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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 27 de desembre de 2022 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 27 de setembre de 2022

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

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la 
secretària acctal., Marta Puig Puig i per l’interventor senyor 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
- 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

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

1. Aprovació acta de Ple ordinari de 19 de juliol de 2022.

La presidenta, demana que es passi a votació l’acta del Ple amb esmenes amb data 19 
de juliol de 2022, amb el resultat següent:

“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,(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)
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S’adopta l’acord per unanimitat

FINANCES 

2. Aprovació del model control intern en règim de fiscalització i intervenció 
limitada prèvia

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 20 de setembre de 2022 a proposta de 
la Regidoria de l’Àrea de Finances, amb el text següent:

L’article 9 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic 
del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017), en el seu apartat 
1, estableix que la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la Tresoreria de l’entitat 
local i la dels seus organismes autònoms es pot substituir, sempre que ho acordi el 
ple, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i pel control posterior, si 
s’escau, dels drets i ingressos de la Tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del 
control financer.

L’article 13 regula el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 
bàsics, establint en el seu apartat 1 que, previ informe de l’òrgan interventor i a 
proposta del president, el ple de l’entitat local podrà acordar el règim de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia, així com els tipus de despeses i obligacions sotmeses a 
fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, a excepció 
d’aquells que els sigui d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia.

Per als casos en què el ple acordi la fiscalització i intervenció limitada prèvia, l’òrgan 
interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics que es resumeixen en els 
següents:

a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa 
de la despesa o obligació que es proposi contreure. 

b) Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent.
c) Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, 

determini el Ple a proposta del President i previ informe de l’òrgan interventor. 

Sense perjudici del que estableix l’article 13 d’aquest RD 424/2017, quan s’efectuï la 
intervenció prèvia de la liquidació de la despesa o el reconeixement d’obligacions, s’ha 
previst, també, la comprovació dels següents extrems, tal i com preveu l’article 19 del 
RD 424/2017:
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a) Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s’escau, fiscalitzades 
favorablement, excepte que l’aprovació de la despesa i el reconeixement de 
l’obligació s’hagin d’efectuar simultàniament.

b) Que els documents justificatius de l'obligació s'ajusten a les disposicions legals i 
reglamentàries que són aplicables. En tot cas, en la documentació haurà de 
constar: 

1. Identificació del creditor. 
2. Import exacte de l'obligació. 
3. Les prestacions, serveis o altres causes de les quals derivi l'obligació del 

pagament. 

c) Que s'ha comprovat materialment, quan sigui necessari, la realització efectiva i 
conforme de l'obra, el servei, el subministrament o la despesa, i que s'ha dut a 
terme, si s'escau, aquesta comprovació. 

Per a la determinació dels requisits considerats bàsics cal atendre a aquells que 
assegurin l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en 
les actuacions públiques, i resultaran d’aplicació, en tot cas, els requisits bàsics recollits 
en l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per Acord de 7 
de juliol de 2011, en tot allò que és d’aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de 
la Llei general pressupostària, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim 
de requisits bàsics (ACM2008), en l’Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 
2018 (ACM2018), en tot allò que és d’aplicació a  la previsió dels articles 152 i 147 de 
la Llei general pressupostària, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim 
de requisits bàsics en l’àmbit dels contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans 
propis,  i en l’Acord del Consell de Ministres de 15 de juny de 2021, pel que és 
d’aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, 
respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics en l’àmbit 
dels convenis i transferències a comunitats autònomes realitzades de conformitat amb 
l’article 86 de la Llei general pressupostària (ACM2021).

Per tot això, vist l’informe emès per la Intervenció en els termes previstos en el RD 
424/2017, les atribucions conferides al ple d’aquesta corporació i d’acord amb 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, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de 
Finances i, previ dictamen de la Comissió Assessora, 

S’acorda: 

PRIMER. Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la 
Tresoreria de l'entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, si és 
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el cas, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per 
a l'exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes 
previstos en l’article 9.1 del RD 424/2017, amb efectes 01 de gener de 2023.

SEGON. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 
bàsics sobre despeses i obligacions per a l'exercici de la funció interventora a l'entitat 
local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, si s’escau, en els termes 
previstos en l’article 13 del RD 424/2017, amb efectes 01 de gener de 2023.

TERCER. Aprovar els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i 
intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics que es concreten en l'Annex I 
del present acord, els quals formen part del mateix a tots els efectes legals, i els quals 
engloben tots els tipus de despeses i obligacions amb efectes pressupostaris, a 
excepció d'aquells als quals els sigui aplicable el règim ordinari de fiscalització i 
intervenció prèvia, amb efectes 01 de gener de 2023.

QUART. Aprovar els requisits bàsics adaptats a l'Acord del Consell de Ministres de 30 
de maig de 2008, actualitzat per Acord d’1 de juliol de 2011, l'Acord del Consell de 
Ministres de 20 de juliol de 2018, i l’Acord del Consell de Ministres de 15 de juny de 
2021, a comprovar en l'exercici de les actuacions de fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics, que es concreten en l'Annex II del present acord, 
els quals formen part del mateix a tots els efectes legals, amb efectes 01 de gener de 
2023.

CINQUÈ. Aprovar que qualsevol altra tipologia de despesa no enumerada 
expressament en l'Annex I també estarà sotmesa a fiscalització i intervenció limitada 
prèvia de requisits bàsics, havent-se de comprovar els extrems generals regulats en 
el RD 424/2017, amb efectes 01 de gener de 2023.

SISÈ. Deixar sense efectes, a partir de l’entrada en vigor del present acord, qualsevol 
altra disposició de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en tot allò que contradigui 
els presents acords en matèria de control intern.

SETÈ. El present acord serà vigent des de l’endemà de la publicació en el Butlletí 
oficial de la província i fins a la seva derogació expressa.
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ANNEX I
Tipus de despeses i obligacions, sotmeses a fiscalització i intervenció limitada 

prèvia en règim de requisits bàsics
(Es relacionen, a títol informatiu, quines són les disposicions de l’ACM corresponent que regulen la 

mateixa despesa o obligació)

1. ÀREA DE PERSONAL ACM2008 ACM2018 ACM2021

1.1 Altes personal funcionari    

 1.1.1 Aprovació de convocatòria de personal funcionari de carrera (fase A) - - -

 1.1.2 Aprovació de convocatòria de personal funcionari interí (fase A) - - -

 1.1.3 Nomenament de personal funcionari de carrera (fase D) - - -

 1.1.4 Nomenament de personal funcionari interí (fase AD/D) - - -

 1.1.5 Nomenament de personal funcionari derivat de comissió de serveis 
(fase AD/D) - - -

 1.1.6 Nomenament i cessament de personal funcionari derivat de lliure 
designació (fase AD/D) - - -

 1.1.7 Altres formes de provisió de personal funcionari (fase AD) - - -

      

1.2 Altes personal laboral    

 1.2.1 Aprovació de convocatòria de personal laboral fix (fase A) - - -

 1.2.2 Aprovació de convocatòria de personal laboral temporal (fase A) - - -

 1.2.3 Contractació de personal laboral fix (fase D) 2.1 - -

 1.2.4 Contractació de personal laboral temporal (fase AD/D) 2.2 - -

 1.2.5 Contractació de personal laboral temporal a través d'un Pla de 
contractació (fase D) 2.2 - -

 1.2.6 Pròrroga de contractes laborals (fase AD) 2.4 - -

      

1.3 Altes personal directiu i/o eventual    

 1.3.1 Aprovació de convocatòria de personal directiu (fase A) - - -

 1.3.2 Contractació de personal directiu (fase D) - - -

 1.3.3 Contractació de personal eventual (fase AD) - - -

      

1.4 Expedients de nòmines de retribucions del personal    

 1.4.1 Nòmines de retribucions del personal (fase ADO/O) 3 - -

     

1.5 Expedients de productivitat, complements, i altres variacions    

 1.5.1 Autorització i compromís del complement de productivitat (fase AD) - - -

 1.5.2 Autorització i compromís d'altres plusos i complements (polivalències, 
disponibilitat, treball en festius, menyscapte de diners, ...) (fase AD) - - -

 1.5.3 Autorització i compromís d'altres productivitats (fase AD) - - -

 1.5.4 Autorització i compromís de serveis (fase AD) - - -

 1.5.5 Autorització i compromís de grau personal consolidat (fase AD) - - -

 1.5.6 Autorització i compromís d'indemnitzacions (fase AD) - - -

 1.5.7 Reconeixement del complement de productivitat (fase ADO/O) - - -
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 1.5.8
Reconeixement d'altres plusos i complements (polivalències, 
disponibilitat, treball en festius, menyscapte de diners, ...) (fase 
ADO/O)

- - -

 1.5.9 Reconeixement d'altres productivitats (fase ADO/O) - - -

 1.5.10 Reconeixement de serveis (fase ADO/O) - - -

 1.5.11 Reconeixement de grau personal consolidat (fase ADO/O) - - -

 1.5.12 Reconeixement d'indemnitzacions (fase ADO/O) - - -

     

1.6 Expedients relatius a contribucions al Pla de pensions dels empleats de 
l'Entitat local i organismes autònoms    

 1.6.1 Aprovació de la despesa (fase AD) - - -

 1.6.2 Reconeixement de l'aportació al pla de pensions (fase ADO/O) 4 - -

     

1.7 Expedients d'aprovació i reconeixement de la quota a la Seguretat 
Social    

 1.7.1 Aprovació i reconeixement de la quota patronal a la Seguretat Social 
(fase ADO/O) 5 - -

      

1.8 Expedients per a la concessió d'ajudes d'acció social al personal, tant 
funcionari com laboral    

 1.8.1 Aprovació de la convocatòria (fase A) 25 - -

 1.8.2 Compromís de la despesa o resolució de la convocatòria (fase AD/D) 25 - -

 1.8.3 Reconeixement de la concessió de l'ajuda (fase ADO/O) 25 - -

      

1.9 Expedients per a la concessió de bestretes al personal, tant funcionari 
com laboral    

 1.9.1 Concessió de bestretes al personal (fase AD) 25 - -

 1.9.2 Reconeixement de la concessió de bestretes al personal (fase ADO/O) 25 - -

 1.9.3 Concessió de bestretes reintegrables a treballadors amb sentència al 
seu favor (fase ADO) 27 - -

      

1.10 Altres expedients de personal    

 1.10.1 Aprovació de la despesa (fase A) - - -

 1.10.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) - - -

 1.10.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

 

2. ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS, I 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL ACM2008 ACM2018 ACM2021

2.1
Preparació i adjudicació d'expedients de contractació d'obres (inclosos 
els contractes de subministrament de fabricació quan el PCAP 
determini l'aplicació directa del contracte d'obres) 

   

 2.1.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) - 2.1.1.A) -

 2.1.2 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D) - 2.1.1.B) -

 2.1.3 Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase 
AD/D) - 2.1.1.B.2) -
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2.2
Preparació i adjudicació d'expedients de contractació conjunta de 
projecte i obra, quan sigui possible establir l'import estimatiu de les 
obres

   

