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Marta Puig Puig, la secretària acctal., de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,

El Ple en sessió ordinària celebrada el dia 30 de novembre 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 extraordinària DE PRIMERA CONVOCATÒRIA 
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 26 d'octubre de 2021

A les 20:00 hores, es reuneix EL PLE, en primera convocatòria, per a dur a terme la 
sessió extraordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia. La sessió s’ha realitzat 
amb medis telemàtics, de conformitat amb el Decret 919/2021, ha quedat acreditada 
la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ella 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 Pablo Fernàndez 
Fernàndez, 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
- Mònica Estrader i Rodriguez, regidora
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Rosa Boladeras Serraviñals, regidora
- Rosa Maria Martín Santiago, regidora
- Alfredo Prado García, regidor
- Carme Benito i Gómez, regidora
- Jaume Guim Royo, regidor
- José Antonio Andrés Palacios, regidor
- Elías Soleño Pasarín, regidor

A les 21:50 h. en el punt 4 de l'ordre del dia l'alcaldessa s'absenta de la sessió i 
trasllada la presidència del Ple al primer tinent d’alcaldessa Jordi Anducas i Planas.

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

FINANCES

1. Aprovació expedient modificació de crèdit 18/2021.

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

Codi Segur de Validació 47a4b33cca8a4454839e5627267dbf80001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 19 d’octubre de 2021 a proposta de la 
Regidoria de l’Àrea de Finances, amb el text següent:

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

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

Atès el que disposen els articles 8, 9 i 10 de les Bases d’Execució del vigent Pressupost; 
l’article 177 del  Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i els articles 35-51  del 
Reial decret  500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del 
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
en matèria de pressupostos.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 18/2021 mitjançant:

A) Suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdits d’altres partides 
del pressupost no compromesos: 

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

ESTAT DE DESPESES

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació  

Actual Altes Baixes Consignació 
Final

 30 231 22706
ASSISTÈNCIA TÈCNICA / 
SERVEIS SOCIALS 20.000,00 7.000,00 0,00 27.000,00

    TOTAL 20.000,00 7.000,00 0,00 27.000,00

Finançament :    

Projecte
Aplicació 

pressupostària Descripció
Consignació  
Actual Altes Baixes

Consignació 
Final

 30 231 48000 AJUTS SOCIALS 145.681,23 0,00 7.000,00 138.681,23

    TOTAL 145.681,23 0,00 7.000,00 138.681,23

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

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

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

Codi Segur de Validació 47a4b33cca8a4454839e5627267dbf80001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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SEGON. Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del 
Text Refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

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

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20211026&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, Victor Gonzàlez i Julián, Meritxell García de Llanza (ERC), Mónica Estrader Rodríguez, 
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.”
   

2. Modificació de les ordenances fiscals 15 reguladora de la taxa per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, 
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions i la número 
16, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i 
cadires amb finalitat lucrativa per a l'exercici 2022.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 19 d’octubre de 2021 a proposta de la 
Regidoria de l’Àrea de Finances, amb el text següent:

L’objecte d’aquest expedient és la modificació de la disposició transitòria única de les 
ordenances fiscals número 15 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, 
bastides i altres instal·lacions i número 16,  reguladora de la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

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

A la vista de la Memòria de l’Alcaldia i de l’informe favorable 86/2021 de la cap de 
Secció d’afers tributaris, proposo al Ple de l’Ajuntament que, previ Dictamen de la 
Comissió Assessora,

S’acorda:

PRIMER. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2022 la modificació de les 
ordenances fiscals que es detallen a continuació, en el sentit que s’indica: 

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

Codi Segur de Validació 47a4b33cca8a4454839e5627267dbf80001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 15. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic 
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estintols, bastides i altres instal·lacions. 

Es modifica la disposició transitòria única que regula la suspensió de la vigència de la 
taxa per ocupació del domini públic amb mercaderies: 

“Disposició transitòria única. 

Amb caràcter excepcional per a l’exercici 2022 resta suspesa la vigència de la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb mercaderies, regulada en l’annex de tarifes.”

ORDENANÇA FISCAL NUMERO 16. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Es modifica la disposició transitòria única que regula la suspensió de la vigència de 
l’ordenança. 

“Disposició transitòria única. 

