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El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària el dia 30 de novembre de 2021, va aprovar
l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les dades de
caràcter personal, és el següent:

“ACTA DE LA SESSIÓ ordinària DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PEL 
PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 28 de setembre de 2021

A les 20:00 hores, es reuneix EL PLE, en primera convocatòria, per a dur a terme la 
sessió ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia. La sessió s’ha realitzat amb 
medis telemàtics, de conformitat amb el Decret 919/2021, ha quedat acreditada la 
identitat dels membres, i la intercomunicació entre ella en temps real i la disponibilitat 
dels medis durant la sessió.

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

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

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

1. Aprovació acta de Ple ordinari de 13/7/2021.

La presidenta, demana que es passi a votació l’acta del Ple amb data 13 de juliol de
2021, amb el resultat següent:

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210928&punto=1

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

S’adopta l’acord per unanimitat.”

CONTRACTACIÓ 

 
2. Adjudicació del contracte de serveis per a la recollida de residus porta a 
porta i neteja viària.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 21 de setembre de 2021 a proposta de 
la Regidoria de l’Àrea de Medi Ambient, amb el text següent:

En data 1 de juny de 2021 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la incoació de l’expedient 
de licitació per a la contractació de serveis de recollida porta a porta dels residus i de 
neteja viària, i es va convocar la licitació pel procediment obert amb tramitació 
ordinària i subjecte a regulació harmonitzada, amb presentació d’ofertes mitjançant 
Sobre Digital, amb un import màxim de 12.541.091,38€, 10% d’IVA exclòs, per a la 
durada de vuit anys del contracte, sense possibilitat de ser prorrogat, amb data d’inici 
previst per a l’1 de desembre de 2021.

La convocatòria de la licitació es va enviar a publicar al Diari Oficial de la Unió Europea 
(DOUE) en data 4 de juny de 2021, i es va publicar en el perfil del contractant de la 
Corporació en data 9 de juny de 2021, amb un període de trenta (30) dies naturals 
per a presentar ofertes a comptar de la data d’enviament al DOUE, essent l’últim dia 
el 5 de juliol a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació una (1) única empresa ha presentat proposició, 
SERVITRANSFER, SL amb CIF B17668740 i registre d’entrada 2021/7563, de 5 de 
juliol.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
les actes emeses, que formen part de l’expedient i es publiquen en el perfil del 
contractant, se’n desprèn que l’única oferta presentada és acceptada per complir amb 
les capacitats de contractar i solvència requerides, i no sobrepassar l’import ofert el 
de licitació ni incorre en baixa anormal, i que l’oferta amb la millor relació qualitat-
preu és la presentada per l’empresa licitadora SERVITRANSFER, SL amb CIF 
B17668740, en haver obtingut una puntuació total de 83,25 punts, havent ofert un 
import total de 12.541.090,00€, 10% d’IVA exclòs, per a la durada total de 8 anys, 
que no incorre en baixa anormal, ser l’única empresa presentada i acceptada, i tenir 
acreditada la capacitat d’obrar i solvència econòmica i tècnica requerides. En 
conseqüència es proposa per a la seva adjudicació, amb requeriment previ del dipòsit 
de garantia definitiva, i d’acreditació de disposar de base logística en un radi màxim 
de 10 km del municipi.
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Per Decret d’Alcaldia 2021/1582, de 27 d’agost, es va requerir l’empresa 
SERVITRANSFER, SL amb CIF B17668740, per a què en el termini màxim de 10 dies 
hàbils a comptar de l’enviament del mateix, diposités l’import corresponent a la fiança 
definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, essent l’import requerit de 627.054,50€, i 
la presentació de la documentació acreditativa de disposar d’una base logística en un 
radi de màxim 10 kms del municipi de Corbera de Llobregat, com a requisit previ per 
a l’adjudicació del contracte. La notificació del Decret es va efectuar en data 27 d’agost, 
finalitzant el termini concedit el 10 de setembre de 2021. Els condicionants requerits 
en el Decret d’Alcaldia núm. 2021/1582, de 27 d’agost, han estat complerts 
correctament en haver estat dipositat aval bancari davant la Tresoreria, que forma 
part de l’expedient, i en haver estat presentada mitjançant instància amb registre 
d’entrada 2021/9544, de 6 de setembre, la documentació acreditativa de disposar 
d’una nau com a base logística del servei, en el municipi de Gelida, situat dins el radi 
màxim de 10 kms al voltant del municipi de Corbera de Llobregat.

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

S’acorda: 

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis de recollida porta a porta dels residus i de 
neteja viària, a l’empresa SERVITRANSFER, SL amb CIF B17668740, per import màxim 
de 12.541.090,00€, 10% d’IVA exclòs, per a la durada total de 8 anys, sense 
possibilitat de ser prorrogat, amb data d’inici 1 de desembre de 2021, amb subjecció 
al Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques, el 
Plec de Clàusules Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques 
incloses a la seva proposició. 

SEGON. La durada del contracte s’estableix en vuit (8) anys a comptar de la data que 
s’estableixi en la present resolució, sense possibilitat de ser prorrogat. La data d’inici 
del contracte és 1 de desembre de 2021.

TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa del contracte, de caràcter plurianual, 
aprovada en el resolent tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient, per import 
total de 1,52€ amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 12.1621.22799 
(RECOLLIDA ESCOMBRARIES) i 12.163.22700 (NETEJA VIES PÚBLIQUES) del 
pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit que es consigni en els pressupostos 
dels anys 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 i 2029, amb el següent 
desglossament que inclou l’IVA:

Aplicació 
pressupostària

Import 
anualitat 

2021

Import 
anualitats 2022 

a 2027

Import 
anualitat 2028

Import 
anualitat 2029

12.1621.22799 0,01 € 0,13 € 0,18 € 0,11 €
12.163.22700 0,00 € 0,05 € 0,09 € 0,05 €

TOTALS 0,01 € 0,18 € 0,27 € 0,16 €
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QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de 
13.795.199,00€, 10% d’IVA inclòs, que es finançarà amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries 12.1621.22799 (RECOLLIDA ESCOMBRARIES) i 12.163.22700 
(NETEJA VIES PÚBLIQUES) del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit que 
es consigni en els pressupostos dels anys 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 
i 2029, restant condicionada a l’existència de crèdit suficient, amb el següent 
desglossament que inclou l’IVA:

Aplicació 
pressupostària

Import 
anualitat 
2021 (*)

Import 
anualitats 2022 

a 2027

Import 
anualitat 2028

Import 
anualitat 2029

12.1621.22799 102.221,60 € 1.226.659,16 € 1.226.659,09 € 1.124.437,57 €
12.163.22700 41.478,40 € 497.740,73 € 497.740,67 € 456.262,33 €

TOTALS 143.700,00 € 1.724.399,89 € 1.724.399,76 € 1.580.699,90 €
(*) Per a l'exercici 2021 serà necessari disposar de crèdit per vinculació en ambdues aplicacions 

pressupostàries

CINQUÈ. La forma de pagament del preu del contracte serà la legalment establerta, 
una vegada presentades les corresponents factures, que tindran periodicitat mensual, 
i siguin degudament conformades pels departaments corresponents. Així mateix, les 
factures hauran de seguir les indicacions establertes a la clàusula II.6. Forma de 
pagament del PCAP.

SISÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, que serà signat 
amb certificat digital reconegut, en un termini no superior a 5 dies a partir que hagin 
transcorregut 15 dies hàbils a comptar de l’enviament de la notificació de l’acord 
d’adjudicació a l’empresa licitadora i publicat en el perfil del contractant, al qual 
s’annexarà el plec de clàusules i el plec de condicions com a part integrant, i es 
publicarà en un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en 
el perfil de contractant, sempre i quan hagi estat publicat prèviament al DOUE, on 
s’haurà enviat l’anunci en el termini màxim de 10 dies a comptar de la formalització, 
de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.

SETÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, així com l’informe de 
valoració i adjudicació, i publicar-lo en el perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat, i en el Diari Oficial de la Unió Europea.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210928&punto=2

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

S’adopta l’acord per majoria absoluta”
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FINANCES

3. Aprovació expedient modificació de crèdit 14/2021.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 21 de setembre de 2021 a proposta de 
la Regidoria de l’Àrea de Finances, amb el text següent:

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

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

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

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. 14/2021 mitjançant:

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

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

ESTAT DE DESPESES

Projecte Aplicació 
pressupostària

Descripció Consignació  
Actual Altes Baixes Consignació 

Final

2018/2/AJUNT/02
02 920 63202

IFS.INVERSIÓ EDIFICI 
ACTUAL 
DESENVOLUPAMENT 24.880,13 10.000,00 0,00 34.880,13
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2019/2/AJUNT/10 12 1721 63301

IFS. CALDERA 
BIOMASSA ZONA 
ESPORTIVA 2019 49.912,45 23.113,32 0,00 73.025,77

 30 231 46505
CCBLL BON TRACTE 
PERSONES GRANS 1.000,00 1.050,00 0,00 2.050,00

 
03 943 46401

APORTACIÓ  AMB 
(PTE) 486.240,02 11.190,00 0,00 497.430,02

 

30 231 46503

CONSELL COMARCAL - 
CONVENI SERVEIS 
SOCIALS/EDUCADOR 
SOCIAL 14.395,45 8.396,55 0,00 22.792,00

 

30 231 46504

CCBLL-CONVENI 
SUPORT 
ADMINISTRATIU 
SERVEIS SOCIALS 15.445,94 1.213,05 0,00 16.658,99

 02 151 21400
MANTENIMENT 
VEHICLES 1.600,00 9.807,63 0,00 11.407,63

 
02 323 21200

CONSERVACIÓ 
EDIFICIS ESCOLARS 19.112,08 528,59 0,00 19.640,67

 