 2.2.1 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD) - 2.2.1.A.1) -

 2.2.2 Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase 
AD/D) - 2.2.1.A.2) -

      

2.3
Preparació i adjudicació d'expedients de contractació conjunta de 
projecte i obra, quan, en el cas de l'article 234.5 de la L 9/2017, no 
sigui possible establir l'import estimatiu de les obres

   

2.3.1 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD projecte) - 2.2.2.A) -

 2.3.2 Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase AD 
projecte) - 2.2.2.A) -

 2.3.3 Aprovació de l'expedient de despesa de les obres (fase AD obra) - 2.2.2.B) -

     

2.4
Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra (incloses les fases 
posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un 
sistema de racionalització tècnica de la contractació)

   

 2.4.1 Modificats (fase AD) - 2.1.2 -

2.4.2 Continuació provisional de les obres (fase RC/A)  -  - -

 2.4.3 Revisió de preus (fase AD) - 2.1.3 -

 2.4.4 Certificacions d'obres (fase O) - 2.1.4 -

 2.4.5 Reconeixement de l'obligació per l'IVA meritat en el pagament de les 
certificacions d'obres (fase O) - 2.1.5 -

 2.4.6 Certificació final (fase O) - 2.1.6 -

 2.4.7 Liquidació (fase O) - 2.1.7 -

 2.4.8 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de 
cobrament (fase ADO) - 2.1.8 -

 2.4.9 Indemnització a favor del contractista (fase ADO) - 2.1.9 -

 2.4.10 Resolució del contracte (fase ADO/O) - 2.1.10 -

 
2.4.11

Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg 
competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la 
celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)

- 2.1.11 -

     

2.5 Expedients de concessió d'obres    

 2.5.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) - 6.1.A) -

 2.5.2 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D) - 6.1.B.1) -

 2.5.3 Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase 
AD/D) - 6.1.B.2) -

 2.5.4 Modificats (fase AD) - 6.2 -

 2.5.5 Revisió de preus (fase AD) - 6.3 -

 2.5.6 Abonaments per aportacions durant la construcció (fase O) - 6.4.1 -

 2.5.7 Abonaments per aportacions al final de la construcció (fase O) - 6.4.2 -

 2.5.8
Abonaments en cas que el finançament de la construcció de l'obra es 
realitzi a través de subvencions o préstecs reintegrables, d'acord amb 
l'article 265 de la L 9/2017 (fase O)

- 6.4.3 -

 2.5.9 Abonament al concessionari de la retribució per la utilització de l'obra 
(fase O) - 6.5 -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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 2.5.10 Aportacions públiques a l'explotació, previstes a l'article 268 de la L 
9/2017 (fase ADO/O) - 6.6 -

 2.5.11 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de 
cobrament (fase ADO) - 6.7 -

 2.5.12 Indemnització a favor del contractista (fase ADO) - 6.8 -

 2.5.13 Resolució del contracte (fase ADO) - 6.9 -

 2.5.14
Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg 
competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la 
celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)

- 6.10 -

 2.5.15 Pagament a l'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi resultat 
adjudicatari de la corresponent concessió (fase ADO) - 6.11 -

      

2.6

Expedients de subministraments (subministraments en general, els 
d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament de la informació, i els 
contractes de subministraments de fabricació quan el PCAP no 
determini l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases 
posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un 
sistema de racionalització tècnica de la contractació)

   

 2.6.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) - 3.1.1.A) -

 2.6.2 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D) - 3.1.1.B.1) -

 2.6.3 Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase 
AD/D) - 3.1.1.B.2) -

 2.6.4 Revisió de preus (fase AD) - 3.1.2 -

 2.6.5 Modificació del contracte (fase AD) - 3.1.3 -

 2.6.6 Abonaments a compte (fase O) - 3.1.4 -

 2.6.7 Pròrroga del contracte (fase AD) - 3.1.6 -

 2.6.8 Entregues parcials i Liquidació (fase O) - 3.1.5 -

 2.6.9 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de 
cobrament (fase ADO) - 3.1.7 -

 2.6.10 Indemnització a favor del contractista (fase ADO) - 3.1.8 -

 2.6.11 Resolució del contracte (fase ADO) - 3.1.9 -

 
2.6.12

Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg 
competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la 
celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)

- 3.1.10 -

      

2.7
Expedients de serveis (serveis en general, i per a les fases posteriors a 
la formalització en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de 
racionalització tècnica de la contractació)

   

 2.7.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) - 4.1.1.A) -

 2.7.2 Adjudicació  (sense fase pressupostària/AD/D) - 4.1.1.B.1) -

 2.7.3 Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase 
AD/D) - 4.1.1.B.2) -

 2.7.4 Modificació del contracte (fase AD) - 4.1.2 -

 2.7.5 Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD) - 4.1.3 -

 2.7.6 Abonaments a compte (fase O) - 4.1.4 -

 2.7.7 Pròrroga dels contractes (fase AD) - 4.1.6 -

 2.7.8 Entregues parcials i Liquidació (fase O) - 4.1.5 -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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 2.7.9 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de 
cobrament (fase ADO) - 4.1.7 -

 2.7.10 Indemnització a favor del contractista (fase ADO) - 4.1.8 -

 2.7.11 Resolució del contracte (fase ADO) - 4.1.9 -

 
2.7.12

Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg 
competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la 
celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)

- 4.1.10 -

      

2.8 Expedients de concessió de servei    

 2.8.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) - - -

 2.8.2 Adjudicació  (sense fase pressupostària/AD/D) - - -

 2.8.3 Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase 
AD/D) - - -

 2.8.4 Modificats (fase AD) - - -

 2.8.5 Revisió de preus (fase AD) - - -

 2.8.6 Abonaments per aportacions (fase O) - - -

 2.8.7 Abonaments en el cas que el finançament del servei es realitzi a 
través de subvencions o préstecs reintegrables (fase O) - - -

 2.8.8 Abonament al concessionari de la retribució pel servei (fase O) - - -

 2.8.9 Pròrroga dels contractes (fase AD) - - -

 2.8.10 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de 
cobrament (fase ADO) - - -

 2.8.11 Indemnització a favor del contractista (fase ADO) - - -

 2.8.12 Resolució del contracte (fase ADO) - - -

 2.8.13
Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg 
competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la 
celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)

- - -

 2.8.14 Pagament a l'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi resultat 
adjudicatari de la corresponent concessió (fase ADO) - - -

      

2.9 Encàrrecs de gestió regulats en la L 9/2017    

 2.9.1 Encàrrec (fase AD) - - 6

 2.9.2 Modificacions de l'encàrrec (fase AD) - 8.2.2 -

 2.9.3 Abonaments durant l'execució dels treballs (fase O) - 8.2.3 -

 2.9.4 Liquidació (fase O) - 8.2.4 -

      

2.10 Adquisició de béns immobles    

 2.10.1 Aprovació de la despesa (fase A) 17.1.A.2)
17.4.A) - -

 2.10.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) 17.1.B.1)
17.4.B) - -

 2.10.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

      

2.11
Arrendament de béns immobles, ja sigui tramitat com a expedient 
independent o en expedient d'alienació de l'immoble en què 
simultàniament s'acordi l'arrendament

   

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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 2.11.1 Proposta d'arrendament (fase A) 17.3.1.1)
17.5.1.1) - -

 2.11.2 Acord de concertació de l'arrendament (fase AD/D) 17.3.1.2)
17.5.1.2) - -

 2.11.3 Pròrroga i novació (fase AD) 17.3.2
17.5.2 - -

 2.11.4 Revisió de preus (fase AD) - - -

 2.11.5 Reconeixement de l'obligació (fase O) 17.3.3
17.5.3 - -

      

2.12 Permuta de béns    

 2.12.1 Aprovació i compromís de la permuta (fase AD) - - -

 2.12.2 Reconeixement de l'obligació (fase O) - - -

      

2.13 Contractes privats    

 2.13.1 Aprovació de la despesa (fase A) - - -

 2.13.2 Compromís de la despesa (fase D) - - -

 2.13.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) - - -

      

2.14 Contractes d'accés a bases de dades i de subscripció a publicacions, 
tramitats d'acord amb la DA 9a de la L 9/2017    

 2.14.1 Aprovació i compromís de la despesa (fase AD) - - -

 2.14.2 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

     

2.15 Contractació de creació i interpretació artística i literària i contractes 
privats d'espectacles    

 2.15.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) - 7.1 -

 2.15.2 Adjudicació  (sense fase pressupostària/AD/D) - 7.1 -

 2.15.3 Formalització de contractes susceptibles de recurs especial (fase 
AD/D) - 7.1 -

 2.15.4 Modificació del contracte (fase AD) - 7.2 -

 2.15.5 Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD) - 7.2 -

 2.15.6 Abonaments a compte (fase O) - 7.2 -

 2.15.7 Pròrroga dels contractes (fase AD) - 7.2 -

 2.15.8 Liquidació (fase O) - 7.2 -

 2.15.9 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de 
cobrament (fase ADO) - 7.2 -

 2.15.1
0 Indemnització a favor del contractista (fase ADO) - 7.2 -

 2.15.1
1 Resolució del contracte de serveis (fase ADO) - 7.2 -

 

2.15.1
2

Pagament de primes o compensacions als participants en el diàleg 
competitiu o als candidats o licitadors en el cas de renúncia a la 
celebració del contracte o desistiment del procediment (fase ADO)

- 7.2 -
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2.16 Reclamacions que es formulen davant l'administració, en concepte 
d'indemnització de danys i perjudicis, per responsabilitat patrimonial    

 2.16.1 Expedient d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació 
(fase ADO) 6.1 - -

 2.16.2 Execució de sentències (fase ADO) - - -

      

2.17 Expedients d'actes resolutoris de recursos administratius amb 
contingut econòmic    

 2.17.1 Acte de resolució del recurs (fase ADO) - - -

      

2.18 Expedients de contractació menor    

 2.18.1 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

      

2.19 Contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica 
de la contractació (fins a la fase d'adjudicació/formalització)    

 2.19.1 Inici de licitació d'obra (sense fase pressupostària) - 5.1.1.A)
5.2.1 -

 2.19.2 Inici de licitació de subministrament  (sense fase pressupostària) - 5.1.1.A)
5.2.1 -

 2.19.3 Inici de licitació de servei  (sense fase pressupostària) - 5.1.1.A)
5.2.1 -

 2.19.4 Adjudicació de l'acord marc d'obres, serveis o subministraments 
(sense fase pressupostària) - 5.1.1.B) -

 2.19.5 Formalització de l'acord marc d'obres, serveis o subministraments 
susceptible de recurs especial (sense fase pressupostària) - 5.1.1.C) -

 2.19.6 Adjudicació d'un contracte basat en un acord marc (fase AD) - 5.1.2 -

 2.19.7 Modificació de l'acord marc d'obres (sense fase pressupostària) - 5.1.3 -

 2.19.8 Modificació de l'acord marc de subministraments (sense fase 
pressupostària) - 5.1.3 -

 2.19.9 Modificació de l'acord marc de serveis (sense fase pressupostària) - 5.1.3 -

 2.19.1
0

Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació d'obres 
(fase AD) - 5.2.2 -