Amb caràcter excepcional per a l’exercici 2022 resta suspesa la vigència d’aquesta ordenança fiscal.“

SEGON. Exposar al públic el present acord als llocs assenyalats a l’article 17 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, per un termini de trenta dies hàbils, comptats des 
de l’endemà al de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal 
que els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, puguin examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 

TERCER. En el supòsit que en el període d’exposició pública no es presentin 
reclamacions, aquest acord provisional s'entendrà elevat automàticament a definitiu, 
procedint-se tot seguit a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, junt amb 
el text de la modificació aprovada.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20211026&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, Victor Gonzàlez i Julián, Meritxell García de Llanza (ERC), Mónica Estrader Rodríguez, 
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.”
   

3. Modificació de l’ordenança fiscal número 2 reguladora de l'impost sobre 
vehicles de tracció mecànica per a l'exercici 2022.

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

Codi Segur de Validació 47a4b33cca8a4454839e5627267dbf80001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 19 d’octubre de 2021 a proposta de la 
Regidoria de l’Àrea de Finances, amb el text següent:

L’objecte d’aquest expedient és la modificació de l’ordenança fiscal número 2 
reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

Les modificacions que s’introdueixen en l’ordenança, en concret en els articles 8 i 10, 
se centren principalment a adaptar el text de l’ordenança a l’establert en la legislació 
aplicable i en introduir les modificacions proposades per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, ens que té delegades les funcions de gestió i 
recaptació de tributs municipals i altres ingressos de dret públic. 

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

A la vista de la Memòria de l’Alcaldia i de l’informe 89/2021 de la cap de Secció d’afers 
tributaris, proposo al Ple de l’Ajuntament que, previ Dictamen de la Comissió 
Assessora.

S’acorda,

PRIMER. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2022 i següents la modificació de 
l’ordenança fiscal número 2 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, 
en el sentit que s’indica: 

Es modifiquen els apartats 2 i 4 de l’article 8:

Article 8. Règim de declaració i ingrés. 

Apartat 2. S’ha actualitzat la redacció de l’apartat 2, d’acord amb el que preveu 
l’article 99.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació als 
supòsits en que l’impost s’exigeix en règim d’autoliquidació, atès que no s’ha de 
presentar una autoliquidació de l’impost en cas que es reformi un vehicle de manera 
que s’alteri la seva classificació.

Nou redactat:

“2. En les primeres adquisicions de vehicles l’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació, 
que s’haurà d’acreditar, davant la Prefectura de Trànsit, amb caràcter previ a la 
matriculació del vehicle. 

Igualment, s’exigirà l’impost en aquest règim en el supòsit de rehabilitació d’un vehicle 
quan aquesta es realitzi en exercicis posteriors al de tramitació de la corresponent baixa.”

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

Codi Segur de Validació 47a4b33cca8a4454839e5627267dbf80001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Apartat 4. S’ha actualitzat la redacció de l’apartat 4, en relació a la comunicació a 
Trànsit dels rebuts impagats. Es suprimeix la referència al moment en què 
l’Ajuntament realitzarà la comunicació dels impagats de l’IVTM a la DGT 

Nou redactat:

“4. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle, el titular registral 
haurà d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any 
anterior a aquell en què es realitza el tràmit, excepte quan aquest pagament ja consti a la 
Prefectura Provincial de Trànsit.  Als efectes de l’acreditació anterior, l’Ajuntament 
comunicarà a Trànsit els rebuts impagats de cada exercici.”

Article 10. Gestió per delegació. Apartat 5.

Apartat 5. S’ha actualitzat la redacció de l’apartat 5 per adequar-lo a la nova redacció 
de l’article 8.4 de la mateixa ordenança.

Nou redactat:

“5. Als efectes de complir amb el que s’estableix a l’article 8.4 d’aquesta ordenança, l’ORGT 
comunicarà a la Prefectura Provincial de Trànsit per mitjans telemàtics, els rebuts 
impagats de cada exercici.”

SEGON. Exposar al públic el present acord als llocs assenyalats a l’article 17 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, per un termini de trenta dies hàbils, comptats des 
de l’endemà al de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal 
que els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, puguin examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 

TERCER. En el supòsit que en el període d’exposició pública no es presentin 
reclamacions, aquest acord provisional s'entendrà elevat automàticament a definitiu, 
procedint-se tot seguit a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, junt amb 
el text de la modificació aprovada.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20211026&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, Victor Gonzàlez i Julián, Meritxell García de Llanza (ERC), Mónica Estrader Rodríguez , 
Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, (CUP)
Abstencions: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa 
Maria Martin Santiago (Força Corbera), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Elías Soleño Pasarín (Cs).