13 160 22798

OBRES CONEXIÓ 
XARXA CLAVEGUERAM 
FINQUES 
PARTICULARS 100,00 3.479,06 0,00 3.579,06

 
20 133 21000

CONSERVACIÓ I 
MANTENIMENT 
SENYALITZACIÓ 17.958,29 1.021,71 0,00 18.980,00

 
34 341 22699

DESPESES DE 
FUNCIONAMENT 
D'ESPORTS 27.335,06 3.968,00 0,00 31.303,06

 
   TOTAL 657.979,42 73.767,91 0,00 731.747,33

Finançament que 
es proposa:    

Projecte
Aplicació 

pressupostària Descripció
Consignació  
Actual Altes Baixes

Consignació 
Final

2021/2/AJUNT/15 12 1621 62400
MATERIAL PORTA A PORT A I 
CAMPANYA IMPLANTACIÓ 100.000,00 0,00 13.500,00 86.500,00

 
10 1532 48027

CONVENI MANTENIMENT 
ASSOC. VEÏNS LES PARRETES 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00

 
01 924 22698 L'AVANÇADA 13.500,00 0,00 11.000,00 2.500,00

 
10 1532 48019

CONVENI MANTENIMENT 
ASSOCIACIÓ VEÏNS CAN 
LLOPARD 4.200,00 0,00 1.732,00 2.468,00

 

10 1532 48002

CONVENI MANT.VIA 
PÚBLICA/SERVEIS 
ASSOCIAC.PROPIET.BONREPÒS 
B 2.800,00 0,00 1.647,58 1.152,42

 
30 231 22697 DESPESES DIVERSES SIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

 
33 334 48905

CONVENI COLLA DE GEGANTS I 
GRALLERS 10.000,00 0,00 7.000,00 3.000,00

 
23 924 22699

DESPESES DIVERSES 
TRANSPARÈNCIA I 
PARTICIPACIÓ 13.000,00 0,00 8.000,00 5.000,00

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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10 1532 48024

CONVENI MANTENIMENT 
ASSOC.VEÏNS CAN CANONGE 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00

 
26 4314 47900

AJUTS FOMENT COMERÇ 
CORBERA-RECUPERA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

 
30 231 46502

CONSELL COMARCAL - CONVENI 
TRANSPORT ADAPTAT I 
ASSISTIT FIX 5.300,00 0,00 4.223,28 1.076,72

 
30 231 46506 CONVENI CUESB 6.700,00 0,00 1.165,05 5.534,95

    TOTAL 181.000,00 0,00 73.767,91 107.232,09

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

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

El suplement de crèdit  de les aplicacions pressupostàries de capítol VI , per import 
total de 33.113,32 €,  amb transferències  de projectes d’inversió i baixa de crèdit 
d’altres partides del pressupost no compromesos  , amb  finançament dels recursos 
provinents  segons el següent detall:

FINANÇAMENT Projecte  que rep el finançament

Núm. projecte Denominació 
projecte Agent

Aplicació 
d'ingresso

s
Import 

transferit
Núm. projecte Denominació 

projecte 
Import 
rebut

2021/2/AJUNT/1
5

MATERIAL 
PORTA A 
PORT A I 

CAMPANYA 
IMPLANTACI

Ó

A48265168
- BBVA     

PCL 2021
1/91317 13.500,00

BAIXA DE CRÈDITS D'ALTRES PARTIDES DEL 
PRESSUPOST NO COMPROMESOS ( capítol 2 i 4) 9.613,32

2019/2/AJUNT/1
0 

 IFS. CALDERA 
BIOMASSA ZONA 
ESPORTIVA 2019

23.113,32

BAIXA DE CRÈDITS D'ALTRES PARTIDES DEL 
PRESSUPOST NO COMPROMESOS ( capítol 2 i 4) 10.000,00 2018/2/AJUNT/0

2

IFS.INVERSIÓ 
EDIFICI ACTUAL 

DESENVOLUPAMEN
T

10.000,00

TOTAL
33.113,3

2 TOTAL
33.113,3

2

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

ESTAT DE DESPESES

Projecte
Aplicació 

pressupostària Descripció
Consignació  

Actual Altes Baixes
Consignació 

Final

2021/2/AJUNT/2
2

1
0 171

6090
0 PARC CAISES PAIRALS 0,00

35.000,
00 0,00 35.000,00

 
1
0

153
0

4801
5

CONV. MANT. VIA PÚBLICA 
ASSOC. VEINS CREU NOVA 0,00

1.460,0
0 0,00 1.460,00

 
3
5 337

4650
7

CCBLL REFERENTS 
OCUPACIÓ JUVENIL 0,00

1.500,0
0 0,00 1.500,00

 
3
4 341

4890
4

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

7.000,0
0 0,00 7.000,00

 
3
4 341

4890
5

CONVENI CLUB PATÍ 
CORBERA 0,00

3.000,0
0 0,00 3.000,00

   TOTAL 0,00
47.960,

00 0,00 47.960,00

 

Finançament que 
es proposa:    

Projecte
Aplicació 

pressupostària Descripció
Consignació  
Actual Altes Baixes

Consignaci
ó Final

2021/2/AJUNT/1
0

1
1 924

6220
0

PROJECTE PARTICIPATIU 
CASES PAIRALS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

 
1
0

153
2

4802
6

CONVENI MANTENIMENT 
ASSOC.VEÏNS  CASES 
PAIRALS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

 
1
0

153
2

4802
0

CONVENI MANTENIMENT 
ASSOC.VEÏNS SANT 
CRISTOFOL 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

 
1
0

153
2

4800
4

CONVENI MANT.VIA 
PÚBLICA/SERVEIS 
ASSOCIAC.PROPIET.BONREP
ÒS D 3.400,00 0,00 1.500,00 1.900,00

 
1
0

153
2

4802
5

CONVENI MANTENIMENT 
ASSOC.VEÏNS  CAN 
MONTMANY 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

 
1
0

153
2

4801
3

CONVENI MANT.VIA 
PÚBLICA/SERVEIS JUNTA 
COMPENSACIÓ LA SOLEIA 1.500,00 0,00 48,00 1.452,00

 
1
0

153
2

4801
4

CONVENI MANT.VIA 
PÚBLIC/SERV.JUNTA 
COMPENS.STA.MA.DE 
L'AVALL 9.900,00 0,00 981,54 8.918,46

 
1
0

153
2

4801
6

CONVENI MANT.VIA 
PÚBLIC/SERV.JUNTA 
COMPENSACIÓ ELS 1.500,00 0,00 803,04 696,96
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HERBATGES

 
3
3 338

2260
9 ACTIVITATS FESTIVES 56.924,13 0,00 3.127,42 53.796,71

    TOTAL 114.724,13 0,00
47.960,0

0 66.764,13

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

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

El crèdits extraordinaris de les aplicacions pressupostàries de capítol VI , per import 
total de 35.000 €,  amb  transferències  de projectes d’inversió i baixa de crèdits 
d’altres partides del pressupost , amb  finançament dels recursos provinents  segons 
el següent detall:

Projecte que transfereix finançament Projecte  que rep el finançament

Núm. projecte Denominació 
projecte Agent Aplicació 

d'ingressos
Import 

transferit
Núm. projecte Denominació 

projecte 
Import 
rebut

2021/2/AJUNT/10

PROJECTE 
PARTICIPATIU 

CASES 
PAIRALS

A48265168- 
BBVA     

PCL 2021
1/91317 20.000,00

BAIXA DE CRÈDITS D'ALTRES PARTIDES DEL PRESSUPOST NO 
COMPROMESOS ( capítol 2 i 4) 15.000,00

2021/2/AJUNT/22 PARC CAISES 
PAIRALS 35.000,00

TOTAL 35.000,00 TOTAL 35.000,00

SEGON. Aprovar la modificació del Programa de Finançament del Pla d’Inversions 
derivada de la present modificació.

QUART. Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del 
Text Refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

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

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210928&punto=3
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“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 i Meritxell Garcia de Llanza (ERC), Mónica Estrader Rodríguez, 
Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, (CUP),
Abstenció: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria 
Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs ) i José Antonio Andrés Palacios (GiU)

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

HABITATGE

4. Donar compte Decret 2021/934 per a la declaració del municipi com àrea 
amb mercat d’habitatge tens.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 21 de setembre de 2021, a proposta del 
d’Àrea d’ habitatge amb el text següent:

El 20 de maig de 2021, mitjançant Decret 2021/934 s’insta com a àrea amb mercat 
d’habitatge  tens la totalitat del terme municipal de Corbera de Llobregat als efectes  
que pugui aplicar la contenció i moderació de rendes de Lloguer, d’acord amb el previst  
a la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes.

En el seu apartat QUART.- Donar compte de la present resolució al proper Ple 
municipal, així doncs i a fi de donar compliment procedim a transcriure del Decret 
2021/934 Declaració Habitatge Tens:

“DECRET

Els conceptes de les àrees amb mercat d’habitatge tens esta  regulat per  la Llei 11/2020, 
del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els 
contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de les Lleis 18/2007, 24/2015 i 
4/2016 relatives a la protecció del dret a l’habitatge.

Vist que la regulació de la contenció i moderació de rendes prevista a la Llei 11/2020 aplica 
només als habitatges arrendats destinats a residència permanent de l’arrendatari i situats 
en una àrea que hagi estat declarada àrea amb mercat d’habitatge tens.