 2.19.1
1

Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació de serveis 
(fase AD) - 5.2.2 -

 2.19.1
2

Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació de 
subministraments (fase AD) - 5.2.2 -

      

2.20 Altres expedients de contractació, contractes patrimonials i privats, i 
responsabilitat patrimonial    

 2.20.1 Aprovació de la despesa (fase A) - - -

 2.20.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) - - -

 2.20.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

      

3. ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE 
COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015 ACM2008 ACM2018 ACM2021

3.1 Subvencions en règim de concurrència competitiva    

 3.1.1 Aprovació de la despesa - Convocatòria (fase A) 18.1.A) - -

 3.1.2 Ampliació i/o distribució del crèdit (A) 18.1.A) - -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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 3.1.3 Compromís de la despesa (fase D) 18.1.B) - -

 3.1.4 Reconeixement de l'obligació (fase O) 18.1.C) - -

      

3.2 Subvencions de concessió directa    

 3.2.1 Aprovació i compromís de la despesa (fase AD) 18.2.A) - -

 3.2.2 Reconeixement de l'obligació (fase O) 18.2.B) - -

      

3.3 Subvencions nominatives    

 3.3.1 Aprovació i compromís de la despesa (fase AD) 18.2.A) - -

 3.3.2 Reconeixement de l'obligació (fase O) 18.2.B) - -

      

3.4 Expedients de convenis subscrits amb entitats col·laboradores en el 
marc de la L 38/2003    

 3.4.1 Aprovació de convenis amb entitats col·laboradores (fase AD) 20.1 - -

 3.4.2 Pròrroga i modificacions dels convenis (fase AD) 20.2 - -

 3.4.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) 20.3 - -

      

3.5 Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les quals no és 
aplicable la L 38/2003    

 3.5.1 Aprovació de la despesa (fase A) 19.1 - -

 3.5.2 Compromís de la despesa (fase D) 19.1 - -

 3.5.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) 19.1 - -

 3.5.4 Pròrroga i modificacions dels convenis (fase AD) 19.2 - -

     

3.6
Convenis interadministratius a subscriure entre organismes públics i 
entitats de dret públic vinculades o dependents d'una mateixa 
administració pública i convenis amb subjectes de dret privat 

  2.4.2

 3.6.1 Aprovació del conveni (fase AD) - - 2.4.2.1

 3.6.2 Modificacions (fase AD) - - 2.4.2.2

 3.6.3 Pròrroga del conveni (fase AD) - - 2.4.2.2

 3.6.4 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - 2.4.2.3

 3.6.5 Resolució (fase O) - - 2.4.2.4

      

3.7 Convenis interadministratius   2.4.1

 3.7.1 Aprovació del conveni (fase AD) - - 2.4.1.1

 3.7.2 Modificacions (fase AD) - - 2.4.1.2

 3.7.3 Pròrroga del conveni (fase AD) - - 2.4.1.2

 3.7.4 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - 2.4.1.3

 3.7.5 Resolució (fase O) - - 2.4.1.4

      

3.8 Transferències a ens dependents    

 3.8.1 Aprovació de la despesa (fase A) - - -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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 3.8.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) - - -

 3.8.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

      

3.9 Encomanes de gestió de la L 40/2015    

 3.9.1 Aprovació de l'encomana (fase AD) - - -

 3.9.2 Modificacions (fase AD) - - -

 3.9.3 Pròrroga de l'encomana (fase AD) - - -

 3.9.4 Reconeixement de l'obligació (fase O) - - -

      

3.10 Altres expedients de subvencions, transferències i convenis    

 3.10.1 Aprovació de la despesa (fase A) - - -

 3.10.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) - - -

 3.10.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

      

4. ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS ACM2008 ACM2018 ACM2021

4.1. Convenis urbanístics    

 4.1.1 Aprovació del conveni (fase AD) - - -

 4.1.2 Reconeixement de l'obligació (fase O) - - -

      

4.2. Ocupació directa    

 4.2.1 Aprovació de l'expedient. Autorització de la despesa (fase A) - - -

 4.2.2 Aprovació definitiva. Compromís de la despesa (fase D) - - -

 4.2.3 Pagament de l'ocupació directa a justificar (fase O) - - -

4.3 Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses    

 4.3.1 Incoació de l'expropiació: declaració de la necessitat d'ocupació (fase 
A) - - -

 4.3.2 Dipòsits previs (fase D) 8.1 - -

 4.3.3 Indemnització per ràpida ocupació (fase ADO) 8.2 - -

 4.3.4 Determinació del justipreu per procediments ordinaris i de mutu acord 
(fase AD/D) 8.3 - -

 4.3.5 Determinació del justipreu per Jurat Provincial d'expropiació o òrgan 
anàleg (fase AD/D) 8.4 - -

 4.3.6 Pagament o consignació del preu just (fase O) - - -

 4.3.7 Pagament d'interessos de demora per retràs en la determinació del 
justipreu i en el pagament (fase ADO) 8.5 - -

      

4.4 Altres expedients urbanístics    

 4.4.1 Aprovació de la despesa (fase A) - - -

 4.4.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) - - -

 4.4.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

      

5. DESPESES FINANCERES ACM2008 ACM2018 ACM2021

5.1 Actius financers    
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 5.1.1 Adquisició d'efectes, bons i altres títols (fase ADO) - - -

 5.1.2 Avançaments i préstecs, amb o sense interès, concedits (fase ADO) - - -

 5.1.3
Lliuraments de fons en concepte de dipòsits o fiances realitzats per 
l'entitat local i els seus organismes autònoms a la tresoreria o les 
caixes d'altres agents econòmics (fase ADO)

- - -

 5.1.4 Adquisició d'accions i participacions (fase RC/AD) - - -

 5.1.5 Reconeixement d'adquisició d'accions i participacions (fase ADO/O) - - -

 5.1.6 Aportacions patrimonials realitzades per les entitats locals o els seus 
organismes autònoms (fase ADO) - - -

   -   

5.2 Passius financers    

 5.2.1 Amortització de préstecs i interessos derivats d'aquests, si és el cas 
(fase ADO) - - -

 5.2.2
Devolució de dipòsits constituïts o de fiances ingressades en la 
tresoreria de l'entitat local o dels seus organismes autònoms (fase 
ADO)

- - -

      

5.3
Convenis que instrumentin la concessió de préstecs o bestretes 
finançats amb càrrec al capítol 8, als quals no sigui d'aplicació la L 
38/2003

  2.5.2

 5.3.1 Aprovació del conveni (fase AD) - - 2.5.2.1

 5.3.2 Modificacions (fase AD) - - 2.5.2.2

 5.3.3 Pròrroga del conveni (fase AD) - - 2.5.2.2

 5.3.4 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - 2.5.2.3

 5.3.5 Resolució (fase O) - - 2.5.2.4

      

5.4 Altres despeses financeres    

 5.4.1 Aprovació de la despesa (fase A) - - -

 5.4.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) - - -

 5.4.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

Alcaldessa
Dona pas al punt número 2. Aprovació del model control intern en règim de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia, dona la paraula al senyor Jordi Anducas.

Jordi Anducas
Comenta que es un tema molt tècnic, ve a partir d’un Decret de l’any 2017 en el que l’estat 
espanyol dona un pas endavant amb la modernització i amb la transparència. Amb aquest 
Real Decret s’obre la porta a una nova figura que es diu la fiscalització limitada prèvia. Per 
a que es pugui tirar endavant cal que sigui aprovada pel Ple, la idea es implementar-ho l’1 
de gener de 2023. Ha estat la Diputació de Girona qui ho ha  desenvolupat amb una sèrie 
de llistats, el que es pretén es optimitzar les tasques d’intervenció.

Sr. Palacios
Pregunta perquè no s’ha realitzat abans si el decret és de l’any 2017 
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Sr. Anducas
Contesta que no s’ha realitzat abans perquè per a l’ajuntament de Corbera era inviable, 
no té mitjans per a desenvolupar-ho, es realitza ara perquè  la Diputació de Girona ha 
treballat tots els qüestionaris que s’adjunten.

Inteventor
Aclareix que no és obligatori adaptar el sistema, que es podria continuar treballant com 
fins ara amb la fiscalització plena i explica les diferencies amb la fiscalització prèvia 
limitada. Explica els annexos 1 i 2.

Sr. Palacios
Comenta que li sorprèn que desprès de llegir l’informe de l’interventor en el que explica 
les mancances d’intervenció que això pugui endarrerir molt més la feina de l’àrea. Pregunta 
sobre com es justificaran els ingressos de les subvencions a l’hora de fer els pressupostos.

Interventor
Assenyala que aquest nou sistema simplificarà la feina d’intervenció encara que faltin 
mitjans com diu l’informe. En relació a les subvencions, es realitzarà un compromís d’ingrés, 
es un document que et permet preveure l’ingrés. La Generalitat no emet aquest compromís 
si no que simplement presenta la resolució que concedeix la subvenció, si no hi ha aquesta 
concessió notificada a l’Ajuntament, aquest ingrés no es pot incloure en el pressupost 
municipal.

Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.

“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 (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. Reconeixement extrajudicial de crèdits 4/2022.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 20 de setembre de 2022 a proposta de la 
Regidoria de l’Àrea de Finances, amb el text següent:

S’ha rebut una factura per subministrament elèctric corresponent a l’exercici 2018 
detallada 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.
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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.

El 19 d’abril de 2022 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits 
núm. 2/2022 en el que es van incloure les factures d’Endesa energia, S.A. unipersonal detallades 
a continuació:

Factura Data CIF tercer Nom tercer Import Aplicació 
pressupostària

086164554307 0304 
P0Z202N0015393 24/1/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, 

S.A. UNIPERSONAL 107,91 2022 02 323 22100

086164554307 0148 
P0Z202N0015316 24/1/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, 

S.A. UNIPERSONAL 139,84 2022 02 323 22100

086164554307 0207 
P0Z202N0015351 24/1/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, 

S.A. UNIPERSONAL 115,64 2022 02 323 22100

086164554307 0251 
P0Z202N0015375 24/1/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, 

S.A. UNIPERSONAL 115,65 2022 02 323 22100

086164554307 0129 
P0Z202N0015307 24/1/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, 

S.A. UNIPERSONAL 135,88 2022 02 323 22100

086164554307 0211 
P0Z202N0015356 24/1/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, 

S.A. UNIPERSONAL 135,58 2022 02 323 22100

086164554307 0298 
P0Z202N0015390 24/1/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, 

S.A. UNIPERSONAL 155,87 2022 02 323 22100

086164554307 0264 
P0Z202N0015383 24/1/2022 A81948077

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL 111,66 2022 02 323 22100

086164554307 0114 
P0Z202N0015302 24/1/2022 A81948077

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL 115,89 2022 02 323 22100

086164554307 0171 
P0Z202N0015332 24/1/2022 A81948077

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL 159,51 2022 02 323 22100

Factura Data CIF tercer Nom tercer Import Aplicació 
pressupostària

086164554307 0338 
P0Z202N0015400 24/1/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, 

S.A. UNIPERSONAL 99,91 2022 02 323 22100

086164554307 0152 
P0Z202N0015326 24/1/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, 

