de crèdit finançat amb RLTG.
 
Per tant, 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.

Al·legació  2. DONAR PRIORITAT A LES PARTIDES DE MANTENIMENT DE LA 
VIA PUBLICA PER DAMUNT D’ALTRES DESPESES PRESCINDIBLES.

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.-  DONAR COMPLIMENT A L’ACORD DE PLE SOBRE LA REPARACIÓ 
DE LA CARRETERA DE SANT ANDREU, INCLOENT LES CORRESPONENTS 
PARTIDES ESCONÒMIQUES AL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021.

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.-  ANUL.LAR L’INCREMENT DE LA DESPESA EN LA CONTRACTACIÓ 
DE PERSONAL TEMPORAL

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.

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.

Sisè.- Resultat de l'Informe:
Que per tot l'exposat es conclou que les al·legacions presentades en representació del 
grup municipal GIU i les al·legacions presentades en representació del grup municipal 
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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. “

A la vista de les al·legacions formulades, a proposta de la regidoria de l’Àrea de 
Finances,

S’acorda:

PRIMER. DESESTIMAR en la seva totalitat les al·legacions formulades pel Grup 
Independent d’urbanitzacions i pel Grup Municipal Força Corbera, atès que responen 
a criteris d’oportunitat política i per no  concorre cap dels supòsits contemplats en 
l’article 170.2 de TRLRHL

SEGON. Aprovar definitivament el pressupost general per a l’exercici de 2021, 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:80?pleno=20210126&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), Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, (CUP)
Vots en contra:,Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa 
Maria Martin Santiago (Força Corbera), José Antonio Andrés Palacios (GiU) 
Abstencions: Elías Soleño Pasarín (Cs)

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

6. Precs i preguntes.

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

http://videoacta.corberadellobregat.cat:80?pleno=20210126&punto=6

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 23:15 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.”

Corbera de Llobregat a data de la signatura digital.

La secretària acctal., Marta Puig Puig

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

Codi Segur de Validació de367bf8ed79416b82b5b684a0f7bf87001

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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