D’acord amb l’article 3.2 de la Llei 11/2020 la competència per a declarar les àrees amb 
mercat d’habitatge tens dels municipis de l’àmbit metropolità correspon a l’Àrea 
Metropolitana prèvia iniciativa  dels municipis per a efectuar la declaració com a àrea amb 
mercat d’habitatge, 

l’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera que el municipi reuneix les condicions  per 
a que sigui declarada àrea d’habitatge tens i que es troba inclosa a l’àrea d’influència de la 
Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Per tot el que s’ha exposat, el titular d'aquesta Àrea, en ús de les competències delegades 
per Decret d'Alcaldia 2019/1250 de 18 de juny,
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RESOL

PRIMER.- Instar com a àrea amb mercat d’habitatge tens la totalitat del terme municipal 
de Corbera de Llobregat als efectes que puguin aplicar-se als habitatges arrendats dels 
municipis els mecanismes de contenció i moderació de rendes previstos a la Llei 11/2020 
de mesures urgents en matèria de contenció de rendes.

SEGON.- Sol·licitar  a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que procedeixi a la declaració com 
àrea amb mercat d’habitatge la totalitat del territori municipal de Corbera de Llobregat, en 
aplicació de la competència assignada per l’article 3.2 de la Llei 11/2020.

TERCER.- Designar a M. F. M.; aux. de gestió, com a interlocutor municipal als efectes de 
definir el contingut i durada de la declaració com a àrea amb mercat d’habitatge tens i de 
definir les actuacions que l’Ajuntament de Corbera de Llobregat haurà de dur a terme 
durant la vigència d’aquest règim als efectes d’atenuar o capgirar la situació de mercat 
tens.

QUART.- Donar compte de la present resolució al proper Ple municipal.

CINQUE.- Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i donar trasllat del 
mateix al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210928&punto=4

TRESORERIA 

5. Donar compte de l’informe 18/2021 del període mitjà de pagament a 
proveïdors corresponent al 2n trimestre del 2021.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de data 21 de setembre de 2021, a proposta 
del d’Àrea de Finances amb el text següent:

Es dóna compte de l’informe 18/2021 Període mitjà de pagament a proveïdors 2n 
trimestre 2021

“Informe de tresoreria 18/2021 

Període mitjà de pagament a proveïdors 2n trimestre 2021

El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, 
pel qual es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, mesura el retard en el 
pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte 
del període legal de pagament en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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 El Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la 
metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de 
recursos dels règims de finançament, prevists en la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, modificat pel 
Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

 Articles 2.1, 2.2, 4, 5, 8 i 18 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

 L’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

INFORMACIÓ PMP

Es detalla a continuació la informació corresponent al 4t trimestre de 2020 que posa 
de manifest que aquest Ajuntament, a data 30 de juny de 2021, compleix amb 
el període mitjà de pagament previst legalment. 

Alhora, s’incorpora l’indicador per al primer trimestre de 2021 en la relació annexa, 
que en el seu moment no va ser informat.

Ràtio d'Operacions Pagades 30,81 dies

Import d'Operacions Pagades 1.383.564,59 € 

Ràtio d'Operacions Pendents 56,58 dies

Import d'Operacions Pendents (*)      185.203,78 € 

Període Mitja de pagament de l'Entitat 33,85 dies

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

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.
 
La tresorera, L’interventor, 
R. I. P.     P. F. F.

ANY 2021

PRIMER TRIMESTRE
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Ràtio d'Operacions Pagades 24,72 dies

Import d'Operacions Pagades 1.744.504,52 € 

Ràtio d'Operacions Pendents 29,81 dies

Import d'Operacions Pendents (*)      484.102,74 € 

Període Mitja de pagament de l'Entitat 25,83 dies

Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 25,83

QUART TRIMESTRE

ANY 2020
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 13,76

TERCER TRIMESTRE 

ANY 2020
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 36,93

SEGON TRIMESTRE 

ANY 2020
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 28,22

PRIMER TRIMESTRE 

ANY 2020
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 33,51

QUART TRIMESTRE 

ANY 2019
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 29,17

TERCER TRIMESTRE 

ANY 2019
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 34,76

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

ANY 2019
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 30,05

PRIMER TRIMESTRE 

ANY 2019
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 29,31

QUART TRIMESTRE 

ANY 2018
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 24,33

TERCER TRIMESTRE 

ANY 2018
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 30,98

SEGON TRIMESTRE – NOVA METODOLOGIA DE CÀLCUL RD 1040/17

ANY 2018
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 26,69

PRIMER TRIMESTRE

ANY 2018
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 0,72

QUART TRIMESTRE

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat -1,26

TERCER TRIMESTRE

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 5,17

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

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 4,91

PRIMER TRIMESTRE

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 4,89

QUART TRIMESTRE

ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat -1,91

TERCER TRIMESTRE

ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 3,39

SEGON TRIMESTRE

ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 2,09

PRIMER TRIMESTRE

ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 6,37

QUART TRIMESTRE

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 5,45

TERCER TRIMESTRE

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 5,75

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

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 7,45

PRIMER TRIMESTRE

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 6,78

QUART TRIMESTRE

ANY 2014
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 8,19

TERCER TRIMESTRE

ANY 2014
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 13,06

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210928&punto=5

6. Donar compte de l’informe 17/2021 de morositat corresponent al 2n 
trimestre de l’exercici 2021.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de data 21 de setembre de 2021, a proposta 
del d’Àrea de Finances amb el text següent:

Es dóna compte de l’informe 17/2021 de morositat corresponent al 2n trimestre 2021

“Informe 17/2021 de morositat corresponent al 2n trimestre 2021 

En compliment del que es disposa en l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’emet l’informe sobre el 
compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de 
l’entitat.

Fonaments de dret
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L’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, disposa:

“3. Els Tresorers o, en defecte d'això, Interventors de les Corporacions locals elaboraran trimestralment un 
informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada 
Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals 
s'estigui incomplint el termini.

4. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, aquest informe haurà de remetre's, en tot cas, als 
òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, de 
conformitat amb els seus respectius Estatuts d'Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. Tals òrgans podran 
igualment requerir la remissió dels citats informes.”

L'Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, de desenvolupament de les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, modificada per l'Ordre HAP/2082/2014, regula el  procediment i 
la informació a subministrar relativa a la morositat en les operacions comercials.

Els informes hauran d'elaborar-se considerant la totalitat dels pagaments realitzats en cada trimestre 
natural, i la totalitat de les factures o documents justificatius pendents de pagament al final del mateix, 
independentment de la data de registre de la factura o certificació d'obra.
 
L'informe trimestral inclourà, almenys, d'acord amb la metodologia establerta per al càlcul el període mitjà 
de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, el detall del període mitjà de pagament global 
a proveïdors i del període mitjà de pagament mensual i acumulat a proveïdors, així com de les operacions 
pagades i pendents de pagament de cada entitat i del conjunt de la Corporació Local.

L’àmbit objectiu de l’informe son les operacions comercials, de conformitat amb l’article 3 de la Llei 
3/20014, per tant afecta principalment als capítols II i VI (despeses en Béns Corrents i Serveis i Inversions 
reals), quedant excloses les obligacions de pagament contretes amb Administracions públiques. Queden fora 
de l'àmbit de la Llei les operacions que no estan basades en una relació comercial, tals com les que són 
conseqüència de la relació estatutària i de personal o les que són conseqüència de la potestat expropiatòria.

INFORME

Es detalla a continuació la informació corresponent al 2n trimestre de 2021:

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 550 1.026.801,74 €
Fora període legal pagament 116 356.925,15 €
Total pagaments 666 1.383.726,89 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 44,19

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 229 402.738,14 €

2 TRIM.2021

PENDENT DE PAGAMENT
(*)

Fora període legal pagament 62 144.848,12 €
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Total pagaments 291 547.586,26 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 43,25

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

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

Justificant Import factura Documento Nombre Capítol
F/2009/2974 389.000,00 A61236246 SCRINSER,S.A.  

S’incorporen les dades corresponents al 1r trimestre 2021 als efectes de donar 
compte al Ple en la propera sessió que es celebri.

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 583 1.681.505,83 €
Fora període legal pagament 25 62.998,69 €
Total pagaments 608 1.744.544,52 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 31,55

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 256 633.805,87 €
Fora període legal pagament 69 246.062,95 €
Total pagaments 325 879.868,82 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 34,05

1 TRIM.2021

PENDENT DE PAGAMENT
(*)

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital. 

La tresorera. L’interventor, 
R. I. P. P. F. F.
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 Nombre Import total
Dins període legal pagament 736 1.833.852,56 €
Fora període legal pagament 133 489.821,21 €
Total pagaments 869 2.323.673,77 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 34,37

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 277 1.263.622,61 €
Fora període legal pagament 19 16.359,77 €
Total pagaments 296 1.279.982,38 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 16,92

4 TRIM.2020

PENDENT DE PAGAMENT
(*)

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 443 727.738,32 €
Fora període legal pagament 211 84.804,59 €
Total pagaments 654 812.542,91 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,00

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 355 1.158.378,67 €
Fora període legal pagament 38 125.475,98 €
Total pagaments 393 1.283.854,65 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 33,90

3 TRIM.2020

PENDENT DE PAGAMENT
(*)

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 941 1.103.755,52 €
Fora període legal pagament 216 202.344,21 €
Total pagaments 1157 1.306.099,73 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 35,50

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

2 TRIM.2020
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 Nombre Import total
Dins període legal pagament 252 430.343,24 €
Fora període legal pagament 9 17.219,31 €
Total pagaments 261 447.562,55 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 15,21

PENDENT DE PAGAMENT
(*)

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 718 1.173.491,79 €
Fora període legal pagament 93 153.152,87 €
Total pagaments 811 1.326.644,66 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 35,90

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 386 515.291,79 €
Fora període legal pagament 192 128.447,49 €
Total pagaments 578 643.739,28 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 35,71

1 TRIM.2020

PENDENT DE PAGAMENT
(*)