S.A. UNIPERSONAL 103,68 2022 02 323 22100

086164554307 0230 
P0Z202N0015367 24/1/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, 

S.A. UNIPERSONAL 111,66 2022 02 323 22100

086164554307 0167 24/1/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, 111,66 2022 02 323 22100
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P0Z202N0015329 S.A. UNIPERSONAL
086164554307 0226 
P0Z202N0015360 24/1/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, 

S.A. UNIPERSONAL 111,66 2022 02 323 22100

086164554307 0279 
P0Z202N0015385 24/1/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, 

S.A. UNIPERSONAL 143,86 2022 02 323 22100

086164554307 0323 
P0Z202N0015395 24/1/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, 

S.A. UNIPERSONAL 135,88 2022 02 323 22100

086164554307 0190 
P0Z202N0015342 24/1/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, 

S.A. UNIPERSONAL 139,59 2022 02 323 22100

086164554307 0186 
P0Z202N0015338 24/1/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, 

S.A. UNIPERSONAL 95,70 2022 02 323 22100

086164554307 0133 
P0Z202N0015311 24/1/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, 

S.A. UNIPERSONAL 95,92 2022 02 323 22100

086164554307 0319 
P0Z202N0015394 24/1/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, 

S.A. UNIPERSONAL 115,91 2022 02 323 22100

086164554307 0245 
P0Z202N0015372 24/1/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, 

S.A. UNIPERSONAL 127,61 2022 02 323 22100

086164554307 0283 
P0Z202N0015387 24/1/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, 

S.A. UNIPERSONAL 91,92 2022 02 323 22100

2.778,39

Amb data 7 de juliol de 2022 Endesa energia, S.A. unipersonal ha enviat a l’Ajuntament les 
següents factures rectificatives negatives que anul.len les anteriors.

Factura rectificativa 
negativa Data CIF tercer Nom tercer Import Aplicació 

pressupostària

086164554307 0304 
P0Z202A0015393 7/7/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, 

S.A. UNIPERSONAL -107,91 2022 02 323 22100

086164554307 0148 
P0Z202A0015316 7/7/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, 

S.A. UNIPERSONAL -139,84 2022 02 323 22100

086164554307 0251 
P0Z202A0015375 7/7/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, 

S.A. UNIPERSONAL -115,64 2022 02 323 22100

086164554307 0129 
P0Z202A0015307 7/7/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, 

S.A. UNIPERSONAL -115,65 2022 02 323 22100

Factura rectificativa 
negativa Data CIF tercer Nom tercer Import Aplicació 

pressupostària

086164554307 0211 
P0Z202A0015356 7/7/2022 A81948077

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL -135,88 2022 02 323 22100

086164554307 0298 
P0Z202A0015390 7/7/2022 A81948077

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL -135,58 2022 02 323 22100

086164554307 0264 7/7/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA, -155,87 2022 02 323 22100
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P0Z202A0015383 S.A. UNIPERSONAL
086164554307 0114 
P0Z202A0015302 7/7/2022 A81948077

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL -111,66 2022 02 323 22100

086164554307 0171 
P0Z202A0015332 7/7/2022 A81948077

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL -115,89 2022 02 323 22100

086164554307 0338 
P0Z202A0015400 7/7/2022 A81948077

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL -159,51 2022 02 323 22100

086164554307 0152 
P0Z202A0015326 7/7/2022 A81948077

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL -99,91 2022 02 323 22100

086164554307 0230 
P0Z202A0015367 7/7/2022 A81948077

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL -103,68 2022 02 323 22100

086164554307 0167 
P0Z202A0015329 7/7/2022 A81948077

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL -111,66 2022 02 323 22100

086164554307 0226 
P0Z202A0015360 7/7/2022 A81948077

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL -111,66 2022 02 323 22100

086164554307 0279 
P0Z202A0015385 7/7/2022 A81948077

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL -111,66 2022 02 323 22100

086164554307 0323 
P0Z202A0015395 7/7/2022 A81948077

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL -143,86 2022 02 323 22100

086164554307 0190 
P0Z202A0015342 7/7/2022 A81948077

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL -135,88 2022 02 323 22100

086164554307 0186 
P0Z202A0015338 7/7/2022 A81948077

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL -139,59 2022 02 323 22100

086164554307 0133 
P0Z202A0015311 7/7/2022 A81948077

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL -95,70 2022 02 323 22100

086164554307 0319 
P0Z202A0015394 7/7/2022 A81948077

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL -95,92 2022 02 323 22100

086164554307 0245 
P0Z202A0015372 7/7/2022 A81948077

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL -115,91 2022 02 323 22100

086164554307 0283 
P0Z202A0015387 7/7/2022 A81948077

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL -127,61 2022 02 323 22100

086164554307 0207 
P0Z202A0015351 8/7/2022 A81948077

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL -91,92 2022 02 323 22100

-2.778,39

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, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Finances i, previ dictamen de la Comissió 
Assessora, 

S’acorda: 

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

Codi Segur de Validació 41537c8b4cc54d07b0a86f972dc2be90001

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
30

/1
2/

20
22

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

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


PRIMER. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de les obligacions d’exercicis anteriors 
núm. 4/2022, per un import total de 410,99€, segons el següent detall:

Factura Data CIF tercer Nom tercer Import Aplicació 
pressupostària

082013599887 0641 
P0Z802N0080808 3/9/2018 A81948077 ENDESA ENERGIA, 

S.A. UNIPERSONAL 410,99 2022 13 165 22100

SEGON. Deixar sense efecte l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2022 pel que 
fa referència a les factures d’Endesa Energia, S.A. unipersonal detallades a la part expositiva.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas

Sr. Anducas 
Indica que en aquest cas hi han dos punts, el primer es aprovar una factura d’Endesa de 2018 que ha 
arribat aquest any de 410,99€ per poder-la pagar i l’altre es deixar sense efecte un reconeixement 
extrajudicial de crèdit la 2/2022 que eren factures d’Endesa que posteriorment han estat abonades per 
algun error, en aquell moment vam aprovar aquestes factures que eren varies que sumaven 2700€ al 
no tenir-se que pagar, doncs es retira aquella aprovació que es a fer.

Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions,  es passa a votació.

“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 (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.”

   
4. Aprovació del compte general de l’any 2021.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 20 de setembre de 2022 a proposta de la Regidoria 
de l’Àrea de Finances, amb el text següent:

Vist el Compte General de l’exercici 2021 elaborat de conformitat amb el que disposen les Regles 
44 a 48 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre (ICAL 2013).

Atès que la Comissió Especial de Comptes, va informar favorablement l’esmentat compte.

Atès que l’informe de la Comissió de Comptes, juntament amb el Compte esmentat i 
els seus justificants han estat exposats al públic durant  quinze dies i vuit més, als 
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efectes que els interessats poguessin presentar reclamacions,  objeccions  u 
observacions que creguessin convenients, no havent-se presentat cap reclamació.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Finances i, previ dictamen de 
la Comissió Assessora, 

S’acorda: 

PRIMER. Aprovar el Compte General de l’exercici 2021, integrat únicament pel de la 
pròpia Entitat.

SEGON. Remetre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el Compte General, de 
conformitat amb l’article 212.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Alcaldessa. Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas perquè expliqui el punt número 4 
Aprovació del compte general de l’any 2021.

Sr. Anducas. 
Presenta l’aprovació del tancament del cercle des de l’òptica econòmica de l’any 2021. 
Informa de l’obligació del ajuntaments de fer el compte general que a banda de la 
comptabilitat pressupostaria, també ha de donar compte de la comptabilitat patrimonial i 
s’han de fer una sèrie d’actes financers que és la proposta i la memòria presentada.

Sr. Palacios
Fa una explicació de vot, explica perquè torna a votar en contra. No dubta de les contes, 
dona la seva opinió sobre la pèssima gestió per part de l’equip de govern, s’han fet 
inversions que són decisions polítiques i d’altres que feien falta i no s’ha fet, també per 
decisió política.

Sra. Boladeras
Fa una explicació de vot, sobre la disconformitat amb les decisions que hi ha darrera del 
compte general i especialment disconformes amb les  gestions que es fan de les inversions 
per la manca de capacitat de gestió.

Sr. Soleño
Fa una explicació de vot, manifesta que no té dubtes sobre les contes, però no li agrada 
l’acció política de l’equip de govern que durant tota la legislatura han tingut superàvit. 

Alcaldessa
Passa a votació

“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 (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). 
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S’adopta l’acord per majoria absoluta”

5. Aprovació expedient modificació de crèdit núm. 13/2022.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 20 de setembre de 2022 a proposta de 
la Regidoria de l’Àrea de Finances, amb el text següent:

Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades  per a les 
quals no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual o és insuficient, i atès que hi 
ha  romanent de tresoreria per a despeses generals positiu resultant de la liquidació del 
pressupost de 2021, cal tramitar expedient de suplement de crèdit finançats amb 
romanent de tresoreria per a despeses generals i baixes de crèdits d’altres partides.

Atès la Memòria d’Alcaldia on justifica el  caràcter específic i determinat de la despesa 
a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.

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

Atès el que disposen els articles 8, 9 i 10de les Bases d’Execució del vigent Pressupost; 
l’article 177del  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.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Finances i, previ dictamen de 
la Comissió Assessora, 

S’acorda: 

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2022mitjançant:

A) Suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a 
despeses generals resultat de la liquidació del pressupost 2021, segons 
el següent detall: 

Despeses que cal finançar:

Projecte
OR
G

PROG
R

ECONO
M Descripció

Consignació 
actual Alta

Baix
a

Consignació 
final

 33 338 22609 ACTIVITATS FESTIVES 95.000,00 3.000,00 0,00 98.000,00

 02 920 22000

MATERIAL D'OFICINA 
ORDINARI NO 
INVENTARIABLE I 
CÒPIES PLÀNOL 10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00

2022/4/AJUNT/1 02 924 62500
INVERSIÓ RADIO 
CORBERA. MOBILIARI 218,00 1.500,00 0,00 1.718,00
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2022/2/AJUNT/5 02 342 62301

ACUMULADORS 
VESTIDORS PISTES 
ESPORTIVES 18.000,00 5.700,00 0,00 23.700,00

2022/2/AJUNT/2
9 02 342 62900

TANQUES PISTES 
POLIESPORTIVES 
EXTERIORS 62.000,00 5.000,00 0,00 67.000,00

TOTAL 185.218,00
20.200,0

0 0,00 205.418,00
 

     
Finançament que 
es proposa:      

 
Aplicació 

pressupostària Descripció Previsió 
actual Alta

Baix
a

Previsió 
definitiva

1,87000

ROMANENT DE 
TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS 4.069.890,96 20.200,00 0,00 4.090.090,96

TOTAL
4.069.890,9

6
20.200,0

0 0,00
4.090.090,9

6

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

Despeses que cal finançar:

Projecte ORG PROGR ECONOM Descripció
Consignació 

actual Alta Baixa
Consignació 

final

 34 341 48904

CONVENI CLUB 
FUTBOL CORBERA-
TROFEIG VILA DE 
CORBERA ALEVÍ 8.750,00 6.000,00 0,00 14.750,00

2022/2/AJUNT/21 13 160 61901

INVERSIÓ  
REPOSICIÓ 
INFRAESTRUCTURES 
SANEJAMENT 250.000,00 24.995,47 0,00 274.995,47

TOTAL 258.750,00 30.995,47 0,00 289.745,47

Finançament que es 
proposa:

ESTAT DESPESES
 

Projecte ORG PROGR ECONOM Descripció
Consignació 

actual Alta Baixa
Consignació 

final

 34 341 22706

ACTIVITATS 
ESPORTIVES 
MUNICIPALS 64.000,00 0,00 6.000,00 58.000,00

 02 929 50000
FONS DE 
CONTINGÈNCIA 75.000,00 0,00 24.995,47 50.004,53

TOTAL 139.000,00 0,00 30.995,47 108.004,53

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.
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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.