S’adopta l’acord per majoria absoluta”
   

MEDI AMBIENT

4. Aprovació inicial de l'Ordenança de recollida selectiva de residus.

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

Codi Segur de Validació 47a4b33cca8a4454839e5627267dbf80001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 19 d’octubre de 2021 a proposta de la 
Regidoria de l’Àrea de Medi ambient, amb el text següent:

Mitjançant la Provisió de l’Alcaldia, de 2 de setembre, es considerà del màxim interès 
pel nostre municipi l’elaboració d’un avantprojecte d’ordenança municipal que reguli 
modificació del servei de recollida de residus municipals que afavoreixi la implantació 
d’un sistema de recollida porta a porta i la consolidació del sistema de residu mínim 
amb l’objectiu d’abocament zero.

A aquests efectes, i de conformitat amb l’article 133.1 de la Llei de procediment 
administratiu, es va realitzar una consulta prèvia a través del tauler electrònic 
municipal que també va ser notificada als representants de les urbanitzacions dels 
municipis i a les organitzacions més representatives del municipi en tant que  
potencialment afectades por la futura norma sobre els problemes que es pretenen 
solucionar, la necessitat i oportunitat de l’aprovació d’una nova norma, els objectius 
d’aquesta i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Durant el període d’exposició al públic entre el 3 i el 23 de setembre, ambdós inclosos, 
s’han presentat dues aportacions que han estat valorades i respostes.

El Decret 1687/2021, de 22 de setembre, va constituir una Comissió d’Estudi per a la 
redacció de l’avantprojecte de l’Ordenança de recollida selectiva de residus per a la 
seva elevació posterior al Ple.

Vist el text de de l’avantprojecte de l’Ordenança de recollida selectiva de residus 
elaborat per la Comissió d’Estudi.

Vist l’informe de la secretaria general de l’Ajuntament.

S’acorda,

PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança de recollida selectiva de residus que 
acompanya aquest acord.

SEGON. Sotmetre a informació pública el text de l’avantprojecte 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.  Publicar íntegrament el text en el BOP.

QUART. Remetre’n una còpia 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, aquesta regulació 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.”

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

Codi Segur de Validació 47a4b33cca8a4454839e5627267dbf80001
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http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20211026&punto=4

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián, Meritxell García de Llanza (ERC), Mónica Estrader Rodríguez, 
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”

Finalitzada la votació, a les 21:50 h, l'alcaldessa s'absenta de la sessió i trasllada la 
presidència del Ple al primer tinent d’alcaldessa Jordi Anducas i Planas.

SECRETARIA

5. Moció del grup municipal ERC pel rebuig als projectes de línies elèctriques 
aèries de molt alta tensió projectades per l’empresa Forestalia.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 19 d’octubre de 2021 a proposta del grup 
municipal ERC, amb el text següent:

El BOE (Butlletí Oficial de l’Estat) del 28 de juliol passat, publicava el procés 
d’informació pública de l’estudi d’impacte ambiental i la sol·licitud d’autorització 
administrativa prèvia, del projecte línia aèria elèctrica de molt alta tensió (MAT) “Línia 
elèctrica 400 KV SET Valmuel – CS Promotores Begues”, un macroprojecte energètic 
amb diverses centrals eòliques i solar situades a Terol (Parc solar fotovoltaic ‘Jaime I’ 
i quatre parcs eòlics ‘Lo Pelado’, ‘Honos’, ‘Lera’ i ‘San Vicente’ amb 32 aerogeneradors) 
i que inclou aquesta nova línia de molt alta tensió que creuarà el sud de Catalunya, 
des de Batea fins a Begues.

En concret, la MAT, que tindrà 180 quilòmetres només a Terres de l’Ebre, Tarragona i 
Penedès, travessa vuit comarques catalanes, afectant de manera directa els municipis 
de Batea, Gandesa, Corbera d’Ebre, La Fatarella, Ascó, Móra d’Ebre, Garcia, el Masroig, 
Falset, Pradell de la Teixeta, Duesaigües, Riudecols, Alforja, l’Aleixar, Almoster, la 
Selva del Camp, l’Albiol, Alcover, El Milà, Valls, Vallmoll, Puigpelat, Nulles, Vilabella, 
Bràfim, Montferri, Rodonyà, i del Baix Penedès: Masllorenç, la Bisbal del Penedès, 
Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys i l’Arboç, i del Baix Llobregat: Vallirana 
i Begues, i de forma indirecta però no menyspreable, molts municipis a l’entorn dels 
esmentats.