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 785 1.491.948,47 €
Fora període legal pagament 129 354.843,34 €
Total pagaments 914 1.846.791,81 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 37,22

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 447 768.887,70 €
Fora període legal pagament 29 32.750,28 €
Total pagaments 476 801.637,98 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 21,48

4 TRIM.2019

PENDENT DE PAGAMENT
(*)

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 676 1.239.402,72 €
Fora període legal pagament 101 35.505,89 €
Total pagaments 777 1.274.908,61 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 39,15

3 TRIM.2019
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Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 401 708.116,60 €
Fora període legal pagament 23 109.435,32 €
Total pagaments 424 817.551,92 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 25,80

PENDENT DE PAGAMENT
(*)

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

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,41

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

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

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

2 TRIM.2019

PENDENT DE PAGAMENT

(*)

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 902 1.252.677,97 €
Fora període legal pagament 45 177.557,73 €
Total pagaments 947 1.430.235,70 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 40,91

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 334 682.352,40 €
Fora període legal pagament 21 28.354,90 €
Total pagaments 355 710.707,30 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 25,35

1 TRIM.2019

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 873 1.197.494,14 €
Fora període legal pagament 46 63.069,66 €
Total pagaments 919 1.260.563,80 €4 TRIM.2018 PAGAMENTS REALITZATS

Terminis de pagaments Dies
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Període mitjà de pagament 36,77

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 368 844.246,20 €
Fora període legal pagament 2 2.680,36 €
Total pagaments 370 846.926,56 €

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

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 579 815.513,23 €
Fora període legal pagament 101 70.807,42 €
Total pagaments 680 886.320,65 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,90

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 278 370.581,61 €
Fora període legal pagament 15 14.194,83 €
Total pagaments 293 384.776,44 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 22,50

3 TRIM.2018

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 945 865.957,63 €
Fora període legal pagament 12 6.782,94 €
Total pagaments 957 872.740,57 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 31,88

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 183 424.538,00 €
Fora període legal pagament 8 2.891,90 €
Total pagaments 191 427.429,90 €

Terminis de pagament Dies

Període mitjà del pendent de pagament 17,45

2 TRIM.2018

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 1069 1.237.631,07 €1 TRIM.2018 PAGAMENTS REALITZATS
Fora període legal pagament 9 4.777,70 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Total pagaments 1078 1.242.087,77 €

Terminis de pagaments Dies
Període mitjà de pagament 34,47

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 303 376.112,27 €
Fora període legal pagament 1 394,13 €
Total pagaments 304 376.506,40 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 18,63

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 859 1.229.478,87 €
Fora període legal pagament 23 40.235,42 €
Total pagaments 882 1.269.714,29

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 35,30

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 454 776.330,28
Fora període legal pagament
Total pagaments 454 776.330,28

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 17,51

4 TRIM.2017

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 1022 1.234.737,39 €
Fora període legal pagament 30 31.854,27 €
Total pagaments 1052 1.266.591,66 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 41,8348

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 282 610.695,43 €
Fora període legal pagament 7 5.964,13 €
Total pagaments 289 616.659,43 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 18,4643

3 TRIM.2017

PENDENT DE PAGAMENT
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 Nombre Import total
Dins període legal pagament 885 1.037.859,54 €
Fora període legal pagament 19 103.478,60 €
Total pagaments 904 1.141.338,14 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 40,9484

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 472 633.804,22 €
Fora període legal pagament 2 22,39 €
Total pagaments 474 633.826,61 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 19,4468

2 TRIM.2017

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 873 1.466.785,84 €
Fora període legal pagament 4 371,77 €
Total pagaments 877 1.467.157,61 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,66

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 316 486.113,42 €
Fora període legal pagament (*) 11 9.713,97 €
Total pagaments 327 495.827,39 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 19,01

1r TRIM.2017

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 783 1.254.222,60 €
Fora període legal pagament 3 753,72 €
Total pagaments 786 1.254.976,32 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 36,91

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 383 973.205,91 €
Fora període legal pagament 1 186,58 €
Total pagaments 215 973.392,49 €

4t TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT
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Terminis de pagament Dies

Període mitjà del pendent de pagament 14,61

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 819 1.046.726,14 €
Fora període legal pagament 7 95.040,48 €
Total pagaments 826 1.141.766,62 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,43

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 215 451.348,54 €
Fora període legal pagament 0  €
Total pagaments 215 451.348,54 €

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

3r TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 818 952.059,71 €
Fora període legal pagament 6 8.743,87 €
Total pagaments 824 960.803,58 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,51

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 243 573.533,55 €
Fora període legal pagament 0  €
Total pagaments 243 573.533,55 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 21,25

2 TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 796 1.102.227,69 €
Fora període legal pagament 11 12.184,78 €
Total pagaments 807 1.114.412,47 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 42,56

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total

1 TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT
Dins període legal pagament 223 393.645,63 €
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Fora període legal pagament 4 (*) 1.929,09 €
Total pagaments 227 395.574,72 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 19,40

(*) Compensació de deutes    “

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210928&punto=6

SECRETARIA

7. Moció del grup municipal Cs per a la millora de la vida de les persones 
celíaques.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 21 de setembre de 2021, a proposta del 
grup municipal Cs, amb el text següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Johns Hopkins Medicine defineix la Malaltia Celíaca (EC) com una condició en la qual 
el nostre sistema immune és especialment sensible al gluten:

«La EC és un problema digestiu que danya l'intestí prim i impedeix al teu cos prendre 
els nutrients del menjar. El gluten és un tipus de proteïna que es troba en el blat, el 
sègol, l'ordi i, a vegades, en petites quantitats en les mescles de civada. Quan tens EC 
i menges aliments amb glútens, el teu cos té una reacció que no és normal: la part del 
teu cos que lluita contra la malaltia (el sistema immune) comença a danyar el teu 
intestí prim i ataca [arribant a destruir si no es deté la ingesta de gluten] les vellositats 
intestinals impedint l'absorció de nutrients necessària per a mantenir un cos sa.»

La Societat Europea de Gastroenterologia pediàtrica, hepatologia i nutrició defineix la 
EC com «un desordre en el qual el consum d'un ingredient del menjar, anomenat 
gluten, unit a una susceptibilitat genètica, és essencial per al desenvolupament d'una 
reacció autoimmune que evoluciona i afecta de manera nociva a l'intestí i altres 
òrgans», recordant també que la EC «és una condició permanent», és a dir, que no té 
cura.

Creiem que hi ha dues qüestions rellevants entorn del coneixement i tractament de la 
EC i que volem i hem de tenir en consideració per al desenvolupament d'aquesta 
moció:

• Primer: el seu component genètic, és a dir, que passarà, en un molt alt grau de 
probabilitat, d'una generació a una altra i, per tant, no serà́ gens estrany (per no dir 
«molt habitual») trobar famílies en les quals diversos membres presenten la malaltia 
celíaca.
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• Segon: l'únic tractament possible avui consisteix a interrompre la ingesta de gluten.

Respecte a aquest segon punt cal aclarir que la interrupció de la ingesta de gluten no 
es redueix a deixar de prendre aliments fàcilment identificables com a «aliments amb 
glútens» (pa, cereals, o aliments en els quals l'etiquetatge adverteixi de la presència 
d'aquesta proteïna), sinó que cal estar molt atents al que es coneix com a 
«contaminació creuada» i a aquells productes que hagin pogut ser «engreixats» amb 
glútens (des de medicaments fins a pastes de dents).

La «contaminació creuada» és, sens dubte, una de les qüestions essencials a l'hora de 
desenvolupar una vida «normal» per a un malalt celíac, ja que una cosa tan trivial com 
pugui ser sortir a menjar amb els teus familiars i amics es pot convertir en una odissea 
digna d'Homer. La falta de formació, en general, d'hostaleria i restauració sobre el que 
és i com es tracta la malaltia celíaca suposa un important fre a una vida social sana, 
especialment en joves i adolescents, que tant necessiten (com bé hem après en aquest 
últim any a causa de les restriccions per la Covid-19) de la interacció i integració social. 
D'aquí ve que hagi estat qualificada com una «malaltia social».

Són moltes les qüestions sense resoldre que afecten aquest col·lectiu i que van quedar 
reflectides «negre sobre blanc» en l'informe que va elaborar la Defensora del Poble a 
l'abril de 2017, però en aquesta moció ens volem centrar en dos aspectes especialment 
significatius i importants per a aquest col·lectiu: l'impacte econòmic d'haver d'assumir 
el sobrecost derivat de l'únic tractament possible avui contra la EC i la necessitat d'un 
registre autonòmic de malalts celíacs que en l'actualitat no existeix.

Sobrecost: Si bé el sobrecost de la cistella de la compra per a una persona celíaca ha 
descendit en els últims 12 anys, la despesa extra anual per persona per a aquest 2021 
ascendeix a 934,64 euros. Si tenim en compte el component genètic de la malaltia 
estem parlant que una família amb tres membres celíacs (mare o pare i dos fills) la 
despesa extra anual en alimentació és de 2803,92 euros.

Si bé és cert que la Direcció General de Tributs va modificar en el 2012 el tipus d'IVA 
del pa comú sense gluten, massa de pa comú congelada i pa comú congelat, i les 
farines panificables, del 10% al 4%, es fa necessari, a tenor dels exemples exposats, 
continuar treballant en la línia de reduir el tipus d'IVA en tots els productes sense 
glútens.