Alcaldessa
Dona pas al punt número 5. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 
13/2022. 

Sr. Anducas 
Explica que hi ha dos apartats, per una banda, per una banda afegim 20.000 euros de 
romanent que encara es disposa i explica els conceptes i per l’altra banda hi ha una 
modificació de crèdit per transferències d’una partida a una altra, fa l’aclariment de la 
quantitat de 24.995,47 € que van ser per l’obra imprevista del mes d’agost del carrer 
Sant Antoni per un enfonsament a la via pública.

Sr. Palacios
Explica els seus dubtes sobre els 3000 euros destinats a festes, pregunta per a què 
són aquests diners. També vol saber per què s’afegeix 6000 euros al conveni de futbol 
i li agradaria saber a que es destinarà el contracte de les activitats esportives.

Sr. Anducas
Donant resposta als 3000 euros, són per fer activitats de cara a Nadal. Informa que 
no es va fer el festival infantil al Pavelló al Nadal pel tema del Covid. A la festa major 
no es va poder fer el correfoc i s’ha fet al setembre i es va assumir un extra per a la 
celebració de la festa final que es va fer a les pistes esportives.

Sr. Martinez
Dona resposta sobre el conveni de futbol sobre l’ampliació de 6000 euros de la partida 
es una doble explicació, l’equip de futbol pensen organitzar un gran torneig durant dos 
dies, esperant que les obres estiguin acabades i a principis de desembre poder fer el 
torneig, s’ha volgut donar aquests diners també perquè la licitació de les activitats 
esportives va quedar deserta, per tant els diners que estaven pressupostats per tot 
l’any no es van gastar i no s’augmentava el pressupost si no que es passava d’una 
partida a una altra.

Sr. Palacios
Pregunta si es farà alguna activitat esportiva o no, i si es tornarà a convocar concurs?

Sr. Martinez
S’està treballant amb una nova licitació des de serveis tècnics i contractació, en el 
moment que estigui a punt es publicarà el més ràpid possible.

Sra. Boladeras
Votarem a favor encara que hi hagi algunes discrepàncies. S’afegeixen diners a 
partides que fa temps que s’arrosseguen, com per exemple les tanques de la piscina. 
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Ens estranya que hi hagin temes repetitius que no es puguin fer per desajustos 
pressupostaris. Es passen diners al torneig esportiu de futbol, però es passen perquè 
les activitats esportives no funcionen i va quedar deserta la licitació, potser va ser 
perquè les coses no es van fer prou bé. La gent que feia les activitats s’han quedat 
sense. Es veuen moviments de partides que alguns són fruït de la improvisació, però 
li donem la nostra confiança i el nostre vot a favor.

Alcaldessa
Es passa a votació

“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 (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.”

ALCALDIA

6. Aprovació de la Declaració institucional de compromís per la lluita contra 
el frau.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 20 de setembre de 2022 a proposta 
d’aquesta Alcaldia, amb el text següent:

El Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del consell de 12 de febrer de 
2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (en endavant “Next 
Generation”), fixa l’obligació de tots els  estats membres d’aplicar mesures adequades 
per protegir els interessos financers de la Unió i per vetllar perquè la utilització dels 
fons en relació amb les mesures finançades per aquest Mecanisme s’ajusti a la 
normativa vigent, en particular el que fa referència a la prevenció, detecció i correcció 
del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.  De tal forma que per possibilitat 
l’execució dels fons provinents de “Next Generation” cada estat membre ha de 
dissenyar el seu Pla de recuperació que inclogui les reformes i els projectes d’inversió 
per assolir els objectius (PRTR).

D’altra banda, l’Ordre HFP/1030/2021 de 29 de setembre, per la que es configura el 
sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència- PRTR estableix 
igualment  l’obligatorietat de l’aprovació d’una declaració institucional, al més alt nivell, 
de compromís de lluita contra el frau (annex II.B.5, ap 3). 

En aquest context, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat vol expressar el seu 
compromís públic en la lluita antifrau amb els estàndards més alts en el compliment 
de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seva adhesió als més estrictes principis 
d'integritat, objectivitat i honestedat, de manera que la seva activitat sigui percebuda 
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per tots els agents que es relacionen amb ella com a oposada al frau i la corrupció en 
qualsevol de les seves formes. 

En aquest sentit, l’Ajuntament es compromet a desenvolupar una cultura ètica, basada 
en el foment de valors com la integritat, l’objectivitat, el rendiment de comptes i la 
honradesa, a fi de desincentivar tota activitat fraudulenta dins de l’entitat. Establirà 
els mecanismes i procediments necessaris per a assolir aquest objectiu. 

En definitiva, l'Ajuntament de Corbera de Llobregat ha adoptat una política de 
tolerància zero amb el frau, i treballa en l’elaboració d’un Pla de mesures antifrau, que 
articuli un sistema de control intern dissenyat per prevenir i detectar, en la mesura del 
possible, qualsevol actuació fraudulenta i, en el seu cas, esmenar les seves 
conseqüències, adoptant per a això els principis d'integritat, imparcialitat i honestedat 
en l'exercici de les seves funcions.

Per tot l’exposat, a proposta d’aquesta Alcaldia i, previ dictamen de la Comissió 
Assessora, 

S’acorda: 

PRIMER. Aprovar la declaració institucional, al més alt nivell, de compromís de lluita 
contra la corrupció de l'Ajuntament Corbera de Llobregat i la subjecció als principis 
d’integritat, objectivitat i honestedat, i a desplegar les accions necessàries per evitar 
conflictes d’interès i per lluitar contra el frau i la corrupció en qualsevol de les formes 
possibles.

SEGON. Adoptar el compromís d’elaborar un Pla de mesures antifrau per tal de 
reforçar els mecanismes de prevenció, detecció, correcció i persecució del frau, la 
corrupció i els conflictes d’interès.

Alcaldessa
Passem al punt número 6, Aprovació de la declaració institucional de compromís per 
la lluita contra el frau. 

Secretaria
Es porta a aprovar una declaració de caràcter institucional que s’ha elaborat amb el 
propòsit de donar compliment a les exigències que des de la Unió Europea s’imposava 
als estats membres per tal de poder participar en totes les subvencions que derivin 
dels Fons Next Generation per a la recuperació i resiliència dels estats membres.

Sra. Martin
Vol saber quin és el termini per a presentar el Pla, i també voldria saber si l’Ajuntament 
creu en aquest tema.

Secretaria
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Aquesta declaració està feta amb aquests efectes pels treballadors i va més enllà del 
codi ètic de l’ajuntament, però en aquest cas específic va enfocada exclusivament per 
aquells procediments que hi hagi una subvenció a nivell europeu.

Sra. Martín
Expressa que quan l’UE parla d’un pla antifrau es refereix a tota la institució no només 
als projectes subvencionats amb els fons, si és un requisit per donar aquests fons que 
tingui aquest Pla operatiu, llavors ha de ser coherent amb tota la institució.

Alcaldessa
Passa a votació

“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 (CUP),  Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim 
Royo, Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs)
Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU)

S’adopta l’acord per majoria absoluta.”

SECRETARIA

7. Moció del grup municipal Força Corbera per a la recuperació i millora de 
l’atenció ginecològica al municipi.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 20 de setembre de 2022 a proposta del 
grup municipal Força Corbera, amb el text següent:

Ja fa més d’un any que el Centre d’Atenció Primària (CAP) de Corbera ha deixat de 
comptar amb un metge o metgessa de l’especialitat de ginecologia dins del seu equip 
de professionals. La reestructuració de personal portada a terme pel departament de 
Salut ha significat una retallada en les prestacions sanitàries públiques per a les dones 
corberenques. Les tasques de prevenció, proves diagnòstiques, seguiment 
d’embarassades, preparació al part i altres consultes són ateses per un equip 
d’infermeria, amb un/una llevador/a al capdavant. Però, per a rebre atenció mèdica 
ginecològica, actualment les dones de Corbera s’han de desplaçar a Sant Feliu de 
Llobregat.

Per al nostre municipi, aquesta situació suposa un retrocés de més de 25 anys en 
l’accés a l’atenció ginecològica pública per a les dones de Corbera. Va ser en el mandat 
municipal 1995-1999 que, donant resposta a les reivindicacions de la població, i 
constatant que no eren ateses per l’administració competent, la Generalitat de 
Catalunya, el govern municipal va decidir la contractació d’una ginecòloga amb càrrec 
als pressupostos municipals. En aquells moment Corbera tenia 7.600 habitants, dels 
quals 3.074 eren dones de més de 15 anys, susceptibles de necessitar atenció 
ginecològica. Per això, es va considerar que comptar amb atenció ginecològica al propi 
municipi era una prioritat.
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Aquesta situació es va perllongar gairebé 10 anys, fins que al 2006 el departament de 
Salut va incorporar a la seva plantilla la ginecòloga contractada per l’Ajuntament de 
Corbera, passant aquesta a dependre del sistema sanitari públic, el qual es va fer 
càrrec del pagament de la seva retribució salarial. El servei de ginecologia va continuar 
prestant-se al propi Centre d’Atenció Primària de Corbera fins fa aproximadament un 
any.
 
Avui dia, amb el doble de la població femenina que fa 25 anys, resulta que a Corbera 
hem perdut un servei sanitari essencial, l’atenció ginecològica al propi municipi. Amb 
una població femenina de 7.485 dones, de les quals
6.341 tenen més de quinze anys, no hi ha consulta de ginecologia i les dones s’han de 
desplaçar a Sant Feliu o a d’altres municipi.

Considerem que el col·lectiu de les dones de Corbera és prou nombrós i constitueix 
una massa crítica més que suficient per a justificar que un o una ginecòleg/a passi 
consulta, de forma estable, al nostre Centre d’Atenció Primària.

Per tot l’exposat, a proposta del grup municipal Força Corbera i, previ dictamen de la 
Comissió Assessora, 

S’acorda: 

PRIMER.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a incorporar de nou un/una 
ginecòleg/a dins l’Equip d’Atenció Primària del CAP Corbera i oferir un servei de 
ginecologia dimensionat, en freqüència i horaris, d’acord amb el volum de població i 
adequat a la demanda.