D’altra banda, som coneixedors d’una altra proposta de MAT que, tot i que encara no 
hi ha publicació al BOE, ens afectaria directament com a comarca. Es tracta d’una 
proposta de línia que entraria a Catalunya per Maials, prop de Lleida i que en el seu 
traçat entre Hostalets de Pierola i Rubí afecta a municipis com Esparreguera, Abrera, 
Ullastrell i Castellbisbal. Aquests municipis ja han rebut una carta de Forestalia (la 
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mateixa empresa encarregada de la MAT VALMUEL-BEGUES), demanant una reunió 
per explicar el projecte i parlar de mesures compensatòries.

El projecte “Línia elèctrica 400 KV SET Valmuel – CS Promotores Begues”, impulsat 
pel Grup empresarial de FORESTALIA, proposa una MAT de titularitat privada i d’ús 
exclusiu del seu promotor, amb una longitud aproximada de 274 km i 475 torres 
elèctriques, amb l’objectiu de transportar energia produïda a l’Aragó, cap a l’àrea 
metropolitana de Barcelona, podent acollir futures centrals de producció del mateix 
promotor, sota la justificació de major capacitat de producció d’energia solar i eòlica 
de l’Aragó i que a Catalunya hi ha unes necessitats de consum d’electricitat molt grans 
que no seran satisfetes pel propi país.

El projecte, tot i l’origen renovable en la producció de l’energia produïda, s’empara en 
un model de producció i distribució d’energia de grans oligopolis, perpetuant l’actual 
estructura del mercat elèctric i les disfuncions que genera el cost de l’energia.

Es tracta d’un projecte publicat en ple període vacacional, amb impactes en el paisatge, 
en el territori i la ciutadania, en les activitats econòmiques tradicionals i en els espais 
naturals i estratègics del territori català. L’impuls de les energies renovables no es pot 
fer d’esquena al territori i encara menys en funció d’interessos privats de corporacions 
que únicament contemplen com a objectiu els guanys econòmics, prioritzant-los per 
sobre de qualsevol altra consideració social, ambiental o de mínima sostenibilitat, i 
que tindrien greus efectes i externalitats negatives sobre la nostra pagesia, el paisatge 
i el medi natural.

Aquestes greus afectacions són degudes a les úniques consideracions econòmiques de 
maximització dels beneficis per part de determinades empreses, les quals, pujant a 
cavall d’una pretesa generació d’energies renovables, obvien absolutament l’impacte 
que tenen els enormes canals de transport d’aquestes energies, com és el cas, optant 
per la solució que els és menys costosa i, per tant, més rendible als seus únics 
interessos.

Aquesta publicació al BOE, deixar amb molt poc marge de maniobra les 
administracions afectades, que veuen limitada la seva participació durant el procés 
d’al·legacions; un tràmit administratiu del procés, en el qual  ja no es discuteix si cal 
o no el projecte, com serà i per on ha d’implementar-se, sinó que directament s’al·lega 
un projecte ben definit, és a dir, comencem la casa per la teulada. 

Un fet que cal considerar cabdal, és la seva titularitat, en aquest cas parlem de 
projectes de titularitat privada. Aquests han concebut i realitzat el projecte només amb 
un objectiu, el benefici econòmic, i per tant han maximitzat els esforços de rendibilitat 
econòmica i han minimitzat els ambientals i socials, fet que perverteix l’esperit de les 
directives europees i dels mateixos objectius de desenvolupament sostenible que ens 
marca l’Agenda 2030 de l’ONU.

No podem acceptar la destrucció del nostre territori per maximitzar els interessos 
econòmics de les empreses privades d’aquests projectes, exigim una veritable 
planificació, on tots els municipis afectats puguin exercir els seus drets.
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Si un projecte de MAT, tot i el seu origen renovable de l’energia produïda, s’empara 
en un model de producció i distribució d’energia de grans oligopolis, estem donant 
continuïtat a l’actual estructura del mercat elèctric i les disfuncions que genera en el 
cost de l’energia. Aquest fet és cabdal, per poder abordar definitivament el canvi de 
model de distribució de l’energia. Quan es tracta d’un projecte de producció d’energia 
que en origen està allunyada dels centres de consum, es generen emissions i un gran 
impacte paisatgístic amb el seu transport que, en cap cas, dóna resposta als reptes 
globals que enfronta el planeta contra el canvi climàtic ni als principis que promou 
l’Agenda 2030.