Tal com adverteix la Defensora del Poble, en un informe de l'any 2017, la reducció del 
tipus d'IVA, encara que alleuja el cost dels productes sense glútens, no servirà per si 
sola per a resoldre el problema al qual s'enfronta el col·lectiu celíac, per tant, conclou:

«La introducció de deduccions en la quota tributària resultaria, per tant, l'alternativa 
a l'abast de les administracions autonòmiques per a compensar situacions personals 
que menyscaben la situació econòmica de determinats grups de contribuents, com 
poden ser els pacients de EC. [...] equiparant la deducció a aquest col·lectiu, o altres 
perjudicats per patir una malaltia crònica, amb les deduccions de maternitat, família 
nombrosa i discapacitat a càrrec que recullen els articles 81 i 81 bis de la Llei de 
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l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aplicades sobre la quota diferencial 
i amb possibilitat de cobrament avançat»

La realitat del col·lectiu celíac a Catalunya avui és que ha de costejar-se de forma 
privada l'únic tractament possible per a combatre la EC, sense cap mena d'ajuda, 
bonificació o subvenció autonòmica o estatal (a diferència del que ocorre en altres 
països de la Unió Europea).

Cens de persones amb EC

Per increïble que sembli, en l'actualitat no existeix a Catalunya un cens de pacients 
amb malaltia celíaca. No sabem amb certesa quantes persones amb EC hi ha en la 
comunitat de Catalunya i les xifres que s'ofereixen són meres estimacions.

Del que no es parla, no existeix, i el que no es coneix no es pot gestionar de manera 
adequada. Conèixer de manera fefaent el nombre de pacients amb EC servirà́ per a 
«millorar la consciència per part dels facultatius de la prevalença d'aquesta malaltia, 
la cerca activa de casos i la subsegüent detecció precoç, perquè ens acostaríem al 
coneixement dels seus nombres reals, disminuint el conegut com a “iceberg de la 
malaltia celíaca”» (on el casos ocults superen els casos coneguts); i «permetrà́ la 
caracterització de la població celíaca a Catalunya, facilitant el desenvolupament de 
programes d'intervenció per a la millora de l'adherència a la dieta sense glútens 
adaptats als perfils dels pacients, perquè sabríem els qui són, com són i on trobar-los, 
la qual cosa redundaria en importants estalvis al sistema de salut en la prevenció de 
posteriors complicacions» .

És per això que a proposta del Grup de Ciutadans, 

S’acorda:

1. - Declarar el suport unànime i solidari de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat als 
malalts de celiaquia, familiars, associacions i resta d'agents amb els quals interactuen.

2. Instar el Govern de l'Estat, tal com reflecteix la Resolució 879/X del Parlament de 
Catalunya, a establir les ajudes econòmiques a les famílies celíaques de la ciutat per 
a pal·liar el desemborsament que per a aquestes famílies suposa el sobre cost dels 
aliments sense glútens.

2.1 Instar el Govern d'Espanya a introduir deduccions fiscals en la declaració de l'IRPF 
per al col·lectiu de persones amb EC, que tenen en el consum de productes sense 
glútens l'únic tractament possible per a la malaltia celíaca.
2.2 Instar el Govern de la Generalitat a introduir deduccions fiscals de la seva 
competència en la declaració d'IRPF per al col·lectiu de persones amb EC

3. Instar el Govern de la Generalitat a crear una línia d'ajudes econòmiques directes 
per a la compra de productes especials sense glútens per als pacients de EC.
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4. Instar el Govern de la Generalitat a dissenyar una campanya de sensibilització 
dirigida als professionals sanitaris per a la millora del diagnòstic de la celiaquia que 
incideixi en el coneixement i la implementació del protocol de detecció d'aquesta 
malaltia.

5. Instar el Govern de la Generalitat a la creació i manteniment d'un Registre de 
persones amb EC que permeti fer una foto real de la celiaquia a Catalunya.

6. Instar el Govern de la Generalitat a prendre mesures perquè els menjadors escolars 
i les universitats disposin de menús per a celíacs, conscienciant als professionals que 
gestionen aquests menjadors sobre la importància de la dieta sense gluten per a les 
persones amb celiaquia.

7. Proposar una campanya als establiments del gremi de la restauració de Corbera de 
Llobregat, per a incloure en els seus locals el distintiu oficial conforme han incorporat 
en les seves cartes de serveis, aliments sense glútens per a celíacs.

8. Instar l'Ajuntament de Corbera de Llobregat a la difusió de l'existència de la 
celiaquia i la realitat que comporta per als afectats i per als seus familiars, amb 
l'objectiu d'incrementar la conscienciació social, secundant i ajudant així a les 
associacions de celíacs en la tasca de sensibilització i educació sanitària que duen a 
terme.

9. Impulsar campanyes de formació sobre la contaminació creuada d'al·lergògens als 
professionals de la restauració.

10. Elevar l'acord a la Federació d'associacions de celíacs d'Espanya, als grups 
parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya i al Congrés dels 
Diputats.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210928&punto=7

“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 Garcia de Llanza (ERC), Mónica Estrader Rodríguez, 
Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons(CUP),  Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito 
Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs) i José Antonio 
Andrés Palacios (GiU)

S’adopta l’acord per unanimitat.”

8. Moció del grup municipal ERC per exigir mesures que frenin l’escalada de 
preus de l’electricitat.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 21 de setembre de 2021, a proposta del 
grup municipal ERC, amb el text següent:
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L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega 
l’Estat espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i també al teixit 
empresarial del país que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea, 
ocasionant una clara pèrdua de competitivitat.

Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquests darrers mesos hem 
assistit a una escalada de preus sense precedents, assolint un màxim històric de 
188’18 €/MWh, molt per sobre fins i tot de l’anterior màxim de 105€/MWh del mes de 
gener, en aquell cas a causa dels efectes del temporal Filomena. 

L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé 
considerat essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la Ministra 
de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Va ser una compareixença decebedora, sense 
anunciar cap mesura addicional per contenir l’escalada de preus i de la qual en va 
transcendir mediàticament la petició a les elèctriques d’aplicar una major “empatia 
social” mentre reconeixia explícitament que durant el 2021 les famílies veuran 
incrementat de mitjana un 25% el seu rebut. Entenem que és d’una enorme 
irresponsabilitat traslladar a la ciutadania el missatge que els poders públics no poden 
fer-hi res i que tot queda en mans de la bona voluntat de les gran empreses 
energètiques que actuen amb una lògica de mercat oligopolístic.

Les noves mesures anunciades pel govern espanyol aquest setembre tampoc resoldran 
el problema d’arrel ni ajudaran a un canvi de model. Malgrat la insistència que el seu 
efecte serà immediat en la rebaixa del preu de la llum, la veritat és que moltes d’elles 
no es poden aplicar de forma immediata i d’altres com la rebaixa de l’IVA sols servirà 
per augmentar el marge de benefici de les elèctriques i reduir els ingressos de l’estat.
 
En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles estrets amb 
els dos grans partits de l’Estat, per exemple mitjançant la presència de diversos 
exMinistres en consells d’administració de les elèctriques, la ciutadania no acceptarà 
de cap manera que el govern de l’Estat es desentengui davant els abusos tarifaris que 
estem veient els darrers mesos per part d’aquestes mateixes elèctriques. Pràctiques 
com les efectuades per algunes companyies elèctriques consistents en buidar els 
embassaments per generar energia a baix cost sabent que entrarà al mercat al preu 
més elevat possible, entenem que són inadmissibles i requereixen d’una intervenció 
del regulador públic.

Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus, consistents 
en la rebaixa de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la generació, s’han 
demostrat clarament insuficients i no entren en el problema de fons, els enormes 
beneficis que generen les elèctriques a partir d’un bé essencial.

Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de 
l’electricitat en un context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no 
puguin assumir les factures i es trobin en risc de pobresa energètica. Seran doncs els 
ajuntaments qui hauran de respondre destinant majors recursos des dels serveis 
socials, és a dir, intentant corregir allò que els poder públics de l’Estat no han estat 
capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric.
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Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines 
disponibles per tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per 
ampliar la cobertura del bo social que permeti aplicar majors descomptes en base a 
criteris de renda i la situació personal i familiar.

Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar que 
aquestes han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model 
oligopolístic concentrat en unes poques empreses a un model més diversificat amb 
participació de la ciutadania, per exemple mitjançant l’impuls de les comunitats 
energètiques locals, l’autoconsum basat en energies renovables i la participació en 
petits projectes en forma de cooperatives energètiques, així com l’acceleració en la 
implantació ordenada i equilibrada territorialment de les energies renovables.

En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en aquest 
canvi de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del mercat, 
l’eficiència energètica i l’impuls definitiu a les renovables.

És per això que a proposta del grup municipal d’ERC, 

S’acorda:

Primer. Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint 
nous mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus just, 
equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent. 

Segon. Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de reduir 
la càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus com els que 
hem viscut aquest estiu.

Tercer. Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari en favor dels ajuntaments 
per tal de cobrir l’increment de sol·licituds que estan rebent els serveis socials.

Quart. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i 
sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i eficiència 
energètica.

Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en 
energies renovables, aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO 
en favor de la ciutadania i empreses que disposin de sistemes d’aprofitament 
d’energies renovables.

Sisè. L'ajuntament es compromet a executar actuacions d’estalvi energètic en els 
equipaments municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a empreses 
i ciutadania i promoure la sobirania energètica mitjançant l’impuls d’una comunitat 
energètica local que permeti fer arribar energia neta i de proximitat a tota la població.
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Setè. Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons 
NextGeneration EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica 
i alhora permetin diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament 
oligopolístic.