SEGON.- El govern municipal es compromet a fer un seguiment continuat d’aquesta 
petició, amb les accions necessàries davant els responsables del departament de 
Sanitat i del Servei Català de la Salut, fins a la consecució de l’establiment d’una 
consulta ginecològica, amb un/una professional mèdic, al CAP Corbera.

TERCER.- Donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Servei Català de la Salut i als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, així com publicar-los als mitjans i xarxes de comunicació municipals.

Alcaldessa
Dona pas al punt número 7, moció del grup municipal Força Corbera per a la 
recuperació i millora de l’atenció ginecològica al municipi. 

Sra. Benito
Aquesta moció es presenta perquè fa més d’un any el centre de primària de Corbera 
ha deixat de contar amb un metge o metgessa de l’especialitat de ginecologia i llegeix 
la moció.

Alcaldessa
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En nom del govern contestarà la senyora Mónica Estrader

Sra. Estrader
Expressa que l’equip de govern està d’acord que des de les diferents reestructuracions 
que s’estan prenent des de la Covid son un retrocés per la ciutadania dels municipis 
afectats per les continues retallades en sanitat, informa de les reclamacions realitzades 
a l’INSS, al Cat Salut i a la Generalitat.

Alcaldessa
Passa a votació

“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 (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.”

8. Donar compte de la renúncia presentada pel regidor del grup municipal 
CUP.

El senyor Xavier Miquel Pons, regidor d’aquest ajuntament per acord de Ple de 15 de 
juny de 2019, ha presentat el dia 2 de setembre de 2022 (ENTRA-2022-10721) la 
renúncia voluntària al seu càrrec per motius personals. 

L'article 9.4 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre, determina que la 
renúncia es farà efectiva mitjançant escrit davant del Ple, el qual haurà de restar 
assabentat.

En el present acte, procedim a comunicar davant d’ aquest Ple la renúncia presentada 
per l’esmenat regidor,  i aprofitem així mateix per donar compte del decret número 
2022/1568 de delegació de les seves competències a favor de la regidora Monica 
Estrader Rodriguez i fins a la pressa de possessió del càrrec de la nova successora.

Per tot l’exposat, es dona compte al Ple municipal d’aquesta renúncia en els termes 
següents:

PRIMER. Donar-se per assabentat de la renúncia voluntària al càrrec de regidor 
presentada pel Sr. Xavier Miquel Pons el dia 2 de setembre de 2022.

SEGON. Fer constar que la renúncia al càrrec implica la renúncia a tots aquells 
nomenaments i/o designacions que ostentés com a regidor de l’Ajuntament. 

TERCER. Traslladar certificat d’aquest acte a la Junta Electoral Central juntament amb 
la sol·licitud de la credencial de la següent representant de la llista electoral presentada 
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a les últimes eleccions locals per la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR ALTERNATIVA 
MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT) la senyora Dolores Salmeron Galí.

Alcaldessa
Llegeix el Donar compte de la renúncia presentada pel regidor del grup municipal CUP.

Sra. Boladeras
Transmet l’agraïment al senyor Xavi Miquel la dedicació i el treball que ha realitzat al 
servei de la ciutadania, malgrat la no coincidència d’idees i criteris, i li reconeixen la 
seva labor i tasca realitzada. No obstant, comenta que hagués estat bé que hagués 
assistit al ple de juliol, a donar respostes a un col·lectiu de persones que van demanar 
parlar pels problemes que planteja el porta a porta. Afegeix que la CUP ha anunciat 
públicament que el motiu de la renúncia és la dinàmica habitual d’aquest partit per la 
limitació de mandats i si el motiu és per aquesta limitació no trobem correcte que a 
vuit mesos de les eleccions es deixi empantanat el projecte que portava ell, els 
mandats s’han de completar.

Sra. Estrader
Informa que el text que es va passar com a CUP el va escriure el mateix Xavi Miquel. 
Comenta el motiu pel qual el Xavi no va poder estar a l’últim Ple i afegeix que els 
motius de la renúncia hi ha una part personal com diu el decret i una part assembleària 
tal com es diu en el comunicat. En tots els partits polítics i a totes les formacions hi ha 
persones que no acaben les legislatures per un motiu o per un altre.

Sra. Boladeras
Si és per motius personals ho respectàvem plenament però que fes vacances per a 
nosaltres no és un motiu per no haver estat al ple passat. Mostra la seva desavinença 
sobre els motius expressats.

Sra. Estrader
Manifesta que està bé dir quin és el seu parer però no està bé que ens digui el que 
hem de fer el nostre partit.

Alcaldessa
Manifesta que estem molt contents de la manera que hem pogut treballar tots junts i 
agraeix la feina feta pel senyor Xavi Miquel. Dona pas al punt número 9, 

INTERVENCIÓ 
   
9. Donar compte de l’informe resum de control intern efectuat per la 
Intervenció corresponent a l’exercici 2021.

L’últim paràgraf de l’article 213 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- 
disposa que els òrgans interventors de les Entitats Locals remetran, amb caràcter 
anual a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat un informe resum dels 
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resultats dels esmentats controls desenvolupats a cada exercici, en el termini i amb el  
contingut que es regulin en les normes indicades en el paràgraf anterior.

Aquest precepte ha sigut desenvolupat parcialment per l’article 37 del Reial Decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les 
entitats del Sector Públic local – RCI- segons el qual:

1) L’òrgan interventor haurà d’elaborar amb caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació 
del compte general, l’informe resum dels resultats de control intern assenyalats en 
l’article 213 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-.

2) L’informe resum serà remes al Ple, a través del President de la Corporació, i a la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer quadrimestre de 
cada any i contindrà els resultats més significatius derivants de les actuacions de 
control financer i de funció interventora realitzades en l’exercici anterior.

3) La Intervenció General de l’Administració de l’Estat dictarà les instruccions a les que 
haurà d’ajustar-se el contingut, estructura i format de l’informe resum i haurà de crear 
un inventari públic que reculli els informes rebuts de les Entitats Locals.

El 6 de abril de 2020 s’ha publicat la resolució del 2 d’abril de 2020 de la Intervenció 
General de l’Estat per la qual  s’estableixen les instruccions a les que hauran d’ajustar-
se el contingut, estructura i format de l’informe resum anual.
Atès l’informe emès per la Intervenció Municipal.

En virtut de l’anteriorment exposat,  aquesta regidoria proposa :

Primer.- Donar compte de l’informe resum de control intern corresponent a l’exercici 
2021 emes per l’interventor municipal.

Segon.- Remetre a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, l’informe 
resum de control intern de l’exercici 2021.

Sr. Anducas
Declara que es dona un resum de tota la  tasca feta durant tot l’any exposant les 
excepcions de la seva funció que ha sorgit i donant recomanacions per la millora de 
les tasques que han de fer. Fa un resum de l’informe: Intervenció fa dos tipus de 
tasques, primer la funció interventora que l’hem parlat abans que volem canviar la 
funció interventora plena després hi ha la tasca de control financer que és una altra 
tasca que fa referent a la tasta interventora que manifesta aquest informe, expressa 
les excepcions o discrepàncies de l’any 2021. Per últim posa una sèrie de 
recomanacions per tal de millorar aquesta àrea de l’ajuntament, manifesta la voluntat 
d’anar minimitzant les recomanacions per anar millorant.

Sr. Palacios
Assenyala les mancances de l’àrea d’intervenció i que volen canviar el sistema després 
de tots els anys ja passats i que no han fet res. En relació a la renúncia del regidor, a 
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nivell personal no entraré a valorar-ho, però a nivell de partit penso que ha tardat molt 
perquè han donat l’esquena a la població.

Alcaldessa
Llegeix els diferents donar comptes

10a. Moció per crear mesures de suport als municipis que ajudin a fomentar actuacions 
per millorar els serveis funeraris i comportin una disminució dels elevats preus que 
actualment tenen aquests serveis de la Diputació de Barcelona

10b. Aprovació de l’adhesió de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) a la “Declaració 
de Montcada i Reixac” per uns espais naturals propers als entorns urbans, sostenibles, 
saludables i resilients.

10c. Moció del grup ERC per a la reclamació a l’ORGT de la Diputació de Barcelona del 
desenvolupament i la implementació de la gestió dels pagaments d’obligacions tributaries 
dels ciutadans a partir d’un Pla Personalitzat de pagament.

Sr. Palacios
Referent a l’acord de la Diputació sobre els cementiris, pensa que es fer propaganda 
si no tenen la intenció de demanar-ho de forma explicita.

Referent a l’acord de l’adhesió de l’AMB manifesta que Corbera no compleix els 
requisits exposats.

Sra. Boladeras
Declara que en referència a la moció en la que reclamen millor servei dels serveis 
funeraris, la empresa que s’encarrega dels serveis funeraris al municipi no ha realitzat 
les millores a les que s’havia compromès, informa que hi ha moltes queixes de la 
població sobre el servei i les instal·lacions del tanatori.

Alcaldessa
Declara que el tanatori ha demanat una pujada de la taxa i no se’ls hi ha concedit 
precisament perquè no compleixen el que se’ls demana.

Sra. Boladeras
Pregunta per què l’ajuntament no els hi fa complir el contracte a l’empresa 
concessionària.

Alcaldessa
Informa que s’ha intentat però no funciona.

Sr. Palacios. 
Dona a conèixer que l’empresa ha denunciat a l’ajuntament perquè han tardat 4 anys 
en incrementar el percentatge que es pagava.

Alcaldessa
Indica que s’han realitzat varies reunions amb l’empresa i no s’arriba a cap acord.
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Sra. Estrader 
Durant aquest 2022 s’han registrat 68 feminicidis.  Durant l’última setmana hem estat 
de dol pels feminicidis de Campdevànol, Empúriabrava (Girona) i Màlaga.  

El terme feminicidi, construït des del feminisme, ha estat adoptat per primera vegada 
en la nostra legislació en la llei de llibertat sexual, BOE 6/9/2022, referit al feminicidi 
sexual. A més, ha estat assumit pel Ministeri d'Igualtat i en l'última memòria de la 
Fiscalia General de l'Estat. Poc a poc, aprenem a nombrar les violències masclistes. 
Recordem que el feminicidi és la violència masclista en el seu extrem. Encara hi ha 
molts casos de violència psicològica que no tenen recorregut jurídic i tampoc son 
acompanyats socialment. Bona part de la violència masclista té com a fi primer la 
creació d'un clima de por en el qual perpetuar relacions de poder injustes. Des 
d’aquesta mirada el feminisme ens assenyala que ens enfrontem a una forma de 
terrorisme
 
A l'equador de l’any les dades reflecteixen un augment de les violències en relació a 
l’any anterior. La violència masclista, la que es denuncia i de la qual es té constància 
des de les institucions, creix en comparació al mateix període de l'any anterior.
 
En l'àmbit de la violència de gènere, els números del qual recopila i publica la 
delegació, hi ha 40.539 dones amb protecció policial, un 18,8% més que fa un any; i 
són part de les 71.808 que estan com a casos actius en el Sistema de Seguiment 
integral de la violència de gènere (Viogén), un 11,33% més que al juny de 2021. La 
majoria, entre els 31 i els 45 anys.

A més, hi ha 2.830 dispositius telemàtics actius per a protegir-les, un 22,88% més 
que l'any passat.