Cal tenir present i valorar degudament les diferents alternatives del projecte, no 
podem acceptar només la valoració econòmica i obviar l’ambiental i social. Les 
escasses i poc realistes alternatives proposades en el mateix projecte semblen 
predeterminar, de manera intencionada, el traçat definitiu que es proposa sense 
contemplar l’ús d’espais ja antropitzats, com per exemple, que la MAT segueixi el 
traçat d’infraestructures viàries existents amb possibilitat de circuits sepultats, o anar 
a buscar la connexió als SET de Saragoza, molt més propers i, per tant, amb un 
impacte molt menor al territori.

Alhora és fonamental que el projecte de distribució energètica compti necessàriament 
amb la participació del territori. No es pot redactar d’esquenes al territori i ser notificat 
un cop el projecte ja està redactat i publicat al Butlletí Oficial de l’Estat. La llei del 
sector elèctric també fa esment a la necessitat de transparència en la planificació del 
transport de l’energia.

Tot i la possibilitat de vendre concessions d’ús de la MAT per part de la promotora, 
s’ha de remarcar la titularitat privada d’aquesta. Es tracta d’un model de transport 
d’energia inexistent fins a la data actual i que obre la porta a un escenari de 
competència entre grups privats que pot acabar amb un impacte molt elevat sobre el 
territori, amb multitud de línies de diferent titularitat per a connectar els mateixos 
àmbits.

La llei del sector elèctric també anomena la necessitat de transparència en la 
planificació del transport de l’energia i en aquest cas, ens trobem amb un projecte 
dissenyat completament a esquenes del territori, el qual no ha pogut participar ni en 
la necessitat d’aquest, ni en el disseny del recorregut des d’un inici, com hauria estat 
desitjable.

En aquest sentit, el projecte sembla no tenir en compte els valors paisatgístics descrits 
en els diferents Catàlegs del paisatge i afecta espais naturals protegits del PEIN i àrees 
ZEPA i ZEC de la xarxa Natura 2000, concretament: Sistema prelitoral meridional, 
Serra de Pàndols-Cavalls, Pas de l’Ase, riu Siurana i planes del Priorat, Tivissa-
Vandellòs-Llaberia, Serra de Llaberia, serres de Pradell i l’Argentera, Muntanyes de 
Prades, el Montmell-Marmellar, el Foix i Muntanyes d’Ordal, generant un impacte 
important en l’àmbit mediambiental, paisatgístic i socioeconòmic, el qual es justifica 
“amb lleugeresa” a la mateixa memòria del projecte.
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Així doncs, cal un model de producció d’energia distribuïda, democratitzada i propera 
a les àrees de consum, evitant les concentracions de producció en determinats 
territoris, que produeixen un elevat impacte acumulatiu i generen un important cost 
en el transport.

S’acorda,

PRIMER- Manifestar el rebuig i total oposició a la construcció de la línia aèria elèctrica 
de 400KV MAT Valmuel-Begues. Molt especialment tal com està configurada en el 
projecte fet públic en el BOE del passat 28 de juliol.

SEGON- Expressar el nostre suport a les comarques i municipis afectats per aquest 
projecte de MAT. Especialment als municipis afectats de la comarca del Baix Llobregat.

TERCER- Continuar impulsant i participant de l'estratègia conjunta i coordinada 
d’oposició a la construcció de la línia aèria elèctrica de 400KV MAT Valmuel-Begues, 
assumint com a pròpies les consideracions i al·legacions resultants dels treballs tècnics 
encarregats a tal efecte, redactades i presentades per les diferents administracions 
representants del territori.

QUART- Exigir al govern espanyol el compliment de la moció aprovada al Senat el 
passat 22 de setembre que acordava:

1. Realitzar una avaluació rigorosa del Projecte de la línia aèria elèctrica de molt 
alta tensió (MAT) “Línea eléctrica 400 KV SIETE Valmuel – CS Promotoras 
Begues” i dels seus impactes, així com de la resta de línies de molt alta tensió 
del Projecte Sputnik i similars a Catalunya, País Valencià, Aragó i Euskadi i tenir-
los degudament en compte a l’hora de resoldre sobre la seva autorització. I 
basant-se en això, denegar la citada autorització.