Vuitè. Donar suport a la convocatòria “Desconnecta de les elèctriques!" contra 
l’increment del preu de la llum el proper 8 d’octubre i sumar-nos a l'apagada de 22 a 
22:30h des del municipi.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210928&punto=8

“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 i Meritxell Garcia de Llanza (ERC) i José Antonio Andrés Palacios 
(GiU)
 Abstenció: Mónica Estrader Rodríguez, Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, (CUP), Rosa Boladeras 
Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (Força 
Corbera) i Elías Soleño Pasarín (Cs)

S’adopta l’acord per majoria simple”

9. Moció del grup municipal ERC sobre l’ampliació de l’aeroport de Barcelona-
El Prat proposada per AENA.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 21 de setembre de 2021, a proposta del 
grup municipal ERC, amb el text següent:

Antecedents

Esquerra té com a eixos prioritaris de la legislatura la lluita contra el canvi climàtic i la 
protecció de la biodiversitat, així com l’equilibri territorial. Donar la llum verda a aquest 
projecte suposaria renunciar a una lluita i a un projecte elaborat durant dècades, i al 
nostre projecte republicà pel país. Pensem que seria una desautorització als 
posicionaments polítics defensats en les grans ciutats del delta i que ens han consolidat 
com a referents en la defensa d’un model alternatiu de territori respecte a d’altres 
forces polítiques, especialment del PSC. L’ampliació de l’aeroport que AENA planteja 
és un despropòsit que perjudica el Delta, on ja no hi cap ni un pam més de ciment. 
Així mateix, és igualment inacceptable que el Pla Director d’AENA segueixi contemplant 
la possibilitat d’utilitzar pistes independents, amb l’evident perjudici per a la salut i el 
benestar del veïnat de Gavà Mar i Castelldefels, ocasionat per la contaminació acústica 
i química.

Cal assenyalar que AENA és un ens privatitzat i que, darrere aquest interès, hi ha el 
fons voltor Black Rock que és un fons depredador que busca el màxim benefici amb la 
construcció de pisos i hotels als terrenys circumdants de l’aeroport, com una manera 
de fer un complex Eurovegas II.Per tant, l’ampliació de l’aeroport de Barcelona-El Prat 
en els termes plantejats és inacceptable. 
Els arguments són evidents:
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B) L’allargament afecta una zona protegida Natura 2000 i la UE s’hi oposarà. La 
tercera pista, tal com està, mesura 2660 m, i és suficient per a vols 
intercontinentals. Les compensacions que AENA proposa, a més de destruir la 
Ricarda, reduiran el Parc Agrari, també protegit. I com es pot creure que AENA 
complirà aquesta proposta si encara no ha complert els compromisos 
compensatoris establerts el 2004 amb motiu de la construcció de la tercera 
pista? AENA no té credibilitat i les seves propostes són paper mullat. 

C) Barcelona-Prat ja ha actua de fet ja com a hub intercontinental des de 2019, 
amb avions que van a Amèrica, Àsia, Oceania i Àfrica, amb vols servits per 
avions de tipus mitjà com Boeing 777X o Airbus A321XLR, usats per les 
companyies Level, Norwegian, United Airlines, Asiana. Aquests avions poden 
enlairar-se amb una pista de 2500 m, i fer el preceptiu gir al mar. 

D) A més, tenen motors molt més eficients que minimitzen –en la mesura del 
possible– la contaminació. Les fitxes tècniques d’aquests aparells s’especifiquen 
al final d’aquesta proposta. Per tant, allargar la pista en perjudici de l’estany de 
la Ricarda és innecessari. El que si que és viable és la terminal satèl·lit que, en 
estar dins del camp de pistes, no perjudica el medi ambient.

E) Els grans avions, com l’Airbus A380 o el Jumbo 747, que s’han deixat de 
fabricar, ja operen a l’aeroport, fan servir la pista llarga existent, de 3108 
metres. Aquests operen pocs dies a la setmana i, per tant, l’impacte sònic que 
provoquen és acceptable.

F) Finalment, quin és el tipus de viatger es vol atreure? Turisme de baixa qualitat? 
Turistes que només venen a buscar les tres esses (sol, sangria i sexe)? Abans 
de decidir sobre la conversió de l’aeroport Barcelona-El Prat en hub 
intercontinental, és imperatiu definir el tipus de model turístic que el país 
necessita.

És per això que a proposta del grup municipal d’ERC, 

S’acorda:

A) El traspàs de la gestió de les infraestructures estratègiques del país a la 
Generalitat, el port, els aeroports i el consorci de la zona franca, que permeti 
gestionar-les des de la proximitat i el coneixement del territori.

B) Una gestió integrada dels tres aeroports d’AENA a Catalunya (Reus-Girona-
Prat), discriminant els vols d’arribada a Catalunya en funció de si són finalistes 
o d’enllaç. Els vols –vinguin d’on vinguin– que tinguin com a destí finalista 
Catalunya, serien adreçats a Girona o Reus. En aquest sentit, es podria 
modificar la denominació dels aeroports: Girona-Barcelona-Costa Brava; Reus-
Barcelona-Costa Daurada. Els vols que portin passatgers amb destinacions 
intercontinentals,  serien adreçats a Barcelona-Prat. Per tant, es potencia el 
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lideratge de l’aeroport de Barcelona-Prat i es converteix en hub intercontinental, 
cosa per a la qual en tenim capacitat, com es veu amb el fet que actualment 
tenim uns quants vols intercontinentals. Alhora es manté la petjada sònica a 
nivells actuals, i es preserva l’estany de la Ricarda, i l’ús dels aeroports de Reus 
i Tarragona reequilibra l’impacte sobre el territori.

C) Una ferma política ambiental, amb una taxació que bonifiqui els aparells que 
minimitzen l’impacte ambiental a través d’una millor d’eficiència dels motors. 

D) Potenciar Girona i Reus com a receptors de mercaderies, habilitant espais 
logístics amb equipaments adients per rebre mercaderies 24 hores al dia en 
ambdós aeroports de forma que puguin arribar a qualsevol hora del dia, i ser 
distribuïdes més ràpidament que en l’actualitat. El gran pol logístic que es 
pretén desenvolupar a Barcelona-Prat, s’ha d’estendre als altres aeroports, 
sempre amb la dimensió adient per a cada cas.

E) En aquest sentit, calen INVERSIONS INFRAESTRUCTURALS per enllaçar els 
aeroports de Girona i Reus amb la xarxa d’alta velocitat, fent una ESTACIÓ 
INTEGRADA A L’AEROPORT DE RIUDELLOTS, i via que enllaçaria amb la branca 
principal de la xarxa d’alta velocitat i aniria directe a Barcelona i una ESTACIÓ 
INTEGRADA A L’AEROPORT DE REUS-TARRAGONA, i via d’enllaç amb la branca 
principal de la xarxa d’alta velocitat que passa per Perafort i va directe a 
Barcelona. 

F) Calen INVERSIONS TECNOLÒGIQUES. L’aeroport del Prat té la capacitat de ser 
molt més eficient del que ja és, i poden augmentar el nombre d’operacions/hora 
que fa, sense necessitat d’allargar la pista, permetent una operació similar a la 
de Heathrow, i que la resta d’aeroports del sistema puguin operar 24 hores, 
amb sistemes de guiatge diürn i nocturn, sistemes de seguretat en el control 
de l’enlairament i l’aterratge i sistemes de gestió de dades massives que 
permetin discriminar els vols en funció de si el seu destí a Catalunya és finalista 
o és d’enllaç.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210928&punto=9

“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 i Meritxell Garcia de Llanza (ERC), 
Abstenció: Mónica Estrader Rodríguez, Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, (CUP), Rosa Boladeras 
Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (Força 
Corbera), i José Antonio Andrés Palacios (GiU),
Vots en contra: Elías Soleño Pasarín (Cs) 

S’adopta l’acord per majoria simple”

10. Moció del grup municipal ERC referent a la liquidació del model de 
finançament de l’exercici 2020.
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Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 21 de setembre de 2021, a proposta del 
grup municipal ERC, amb el text següent:

L’esclat de la pandèmia va comportar una recessió econòmica sense precedents que 
ha impactat sobre les finances públiques de totes les administracions. D’una banda 
l’aturada de nombrosos sectors econòmics ha comportat una reducció dels ingressos 
tributaris. Per contra, la necessitat d’atendre l’emergència social derivada de la crisi 
ha comportat una major despesa pública. Com a resultat de tot plegat hem assistit a 
un desajust dels comptes públics de l’any 2020 i, vista l’evolució de les diferents 
onades de contagis, probablement tancarem el 2021 amb un escenari similar.

L’actual estructura territorial consta de diferents nivells d’administració que tenen 
assignades competències pròpies i per tant han d’assumir despeses, però en canvi es 
troben limitades per la banda dels ingressos per un model de finançament 
autonòmic i local clarament insuficient i per una normativa bàsica que limita 
l’autonomia financera de CCAA i ajuntaments. 

A priori, la lògica del model de finançament és que les diferents administracions han 
de tenir garantit el principi de suficiència financera. És a dir, que amb els recursos 
provinents del model de finançament més els ingressos propis han de poder finançar 
les necessitats de despesa derivades de les seves competències. Doncs bé, si en 
condicions normals ja es compleix més aviat poc, en un context de recessió 
econòmica sobtada, provocada per una pandèmia mundial, és evident que aquest 
principi de suficiència financera es trenca completament i en aquest cas es fa 
necessari recórrer a mecanismes excepcionals per poder ajustar els recursos a les 
necessitats. És a dir, cal recórrer als mercats financers per finançar els dèficits, 
traslladant les actuals càrregues a exercicis futurs. 

Aquí és on ens trobem que la pròpia estructura del model de finançament fa que 
només l’Estat disposi de les eines necessàries per finançar aquest dèficit a 
llarg termini, restablint així el principi de suficiència financera per al conjunt de les 
administracions. Si bé l’Estat va articular un mecanisme en favor de les CCAA, 
probablement insuficient, en el cas dels ajuntaments no va transferir ni un euro 
addicional al que ja estava previst abans de la pandèmia. Això malgrat s’havia 
compromès inicialment a transferir un fons COVID de 5.000 milions d’euros. Així 
doncs, els ajuntaments han hagut d’assumir una caiguda dels ingressos propis, 
particularment de taxes i preus públics, alhora que han incrementat la despesa social 
i han destinat recursos al teixit econòmic davant la inoperància de l’Estat.