En el 016, el telèfon per a atendre a les víctimes, al juny es van rebre 9.395 trucades, 
un 3,8% més que en el mateix mes del passat any. En el 69% dels casos, va contactar 
la pròpia dona; en el 23,4%, un familiar o persona propera.

L'últim informe de criminalitat destaca el “augment dels delictes contra la llibertat i 
indemnitat sexual”, que passen de 7.885 entre gener i juny de 2021 a 9.389 en els sis 
primers mesos d'aquest 2022, un 19,1% més. Si ampliem als últims 12 mesos, s'han 
produït un total de 18.520 delictes d'aquesta tipologia penal, un 8,8% més que en tot 
2021.

I tot aquestes xifres, segons el baròmetre sobre joventut i gènere de la Fundació 
FAD Joventut, un de cada cinc homes a Espanya creu que no existeix la violència 
masclista.

Des de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat mantenim la fermesa en denunciar les 
violències masclistes fins a la seva eradicació definitiva i us convidem a acompanyar-
nos a l’acte del 25N de les 19h a la plaça Sant Antoni.

Sra. Boladeras
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Anuncia fer un prec i alerta  sobre la situació de brutícia dels carrers i els problemes 
que genera el Pap,  des de Força Corbera s’ofereixen si cal, a aplicar mesures i donar 
suport, a seure’s a una taula per parlar-ne.

Alcaldessa
Agraeix l’oferiment i ho tindran en conte.   

11. PRECS I PREGUNTES 

Sr.Soleño
Vol saber les incidències rebudes a diari per telèfon o correu o a la Policia local sobre 
el porta a porta, quines són solucionades i quantes no i el motiu. Fa una reflexió sobre 
el sistema implantat, sobre la brutícia dels carrers, sobre la problemàtica dels senglars 
i espera que facin un petit exercici tant l'equip de govern com els equips que estan a 
l’oposició per a treballar junts, amb la plataforma, amb els comerciants i amb els 
presidents de les urbanitzacions per a poder solucionar el tema.

Sr. Palacios
Sol·licita informació sobre la recollida de residus del 2021-2022 per a fer la 
comparativa. Informació sobre les sancions que s'han imposat. Informació sobre el 
contracte de captura de porcs senglars. Informació sobre el contracte de jardineria, si 
s'ha contractat alguna empresa. Sobre les obres realitzades, quin ha estat el cost de 
l'increment del Passeig dels Arbres i de quina partida. Pregunta si es realitzarà alguna 
actuació a la carretera de Bon repòs. Pregunta sobre l'accés a Cases Cremades. 
Informació sobre la carretera de St. Andreu. Informació sobre el camp de futbol. Les 
obres de la Guixera. L'estat del Parc Martí Pol. El concurs pel local de joves. La 
municipalització de l'escola bressol. Sol·licita informació del perquè no s'ha realitzat el 
dinar de la gent gran. Sol·licita informació sobre els pressupostos del 2022, si es 
pujaran els impostos. Sobre la modificació del Pla general de Can Margarit, vol saber 
quan s'ha aprovat aquest Pla.

Sra. Martin
Vol saber com s'assegurarà la participació dels diferents partits polítics a 6 mesos de 
les eleccions a la revista municipal. No entén el criteri que fa servir l'ajuntament per a 
la comunicació a les xarxes socials. Informa que no es va dir res de la celebració del 
correfoc al setembre i que la comunicació de les obres del Passeig dels arbres va ser 
nefasta i s'hauria de revisar. Fa una queixa/pregunta sobre la mobilitat a l’IES Corbera, 
els riscos de les entrades dels alumnes.

Sr. Guim
Sol·licita informació sobre l'aparcament de la zona alta. Fa una queixa i prec sobre les 
obres del Passeig dels Arbres, informa d'una manca d'informació i de la mala 
organització.

Sra. Benito
Pregunta perquè no es realitza el dinar de la gent gran a la setmana de la gent gran.

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

Codi Segur de Validació 41537c8b4cc54d07b0a86f972dc2be90001

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
30

/1
2/

20
22

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

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


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

 

Sr. Prado
Sol·licita informació sobre el cobrament de les subvencions a les entitats esportives. 
Les obres del camp de futbol. I les obres dels vestidors de la piscina

Sra. Boladeras
Pregunta si s'està tramitant el recurs del veïns de Ca n’Armengol i en quina situació de 
la tramitació es troba. Fa una pregunta a la Sra Blasquiz sobre el contracte de 
manteniment d'edificis públics i sobre les feines que realitzen. Sobre la biblioteca, 
comenta que hi han uns decrets que informen de pagament dels avals a la empresa 
encarregada de les obres i vol saber perquè s'ha trencat l'acord de reparació que 
s'havia establert. Sol·licita informació sobre les subvencions de l'ACA vinculades al fons 
Next Generation. A la Sra. Meritxell Garcia, li sol·licita informació sobre a què s'han 
dedicat  els 3,500,000€ de l'aportació que fa l'Estat als ajuntaments i que no s'havien 
previst als pressupostos, es va demanar que es dediques a la conservació de les vies 
públiques i en un ple se’ns va dir que si; no s’ha vist que s’hagi fet cap modificació. 
Sol·licita informació sobre la queixa presentada pels veïns de Can Moriscot al setembre 
de l'any 2019, sobre una esllavissada a la part de dalt d’un carrer i perquè no ha rebut 
resposta. També tenen dubtes del perquè no s'ha fet cap contracte de serveis de 
jardineria i perquè no s’ha contractat uns serveis momentanis.

Alcaldessa
Transmet el motiu de la quantitat de les subvencions de l'ACA i que es va està mirant 
amb el tècnic.

Secretaria
Informa de les bases de la subvenció. El 80 % és subvencionable del projecte 
seleccionat.

Sra. Boladeras
Manifesta la situació de Can Llopard i informa que qualsevol subvenció hagués estat 
millor que no haver de pagar el 100% de les obres pels veïns.

Alcaldessa
Comparteix que Can Llopard està recepcionada a excepció de l'aigua i que s'havia de 
demostrar que el 20% es podia recuperar i això no era possible.

Sra. Boladeras
Comenta que el cabal de l'aigua que es perd, és molt més del que es comenta i informa 
que sí que es podria demostrar, però dubta que tinguessin el document preparat.

Sr. Palacios
Transmet que en el Pla d'inversions de Sorea es troba una relació d'obres que feien 
falta. Que s'ha eliminat la partida que hi havia al 2017 per a Can Llopard i si no hagués 
estat així es podrien haver evitar moltes fuites d'aigua.

Alcaldessa
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Informa que a les bases indicava que no podien estar a dintre del Pla d'inversions.

Sr. Palacios
Pregunta perquè es van treure els diners i si es va completar el Pla d'inversions

Alcaldessa
Informa que va anar personalment a mirar-ho juntament amb el tècnic de 
l'ajuntament.

Sr. Palacios
Hi ha una fuita d'aigua des de fa 5 anys gràcies a la seva gestió

Secretaria
Informa de la resolució judicial de Ca n’Armengol, s'admet a tràmit i es gestionarà la 
responsabilitat patrimonial que havien plantejat els veïns.

Sra. Boladeras
Manifesta que la sentència la tenen des de desembre

Secretaria
Informa que l'admetrà, però que la càrrega de la prova no es podrà acreditar ni ells ni 
l'ajuntament, s'està intentant delimitar en seu penal i s'està tramitant un expedient 
que no arribarà enlloc. També s’ha parlat amb els representants i se’ls hi ha explicat 
que han d’aportar una sèrie de documentació per a poder avaluar l'import que s'està 
reclamant.

Sra. Boladeras
Fa recordatori de que hi ha una auditoria feta pel propi ajuntament que fa una valoració 
que es la prova que s'ha aportat a la querella que es va impulsar contra l'empresa 
Scrinser.

Secretaria
La auditoria la tenim i contra auditories que ha presentat l'altra part. Sap que encara 
està en tràmit, però no podem avançar i prendre una decisió que encara el jutge no ha 
pres.

Sra. Boladeras
Els veïns em pregunten si s'ha iniciat el tràmit de responsabilitat patrimonial.

Secretaria
El tràmit s'ha iniciat ens trobem en la tramitació de l’expedient en el de verificar el que 
tenim, l'auditoria serà un element més que es tindrà en compte, però haurem de 
sol·licitar altres elements de prova.

Alcaldessa
Informa que s'ha trencat l'acord de la biblioteca, perquè s'ha arribar a una altre acord.
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Sra. Blasquiz
Anuncia que es va recopilar tota la informació de l'expedient amb la arquitecta i no es 
va trobar cap acord i feia deu anys de la construcció. L’empresa reclamava els avals 
però no tenia intenció d'arreglar res, es van fer un seguit de negociacions amb 
l'empresa constructora, amb la direcció facultativa i la direcció d’execució de l’obra i 
vam arribar a un acord perquè l'altre opció era anar a judici. Es va pactar una quantitat 
que absorbeix els danys de les deficiències provocades per l'obra i la falta de bona 
execució, hem pactat aquest diners i han d'arribar en breu per a poder procedir a fer 
les obres.

Sra. Boladeras
No he vist cap acord de Junta ni cap decret amb l'acord amb l'empresa, penso que si 
que hi havia un acord, el buscaré.

Sra. Blasquiz
Informa que no hi havia cap acord.

Sra. Boladeras
Pregunta quin és l'import

Sra. Blasquiz
Informa que la quantitat es: 163.800 euros, no hi havia cap acord,  reclamaven els 
avals. Es va arribar a l'acord valorat per un peritatge, un pèrit especialista.

Secretaria
Comenta que sí que està aprovat l’acord i esbrinarà perquè no han rebut la resolució i 
tota l’oposició tindrà còpia dels documents. Informa de com s’ha arribat a aquests 
acords, va ser resultat d’una negociació.

Sra. Blasquiz
Indica que la fase 2 del camp de futbol comença a primers de setembre, finals d'agost. 
La fase 1, si tot va be, en 2 setmanes s'acabarà i la fase 2 entre el 28/11 i el 3/12 
estarà finalitzada.
Els vestidors de la piscina, està previst que siguin 4 mesos. 

Sra. Boladeras
Pregunta concretament a quines tasques es destinarà la quantitat fixa de 90.000€

Sra. Blasquiz
Informa de les tasques que realitza a l’ajuntament l’empresa Climasib, informa que la 
partida es fixa, que està destinada al control de plagues i a la legionel·la, segons el 
reglament de les incitacions tèrmiques i les instal·lacions de protecció contra incendis, 
sempre s’ha de tenir per normativa i control. Informa que el pressupost que pregunta 
no es una partida incrementada per fer el manteniments, si no que es va agafar del 
pressupost anual de totes les partides de manteniment i conservació repartides per 
àrees.

Sra. Estrader
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Dona resposta algunes preguntes de la regidoria de Medi ambient i serveis públics, al 
Sr. Elias Soleño referent a les incidències diàries del PaP, aproximadament hi ha de 
mitjana de 5 a 6, és una mitjana mensual, la gran majoria es soluciona al dia. El 
número d’abocaments actualment al medi natural, n’hi ha 8. Els senglars capturats, 
han estat de 64, 62 amb gàbia i 2 s’han extret de la via pública. Tema jardineria, ara 
mateix no li dona resposta, farà la consulta a les tècniques i en quin punt està la 
licitació.