2. Treballar en coordinació amb tots els actors implicats, en un model de 
desplegament de projectes d’energies renovables de producció de proximitat 
als llocs de consum i que tingui en compte els interessos de tots els territoris i 
agents afectats; model basat en la denominada Estratègia Nacional 
d’Infraestructura Verda i de la Connectivitat i Restauració Ecològica, que 
protegeixi les zones d’alt valor agrícola i forestal. Donant veu i capacitat de 
participació en la decisió al territori, especialment als grans projectes, tant de 
producció com de distribució energètica.

3. Prioritzar l’ús dels espais antropitzats a l’hora d’aprovar projectes de producció 
i distribució d’energies renovables, com a mesura per a protegir els espais 
agrícoles i forestals d’alt valor i minimitzar l’impacte paisatgístic i territorial 
d’aquests.

4. Restringir l’accés als programes de financiació derivats dels fons Next 
Generation a aquells projectes energètics que no respectin i assumeixin el 
conjunt de compromisos respecte a l’energia climàtica i als principis que promou 

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

Codi Segur de Validació 47a4b33cca8a4454839e5627267dbf80001

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

Metadades Classificador:Certificat  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 P
u

ig
13

/1
2/

20
21

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

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


l’Agenda 2030.

5. En compliment de la Directiva de la Unió Europea de foment de les energies 
renovables, i la Directiva de normes comunes del funcionament del mercat 
interior d’electricitat, el Govern impulsarà les mesures necessàries per a 
garantir als consumidors, el dret a produir, consumir, emmagatzemar i vendre 
la seva pròpia energia renovable, mitjançant l’autoconsum energètic individual 
i col·lectiu, eliminant les barreres existents. Així mateix, s’establiran els 
sistemes adequats per a garantir la participació en l’autoconsum i les 
comunitats energètiques dels consumidors en situació de pobresa energètica i 
els arrendataris, amb freqüència vulnerables, perquè es puguin beneficiar de la 
reducció del consum d’energia i dels preus del subministrament més baixos.

6. Considerar que les línies de molt alta tensió (MAT) que per les seves 
característiques de capacitat i longitud són línies de transport, a tots els efectes, 
no poden ser privades perquè això suposaria contravenir la normativa estatal 
sobre el transport elèctric, i en tot cas, d’acord amb la legislació vigent.

CINQUÈ - Reiterar el compromís de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat amb la 
transició energètica i el compromís tal com estableixen els objectius de l’Agenda 2030 
de l’ONU, i els compromisos per un territori neutre en emissions el 2050.

SISÈ- Traslladar els acords als municipis de la comarca afectats per la “Línia elèctrica 
400 KV SET Valmuel – CS Promotores Begues” i de l’altra proposta de MAT, al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat.

“Vots a favor: Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, Cristina Blasquiz i López, 
Victor Gonzàlez i Julián, Meritxell García de Llanza (ERC), Mónica Estrader Rodríguez , 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), José Antonio Andrés Palacios (GiU) 
Abstencions: Elías Soleño Pasarín (Cs).”

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

 http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20211026&punto=5
  

6. Moció del grup municipal ERC per tal de que el municipi de Corbera de 
Llobregat assoleixi el 55 % de taxa de reciclatge de residus el 2025 i instar a 
l’ajuntament a adoptar les mesures necessàries per aconseguir-ho.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 19 d’octubre de 2021 a proposta del grup 
municipal ERC, amb el text següent:

Prenent les dades del 2020, la taxa de reciclatge de residus a la metròpolis de 
Barcelona va ser de mitjana del 38,4%, molt lluny de la taxa de reciclatge de Catalunya 
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que va ser del 45,9% del total de residus generats. Això suposa que el 75% dels 
municipis metropolitans encara no ha aconseguit arribar a l'objectiu marcat per la UE: 
un nivell del 50 % de reciclatge el 2020.