Ara en canvi ens trobem que, sense haver transferit un euro addicional als ajuntaments 
per preservar el principi de suficiència financera, l’Estat començarà a reclamar les 
liquidacions del model de finançament del 2020, és a dir, la diferència entre allò 
que va transferir en base a les previsions d’ingressos prèvies a la pandèmia i el que 
efectivament va ingressar per les grans figures tributàries com són l’IRPF, l’IVA o 
Societats. És a dir, que a la pràctica l’Estat ni tan sols estaria assumint el dèficit 
resultant de les seves pròpies figures tributàries, sinó que en part l’estaria traslladant 
directament als ajuntaments. La Federació de Municipis ja ha avançat que serien al 
voltant de 3.000 milions d’euros el que haurien de retornar els ajuntaments.
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Sí bé aquesta lògica del model de finançament és aplicable en un context de reducció 
d’ingressos fruit del cicle econòmic, en el qual les diferents administracions poden fer 
ajustos progressius dels seus comptes, entenem que en cap cas ha de ser aplicable 
en una situació d’excepcionalitat com la que encara estem transitant i que 
requereix de disposar del màxim de recursos per abordar les conseqüències socials i 
la necessària i urgent recuperació dels sectors econòmics. Limitar-nos a una aplicació 
estricta del que recull el model de finançament condemnarà els ajuntaments a 
aplicar retallades immediates sobre els seus pressupostos, cosa que xoca 
frontalment amb el consens polític de que cal afrontar aquesta crisi amb una recepta 
ben diferent al que es va fer a la crisi del 2008 i que ens va condemnar a una recessió 
estructural que es va allargar en el temps. Si bé en la crisi iniciada el 2008 es va fer 
un primer intent de polítiques expansives, de seguida l’Estat va imposar una austeritat 
extrema que va endarrerir la recuperació econòmica. L’austeritat ja no ha de ser una 
opció i seria deslleial imposar-la a la resta d’administracions.

En la mateixa línia de donar continuïtat a polítiques expansives que acompanyin i 
reforcin la reactivació econòmica, i davant l’anunci de la Comissió Europea de mantenir 
suspès el Pacte d’Estabilitat, és imperatiu que l’estat espanyol prorrogui la suspensió 
de les regles fiscals i que ho faci amb la màxima celeritat per facilitar una òptima 
planificació de cara al pressupost 2022 que ja estan treballant els ajuntaments.

Si bé en la darrera Comissió d’Administració Local, celebrada en data 28 de juliol, 
es van anunciar algunes mesures que van en la línia de les reivindicacions que fem en 
aquesta moció, considerem que encara són insuficients i requereixen d’una major 
concreció. I sobretot hauran de ser formalitzades i no quedar en anuncis que després 
no es compleixen.

Atès que els ajuntaments estan donant resposta des de la proximitat a les necessitats 
socials sorgides de la pandèmia.

Atès que els ajuntaments també ha patit una reducció del seus ingressos propis, 
particularment de taxes i preus públics.

Atès que el govern de l’Estat no va complir amb la seva promesa de transferir un fons 
COVID de 5.000 milions en favor dels ajuntaments.

Atès que l’emergència sanitària continua vigent i el ritme de la recuperació econòmica 
es veurà afectat per les successives onades de contagis.

Atès que la Comissió Europea ja ha anunciat que prorrogarà per al 2022 la suspensió 
del Pacte d’Estabilitat, de manera que les regles fiscals continuaran sense vigència, i 
a més proposa la revisió del marc d’estabilitat pressupostària a partir del 2023.
Atès que els ajuntaments han de poder planificar els seus pressupostos per al 2022 
amb el màxim de certeses i amb l’objectiu de preservar els serveis públics i de seguir 
contribuint a la resposta social i a la reactivació econòmica.

És per això que a proposta del grup municipal d’ERC, 
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S’acorda:

PRIMER.-Que l’Estat absorbeixi la totalitat de l’import resultant de les liquidacions 
negatives corresponents al model de finançament local dels anys 2020 i 2021 i aprovi 
una disposició legal per formalitzar-ho.

SEGON.- Que l’Estat articuli el fons COVID de 5.000 milions d’euros en favor dels 
ajuntaments, tal com es va comprometre a fer la Ministra d’Hisenda.

TERCER.- Que el Consell de Ministres sol·liciti al Congrés dels Diputats la pròrroga de 
la suspensió de les regles fiscals per a l’any 2022.

QUART.- Que l’Estat defineixi l’import dels lliuraments a compte per al 2022 i que en 
cap cas sigui inferior al del 2021.

CINQUÈ.- Demanar a la Generalitat que mantingui i reforci les polítiques de suport al 
món local, com ja va fer amb el fons extraordinari de Cooperació Local per valor de 
120 milions d’euros.

SISÈ.- Traslladar aquest acord al Ministeri d’Hisenda, a les entitats municipalistes 
representatives i al Govern de la Generalitat.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210928&punto=10

“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 Garcia de Llanza (ERC), Mónica Estrader Rodríguez, 
Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons(CUP),  Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito 
Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs) i  José Antonio 
Andrés Palacios (GiU)

S’adopta l’acord per unanimitat.”

11. Moció del grup municipal ERC per al reconeixement públic del dol 
perinatal, gestacional i neonatal.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 21 de setembre de 2021 a proposta del 
grup municipal ERC, amb el text següent:

La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara sovint molt 
invisibilitzada socialment i que pateixen moltes famílies en silenci. Segons les dades, 
l’any 2019 van morir 157 menors d’un any, dels quals 34 abans de les primeres 24h i 
96 entre el dia 1 i els 28 dies. 

Es considera mort gestacional, perinatal i neonatal les pèrdues que es donen durant 
l’embaràs o en el moment al voltant del naixement. És a dir, pèrdues durant la 
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gestació, ja sigui en les primeres setmanes d’embaràs, o en gestacions a partir de les 
28 setmanes (considerades morts fetals tardanes), durant el naixement, o les morts 
dels nounats fins als 28 dies de vida.

La mort d’una gestant o infant recent nascut segueix sent un tema tabú en la nostra 
societat, silenciat i minimitzat, fet que provoca que sovint les famílies que pateixen 
una pèrdua d’aquestes característiques es trobin soles a l’hora d’afrontar aquest dolor.  

Ha estat gràcies al trencament del silenci de moltes mares, de moltes famílies i 
d’entitats, que aquest dol perinatal, o “dol no reconegut” poc a poc disposa de més 
visibilitat, reconeixement social i també mèdic davant les pèrdues d’un fill. Avui hi ha 
moltes professionals més preparades que acompanyen les famílies en tot moment, 
existeixen grups de suport per famílies que han passat pel mateix procés, i fins i tot el 
Departament de Salut va publicar una guia el 2016 sobre aquest tema. I també són 
diverses les entitats que treballen des d’arreu del territori per visibilitzar aquest fet i 
acompanyar les famílies. 

També són cada vegada més nombrosos els ajuntaments del nostre país que, 
compromesos amb el fet, treballen per dotar el municipi d’un espai de reconeixement 
per les pèrdues perinatals, gestacionals i neonatals per fer extensiu aquest 
reconeixement social i per facilitar un espai de culte comú per totes les famílies. Es 
tracta de crear un espai col·lectiu específic per facilitar el dol i l’acompanyament de 
les famílies que pateixen la pèrdua del fill o filla durant l’embaràs o després del part. 
Fins i tot alguns ajuntaments realitzen activitats conjuntes en memòria un cop l’any i 
possibiliten que les famílies que així ho desitgin, puguin realitzar un enterrament 
individual. 

Per aquest motiu, considerem prioritari promoure accions al nostre municipi com un 
espai de reconeixement i acompanyament per les famílies que han tingut pèrdues 
d’éssers estimats en aquestes condicions, i visibilitzar així el dol perinatal, gestacional 
i neonatal, donant-li la importància que es mereix. 

És per això que a proposta del grup municipal d’ERC, 

S’acorda:

PRIMER.- L’Ajuntament es posa al costat de les famílies que han tingut la pèrdua d’un 
ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal, i les vol acompanyar en el seu 
dol. 

SEGON.- Per fer efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament dotarà el municipi d’un 
espai de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, 
gestacional o neonatal en forma d’espai físic al cementeri municipal i d’altres 
estratègies d’acompanyament. 

TERCER.- Que l’Ajuntament es compromet a donar a conèixer l’existència del mateix, 
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i fer difusió, a través dels seus mitjans de comunicació, de la creació d’aquest espai 
de dol. 

QUART.- Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal, 
gestacional o neonatal que puguin sorgir al municipi, i també donar suport i 
acompanyament als progenitors que es trobin en aquestes situacions.

CINQUÈ.- Expressar el compromís de l’Ajuntament en realitzar una cerimònia anual 
en record d’aquests infants, en el marc del Dia Mundial de la mort gestacional i 
neonatal, el 15 d’octubre, i realitzar campanyes de sensibilització al voltant d’aquest 
tema per visibilitzar i donar suport públic a les famílies de les víctimes.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210928&punto=11

“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 Garcia de Llanza (ERC), Mónica Estrader Rodríguez, 
Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons(CUP),  Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito 
Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio 
Andrés Palacios (GiU)

S’adopta l’acord per unanimitat.”