Sr. Palacios
Pregunta si hi hauran canvis del funcionament del PaP.

Sra. Estrader
Declara de les millores fetes a tres punts del municipi, al Pàrquing del carrer la Pau, 
on s’havien posat bujols, al carrer de la Salut, s’ha parlat amb el comerç i s’ha tret i 
el tancat del carrer Sant Cristòfol, s’està buscant la solució amb el veïnat.

Sr. Palacios
Aclareix que la seva pregunta es si es rectificarà el PaP o pensen mantenir-ho com es 
realitza o pensen modificar el sistema

Sra. Estrader
Respon que no es canviarà a contenidor tancat, ni hi haurà canvis de l’horari diürn a 
nocturn, mentre ella està com a regidora de l’àrea. Manifesta que desconeix si la nova 
regidora farà canvis.

Sr. Palacios
Agraeix la resposta i manifesta que està pensant en canviar-ho d’aquí a 8 mesos

Sra. Boladeras
Pregunta com es tractarà amb la nova regidora el tema del PaP i no entén la resposta 
donada per la Sra. Estrader.

Sra. Estrader
Explica que la gestió diària cada regidor la gestiona individualment, no és possible ni 
viable que totes les persones de l’equip de govern tingui la informació de la gestió del 
dia a dia, comenta que la nova regidora estarà assessorada i acompanyada dels seus 
companys/es.

Sra. Boladeras
Aconsella que es realitzin més reunions com a equip de govern a part de les Juntes si 
hi ha temes a tractar com el PaP. Nosaltres som un equip, tothom aporta solucions per 
resoldre problemes.

Alcaldessa
Agraeix la lliçó rebuda i informa que també són un equip.

Sr. Anducas
Recorda que es va anul·lar un Ple de pressupostos al 2018, en el qual liderava la Sra. 
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Boladeras, reclama una mica d’humilitat referent a les paraules dites al regidor Sr. 
Miquel.

Sra. Boladeras
Discrepa amb les paraules del Sr. Anducas, recorda que va ser un regidor que va trair 
l’equip de govern per a poder fer una moció de censura amb ERC, això no és una 
manca de lideratge. 

Sr. Cañellas
Contesta que el Casal de joves, està pressupostat el projecte, i estan treballant perquè 
aquest any es liciti. Respecte a la municipalització de l’escola bressol, informa de la 
dificultat de la tasca, s’ha de fer una tasca profunda. Sobre la mobilitat de l’Institut 
Corbera, informa que s’està treballant amb el Consell Comarcal ja que són els que 
gestionen els busos. Informa que totes les línies tenen alguna plaça lliure, també s’ha 
treballat amb la policia local per a garantir la parada i deixar els passatgers als instituts 
i es segueix treballant amb el Consell Comarcal per a buscar més solucions.

Sra. Martin
Manifesta que la pregunta era si pensaven fer alguna cosa per endreçar la mobilitat al 
voltant de l’institut, informa que el problema que arribin tard es perquè les places 
reservades per l’autocar, normalment estan ocupades per vehicles.

Sra. Rocas
Informa que el problema va ser els primers 8 o 10 dies, avui en dia hi ha un policia 
contínuament, actualment es demanen explicacions, els avisos de tolerància en lloc de 
sancionar. Referent a l’aparcament de la zona alta, al programa electoral es deia la 
possibilitat de buscar bosses d’estacionament,  el primer any es van fer estudis amb 
els comerços i amb els veïns, comenta les diferents opcions, com la zona rotativa i 
l’altre és la zona rotativa i veïnal, totes dues tenen millores i les seves retraccions. 
S’ha demanat a tècnics de mobilitat de la Diputació que vinguin a treballar-ho amb 
nosaltres per a trobar la millor solució possible.

Sr. Guim 
Exposa una queixa i un prec referent a la informació rebuda sobre les obres i que es 
procuri no tancar tant el poble, buscar altres solucions que les donades. També 
pregunta si la bossa d’aparcament de la zona taronja de la Guixera es podrà fer servir.

Sra. Rocas
Dona resposta sobre el pàrquing de la Guixera informant que quan comenci a 
funcionar, ho farà tal i com estava. D’altra banda informa que no tornarà a haver-hi 
parquímetres a la zona blava. Comenta que el seu prec es traslladarà als tècnics, 
també comenta que es va actuar amb urgència desprès de trobar escòria al Passeig 
dels Arbres i no es tenia constància als plànols, manifesta que la comunicació va ser 
correcta.

Sr. Guim
Declara que la queixa no era per quan es va trobar la escòria, són sobre les obres que 
estaven programades i no es van informar als comerciants, el prec és que si es pot es 
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miri de corregir la notificació de les obres a la població. I pregunta si al desembre es 
podrà fer servir la zona d’aparcament.

Sra. Garcia
Demana disculpes a la població perquè l’obra estava prevista fer-la en 2 fases però en 
la mateixa setmana i abans que comencessin les escoles, però va sorgir l’imprevist de 
l’escòria i no es va poder avisar correctament. Dona resposta al Sr. Palacios sobre 
l’increment de cost, però es fa a traves del contracte d’inversió a via publica de millora 
d’asfalt, que és genèric. A l’aparèixer aquest imprevist, no s’arribarà a tot el que es 
volia fer, no pot dir l’increment ni el cost total de l’obra, tampoc pot informar de la 
data exacta de finalització. 

Sr. Palacios
Pregunta si el contracte estarà l’1 de Gener, perquè el tema va lligat amb els 
pressupostos.

Sra. Garcia
Informa que el tècnic està informat i que l’obra es realitzarà amb els diners d’aquest 
any. La carretera de Bonrepòs no es podrà fer, Cases cremades, la intenció és que si, 
s’ha de fer el contracte de conservació i tenim un ajut econòmic de 8000 o 9000 € per 
millora de camins de trànsit rodat. La Guixera, l’estan acabant, falta un tros del lateral 
dret per poder entrar les màquines, informa del petit problema amb les escales i això 
potser incrementa el preu, al Nadal estarà a fase molt final, aproximadament a 
principis de novembre. Respon a la Sra. Boladeras sobre la pregunta dels 150.000 € 
que l’Estat dona als ajuntaments informa que des del departament de Via pública es 
revisen amb els dos tècnics, l’administrativa i ella mateixa totes les ajudes possibles.

Sra. Boladeras
Comenta que pregunta per la participació en els ingressos de l’Estat, dels diners que 
venen de Madrid que el Govern va anunciar després de l’aprovació dels pressupostos, 
i el nostre partit va demanar que es destinessin a la conservació del via pública, no és 
una subvenció. No hem vist que s’hagi produït cap modificació en aquest sentit.

Sra. Garcia
Anuncia que els diners que ha vist són de romanents que es van destinar al maig.

Sra. Boladeras
Avisa que els diners que venen del Govern central els pot fer servir pel que consideri.

Sr. Garcia
Fa saber que s’han ficat a inversió més quantitat de diners i una altra quantitat de 
diners a conservació.

Sra. Boladeras
Pregunta al Sr. Anducas si s’han incorporat al pressupost?

Sr. Anducas
Respon que no s’ha generat, que es un tema que es fa una previsió de previsions.

Comentari [SP1]:  

Comentari [SP2]:  
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Sr. Martinez
Comunica que les subvencions esportives del 2021 no les ha cobrat cap entitat, tenen 
un mesos de retard perquè es va haver de fer un Pla estratègic de subvencions. En el 
moment que el procés de lliurament de justificants de despeses per part de les entitats 
de l’any 2021 estigui correcte, començaran a cobrar. El dinar de la gent gran no s’ha 
fet perquè s’ha apostat per un nou model de servei que ofereix a la gent gran de 
Corbera noves activitats que van començar al juny al casal de les Magnolies. El 3 
d’octubre s’inicien totes les activitats regulars organitzades per l’ajuntament com les 
organitzades per l’Associació de la gent gran de les Magnolies. Els 5000€ no s’ha 
destinat al dinar, s’han destinat al nou model de serveis, que es composa d’una sèrie 
d’actes i activitats. Informa que aquest any s’han començat les activitats amb una 
gran participació. Sobre la licitació que va quedar deserta de les activitats esportives 
municipals informar que s’està treballant en una nova licitació, aclareix que el bar no 
està inclòs al contracte, serà altra licitació en la qual també s’està treballant. Dona a 
conèixer que el Martí i Pol, no està tancat.

Sr. Palacios
Informa que les activitats de les que ha parlat el regidor ja es feien, i vol saber perquè 
no s’ha fet el dinar. Pregunta perquè no s’ha tret el concurs del bar de la piscina. 
També torna a insistir amb el contracte de les activitats esportives i comenta que les 
condicions del concurs era pràcticament impossible que s’adjudiqués.

Sra. Benito
Expressa que sempre s’han fet activitats durant la setmana de la gent gran i consideren 
que s’hauria d’haver fet el dinar com a homenatge després de la pandèmia.

Sr. Martinez
Insisteix en les seves respostes i considera que ja ha respost a les preguntes i no vol 
entrar en discussions.

Sr. Gonzalez
Declara que l’Avançada en paper tindrà un numero a final d’any i els motius de perquè 
no s’ha fet abans ha estat per la pujada del preu del paper. Informa que el grup 
municipal Força Corbera mai han tingut cap problema per a participar a l’Avançada. 
Els criteris de publicació són sempre els mateixos i el tema del Correfoc de juliol va 
ser en situacions extraordinàries, el d’ara no tinc informació, es demanarà.

Sra. Martin
Aclareix que parlava del correfoc de setembre i reclama les comunicacions des dels 
canals de l’ajuntament a Instagram sobre el correfoc i les obres.

Sr. Palacios
Demana resposta de dos consultes realitzades.

Alcaldessa
Li respon que s’està intentant quadrar els pressupostos.
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Sra. Boladeras
Reclama la resposta del tema de Can Moriscot.

Secretaria 
Comenta que va confirmar amb la tècnica que el Pla no està aprovat i l’alternativa que 
es planteja en aquest cas es fer un intercanvi de peces entre servei tècnic i equipament 
per no haver de perdre o minorar aquests metres que estaven previstos per serveis 
tècnics dins de Can Margarit i poder atendre la pròpia demanda dels veïns que 
poguessin disposar d’un equipament públic s’ha fet aquest plantejament de fer aquest 
canvi. Aquest Pla no està aprovat, a la modificació s’ha de fer referència que 
simplement és una errada i es rectificarà en breu.

Sra. Boladeras
Demana que es contesti ja que van fer la reclamació al 2019.

Sra. Garcia
Indica que no te constància d’aquesta entrada però que ho revisarà amb el tècnic.

Alcaldessa 
Dona per finalitzat el Ple i agraeix als seus companys de govern el seu compromís amb 
la seva feina i la seva dedicació i a tots els treballadors i treballadores.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 23:40 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.”

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

La secretària acctal.

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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