D’acord amb les dades de l’ACR i l’AMB, en l’any 2020 el percentatge de recollida 
selectiva en el municipi de Corbera de Llobregat va ser de 44,13%:

Municipi % reciclatge (2020) Font: ARC (2021)
Badalona 27,76
Badia del Vallès 36,26
Barberà del Vallès 39,32
Barcelona 40,01
Begues 62,40
Castellbisbal 61,02
Castelldefels 43,39
Cerdanyola del Vallès 40,83
Cervelló 27,88
Corbera del Llobregat 44,13
Cornellà del Llobregat 31,57
El Papiol 59,41
El Prat de Llobregat 41,26
Esplugues de Llobregat 40,43
Gavà 43,33
L’Hospitalet de Llobregat 25,72
La Palma de Cervelló 43,94
Molins de Rei 51,36
Montcada i Reixac 50,57
Montgat 50,62
Pallejà 58,30
Ripollet 39,17
Sant Adrià del Besós 29,82
Sant Andreu de la Barca 34,90
Sant Boi de Llobregat 36,45
Sant Climent de Llobregat 35,58
Sant Cugat del Vallès 51,96
Sant Feliu de Llobregat 38,66
Sant Joan Despí 41,08
Sant Just Desvern 63,64
Sant Vicenç dels Horts 40,15
Santa Coloma de Cervelló 41,76
Santa Coloma de Gramanet 23,93
Tiana 86,74
Torrelles de Llobregat 71,97
Viladecans 36,53
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El creixement mitjà de recollida selectiva és lent i no ens permetrà arribar als mínims 
fixats per Europa. Si bé és cert que, paral·lelament, la generació de residus ha 
disminuït, especialment la de la fracció resta.

Dels 36 municipis metropolitans, només 11 superen el 50% de recollida selectiva que 
la UE exigia per al 2020: Begues, Castellbisbal, Molins de Rei, Pallejà, el Papiol, 
Montcada i Reixac, Montgat, Sant Cugat del Vallès, Sant Just Desvern, Torrelles de 
Llobregat i Tiana.

De cara als propers anys, la Unió Europea ha establert una sèrie de nous objectius: 
55% de recollida selectiva el 2025, 60% el 2030 i 65% el 2035.

L'AMB calcula que si els municipis no despleguen sistemes de recollida selectiva més 
eficients, el cost del tractament podria arribar a augmentar en 20 milions d'euros des 
d'ara fins al 2025, degut sobretot a l'increment del cànon de disposició final dels 
residus en dipòsit controlat o incineració.

Econòmicament, les diferències entre municipis pel que fa a la recollida selectiva 
també són molt importants. L'índex de reciclatge modula l'import que els habitants de 
cada municipi paga en concepte de taxa metropolitana de tractament i disposició de 
residus (TMTR). Els municipis que recuperen més poden pagar fins a 3 vegades menys 
que els que separen pitjor. Actualment, la taxa oscil·la entre els 20 € i 56 € per llar i 
any, en funció de la generació de residus i l'índex de reciclatge. La diferencia de la 
tarifa base segons l’ordenança de la TMTR pel 2021 és:

Tarifa base 100,0 
Badalona 101,3 
Badia del Vallès 95,0 
Barberà del Vallès 97,0 
Barcelona 105,0 
Begues 112,9 
Castellbisbal 54,0 
Castelldefels 112,1 
Cerdanyola del Vallès 100,0 
Cervelló 136,4 
Corbera de Llobregat 68,8 
Cornellà de Llobregat 94,7 
Esplugues de Llobregat 90,1 
Gavà 110,0 
Hospitalet de Llobregat, L' 95,0 
Molins de Rei 48,0 
Montcada i Reixac 89,5 
Montgat 81,0 
Pallejà 102,4 
Palma de Cervelló, La 86,5 
Papiol, El 55,0 
Prat de Llobregat, El 96,3 
Ripollet 86,3 
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Sant Adrià de Besòs 107,6 
Sant Andreu de la Barca 98,2 
Sant Boi de Llobregat 96,6 
Sant Climent de Llobregat 93,2 
Sant Cugat del Vallès 85,5 
Sant Feliu de Llobregat 84,7 
Sant Joan Despí 87,4 
Sant Just Desvern 87,5 
Sant Vicenç dels Horts 104,2 
Santa Coloma de Cervelló 101,3 
Santa Coloma de Gramenet 97,9 
Tiana 58,8 
Torrelles de Llobregat 42,3 
Viladecans 97,9 

El 26 de febrer de 2019, es fa formalitzar l’Acord Metropolità per al Residu Zero, un 
gran pacte a escala metropolitana entre l’AMB, l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC) i els 36 ajuntaments metropolitans amb una estratègia conjunta per a la gestió 
dels residus municipals amb un horitzó 2025. L’Acord, inclòs dins el PREMET25, 
contempla arribar a la individualització de la recollida de fracció orgànica i resta amb 
una taxa justa (pagament per ús i bonificació) l’any 2025, i disposar de taxes de 
recollida domèstica i comercial l’any 2021 dissenyades per permetre el pagament per 
generació. 

El 31 de juliol de 2020 es va aprovar definitivament el PREMET 25, el Pla de residus 
pel període 2017-2025 per portar el reciclatge metropolità als estàndards europeus. 
Aquest pla estratègic està alineat amb les directrius europees, que obliguen els 
membres a assolir una taxa de reciclatge del 55 % el 2025 i del 60 % el 2030. 

El PREMET25 estableix nous models de recollida per a tots els municipis metropolitans, 
basats en el porta a porta i els contenidors intel·ligents. 

Cal tenir present que l'AMB bonificarà els municipis que millorin els seus sistemes de 
recollida: els retornarà l'estalvi aconseguit en el tractament perquè el continuïn 
invertint en millores pel que fa a la recollida. 

El Pla també considera la reconversió de les plantes de tractament metropolitanes. Es 
passarà d'un model basat en ecoparcs a plantes de tractament més especialitzades, 
sobretot dedicades a la matèria orgànica. El compliment dels objectius del PREMET25 
comportarà a l'administració l'estalvi de 17 M€ anuals en tractament; cada any es 
reduiran entre 160.000 i 250.000 tones d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, 
i es crearan més de 1.000 llocs de treball en l'àmbit dels residus.

El PREMET 25 treballa com a línies fonamentals la prevenció, recollida, tractament, 
governança i educació ambiental, i pretén ser una de les eines fonamentals per l’impuls 
de l’economia circular a la metròpolis.
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Per a poder desenvolupar adequadament la recollida selectiva, l’AMB va encarregar el 
2019, la redacció d’un Pla d’Actuació de Millora i Optimització de les Recollides 
Selectives dels Residus Municipals (PLAMIR) per a cadascun dels municipis que no han 
desplegat formes de recollida selectiva individualitzada, o bé que no comptaven amb 
un pla que concreti com fer-ho, 24 municipis en total. 

S’acorda,

Primer. Instar a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat al compliment del PREMET25 i 
que implanti adequadament les propostes de millora del PLAMIR l’any 2022, per tal de 
poder assolir el 2025, com a mínim, una taxa de reciclatge del 55%.

Segon. Instar a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat que doti dels mitjans tècnics 
propis i econòmics necessaris pels desenvolupament del PREMET 25 i del PLAMIR del 
seu municipi durant el 2022, amb la conseqüent reflex en els pressupostos municipals 
d’aquest proper any, per poder assolir els objectius fixats pel 2025.

Tercer. Instar a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat que desenvolupi les ordenances 
reguladores i fiscals necessàries pel desenvolupament del PREMET 25 i del PLAMIR del 
seu municipi per poder assolir els objectius fixats pel 2025.

Quart. Posar a disposició de la ciutadania en general, privats i activitats en especial, 
els sistemes d’informació necessaris per a potenciar la prevenció, la reutilització i el 
reciclatge dels residus.

Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a l’Agència 
de Residus de Catalunya.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20211026&punto=6

“Vots a favor: Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, Cristina Blasquiz i López, 
Victor Gonzàlez i Julián, Meritxell García de Llanza (ERC), Mónica Estrader Rodríguez, 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), Elías Soleño Pasarín (Cs).

S’adopta l’acord per majoria absoluta”
   

7. Donar compte d’altres resolucions i/o assumptes.

1. De l’acord del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona adoptat 
en sessió de data 27 de juliol de 2021 relatiu a l’adhesió de l’AMB al “Pacte de 
Milà de Polítiques Alimentàries Urbanes.

2. De l’aprovació per part de la Diputació de Barcelona de la Moció de foment i 
recolzament a l’esport femení del grup polític Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía, adoptat pel Ple en sessió ordinària del 30 de setembre de 2021.  
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http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20211026&punto=7

8. Precs i preguntes.

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

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20211026&punto=8

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 00:01 
hores  del 27 d’octubre de 2021, 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

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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