12. Moció del grup municipal ERC per a promoure l’acollida i l’asil de persones 
refugiades de l’Afganistan i per a la defensa dels drets humans.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 21 de setembre de 2021, a proposta del 
grup municipal ERC, amb el text següent:

Expressem la més ferma condemna sobre la presa de poder de l'Afganistan per part 
dels extremistes talibans. Tots aquests anys d'intervenció de la coalició internacional 
al país no han servit per evitar el col·lapse de les institucions, ni per assentar les bases 
d'un futur millor per a la seva població, una intervenció de la coalició que s'ha 
demostrat que no es va fer amb objectiu pacificador sinó colonial.

Cal instar les institucions, autoritats i actors internacionals a exigir al règim talibà el 
màxim respecte als drets humans. No es pot tenir el règim talibà com a interlocutor 
vàlid en matèria de drets humans quan no n'han mostrat mai el més mínim respecte, 
i per això, cal exercir aquesta pressió internacional sobre els països que han reconegut 
el règim i que hi donen suport polític i material, països que sí que actuen dins del marc 
de les institucions internacionals. Cal evitar que Afganistan torni a esdevenir un focus 
de terrorisme internacional.

Cal que la Unió Europea coordini una resposta unitària i aculli refugiats procedents de 
l'Afganistan, respectant el dret internacional en matèria d'asil. És important acollir i 
cal fer-ho establint, entre altres, corredors humanitaris i quotes obligatòries per als 
estats membres. També cal rebutjar el sistema d'acords econòmics de la UE amb 
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països limítrofs a l'Afganistan per contenir-hi allà les persones refugiades, com s'ha fet 
amb Turquia i les persones refugiades sirianes.

Emplacem, doncs, la coalició internacional i exigim a la UE, que donin suport 
políticament i material a aquelles forces i col·lectius afganesos, tant a l'interior com a 
l'exterior del país, que lluiten per una societat oberta, inclusiva i democràtica, i que 
treballen pel seu desenvolupament social i econòmic. Aquesta tasca, evidentment, és 
incompatible amb seguir amb la venda d'armament a tercers països que donen 
reconeixement polític i suport material al règim talibà, armament que en molts casos 
va a parar indirectament a mans de les milícies talibanes.

Cal que la Unió Europea coordini una resposta unitària i aculli refugiats procedents de 
l'Afganistan, respectant el dret internacional en matèria d'asil.

L'estat espanyol ha format part de les forces d'ocupació de l'OTAN durant vint anys, a 
aquesta presència espanyola s'hi ha destinat una quantitat de diners estimada de 
3.500 milions d'euros i s'hi han enviat més de 27.000 militars. Tot i això, al llarg 
d'aquests anys l'Estat Espanyol ha concedit un nombre minúscul de reconeixements 
de condicions d'asil a persones afganeses i, mentre la guerra estava en curs, s'han 
executat repatriacions que encara avui no han estat aturades.

El govern català des de la presa de poder dels talibans treballa per poder donar 
resposta a la crisi de drets humans que viu l'Afganistan, i està especialment preocupat 
per la situació de les dones i les nenes afganeses i de les persones LGTBI+, les minories 
ètniques i activistes defensors dels drets humans, davant les vulneracions dels seus 
drets i llibertats i les diferents violències que pateixen.

Pels motius exposats, el grup municipal d’ERC insta a les diferents institucions a dur a 
terme les següents accions, mostrem el compromís i cooperació des de l'àmbit local 
per tal de fer possible l'asil i acollida de les persones refugiades.

És per això que a proposta del grup municipal d’ERC, 

S’acorda:

PRIMER. Cal que l'estat espanyol, que ostenta la competència en matèria 
d’atorgament de l'asil i del pla de primera acollida compleixi amb l’obligació de 
protecció internacional a les  persones que fugen de l'Afganistan perquè la seva vida 
corre perill, i que intensifiqui les accions diplomàtiques per tal que aquestes persones 
puguin sortir del país. 

SEGON. Demanem que s’atengui la petició del Govern de la Generalitat d’obrir un 
contingent perquè des de Catalunya es pugui gestionar l’acollida del major nombre de 
persones possibles. Des del nostre Ajuntament s'ofereix el suport local a l'acollida i el 
treball conjunt amb les entitats que actuen en aquest terreny des de l'àmbit local, així 
com el nostre suport i col·laboració amb la Conselleria d’Igualtat i Feminismes, 
responsable de les polítiques en matèria de refugi, Drets Humans i protecció dels drets 
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de les dones i de les persones LGBTI, que està coordinant el pla d’acollida. 

TERCER. Defensem una política de fronteres en l'àmbit europeu que avantposi els 
Drets Humans i el compliment dels acords internacionals.

QUART. Des de les institucions implicades a tots els nivells, Govern, Estat, UE i altres 
institucions de caràcter internacional, cal una implementació d'accions de cooperació 
al desenvolupament amb membres de la població afganesa que promoguin una 
societat afganesa socialment justa, inclusiva i plenament democràtica, i també 
respectant la mateixa sobirania del poble d'Afganistan. Aquesta cooperació requereix 
la finalització immediata dels acords per a la venda d'armament a tercers països que 
donen suport polític i material al règim talibà, com en el cas de l'estat espanyol, 
armament que en molts casos va a parar indirectament a mans de les milícies 
talibanes.

CINQUÈ. Des de les institucions implicades a tots els nivells, Govern, Estat, UE i altres 
institucions de caràcter internacional, cal treballar conjuntament amb les xarxes 
internacionals de suport als Drets Humans, tant de caràcter general, com sectorial, 
vetllant pels drets de la ciutadania afganesa.

SISÈ. En el mateix sentit, i comptant amb un treball transversal i a escala 
internacional, cal establir xarxes internacionals de suport, corredors humanitaris 
segurs, acollida i asil a la població afganesa, amb especial atenció a les dones, nenes, 
col·lectiu LGTBI+, activistes pels Drets Humans, periodistes i científics, i minories 
ètniques com l’hazara, directament assenyalades com a objectius pel règim talibà, 
davant la més que probable i imminent vulneració dels seus drets i llibertats.

SETÈ. Reclamar a l’Estat espanyol que es transfereixin al Govern de la Generalitat, i 
que el Govern català redistribueixi als Ajuntaments, els recursos econòmics necessaris 
per poder realitzar l’acolliment amb les màximes garanties.

VUITÈ. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a la Comissió catalana d’ajuda al refugiat, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, al Congrés de Diputats, i a la UE.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210928&punto=12

“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 Garcia de Llanza (ERC), Mónica Estrader Rodríguez, 
Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons(CUP),  Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito 
Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), i José Antonio Andrés Palacios (GiU).
Vots en contra: Elías Soleño Pasarín (Cs)

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

13. Moció del grup municipal FC per a l’establiment d’un pla anual de 
prevenció i reparació dels efectes de fenòmens meteorològics.
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Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 21 de setembre de 2021, a proposta del 
grup municipal Força Corbera, amb el text següent:

A la via pública del nostre municipi i als equipaments municipals encara podem veure 
els estralls de temporals de pluja, dels quals aviat farà 2 anys. Temporals i fenòmens 
meteorològics que, segons les previsions dels experts, malauradament cada vegada 
seran més freqüents i més extrems per efecte del canvi climàtic.

Considerem que a nivell municipal és del tot necessari portar a terme actuacions
regulars per a prevenir els efectes d’aquests fenòmens, com ara els episodis de pluges 
intenses. En aquest cas, per exemple, cal realitzar abans de la primavera i de la tardor 
tasques preventives a la via pública, com ara:

- una neteja sistemàtica d’embornals;
- la retirada de pinassa, fulles seques i residus que, arrossegats per l’aigua, poden 
obturar els embornals i ocasionar inundacions a la via pública i a les finques adjacents;
- la revisió i neteja periòdiques dels passos de riera per a prevenir desbordaments;
- la supervisió tècnica de talussos i murs en males condicions que poden col·lapsar per 
l’acció de l’aigua;
- la vigilància d’arbres que per la seva ubicació i/o inclinació puguin caure per acció de 
la pluja, la neu o el vent, suposant un perill;
- d’altres mesures en el mateix sentit, a aportar per part dels tècnics municipals, Policia 
Local o Bombers Voluntaris.

Així mateix, cal portar a terme tasques preventives en el mateix sentit als equipaments 
municipals, com ara: neteja de cobertes, desembossament de canals i neteja 
d’embornals.

Proposem que aquest conjunt d’actuacions preventives es recullen en un Pla municipal 
específic, establint el calendari d’actuacions així com la previsió del seu cost, el qual 
s’hauria d’incloure als pressupostos municipals anuals. Així mateix, caldria establir 
partides específiques per a les reparacions dels danys ocasionats pels fenòmens 
meteorològics, obtenint així una disponibilitat dels recursos econòmics més ràpida i 
eficient a l’hora de portar a terme les necessàries reparacions.

És per aquests motius que Força Corbera proposa al Ple l’adopció dels següents

A C O R D S

Primer.- Elaborar amb caràcter prioritari un Pla de Prevenció i Reparació dels Efectes 
de Fenòmens Meteorològics, on es detallin les tasques de prevenció a realitzar, tant a 
la via i espais públics com als equipaments municipals, en previsió dels efectes 
d’episodis de pluges intenses i altres fenòmens atmosfèrics. 

El Pla comptarà amb un calendari d’actuacions anual. Fins a la seva elaboració, 
demanem que amb caràcter d’urgència el govern municipal adopti mesures de cara 
als possibles episodis de pluges intenses d’aquesta tardor.
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Segon.- Consignar al pressupost 2022 partides específiques per a la realització 
d’aquestes tasques preventives, així com per a la reparació de possibles avaries i 
desperfectes.

Tercer.- Donar a conèixer aquests acords a la ciutadania en general, a través de les 
xarxes i mitjans de comunicació municipals.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210928&punto=13

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

La moció queda rebutjada”

14. Moció del grup CUP de defensa del territori i rebuig al projecte d’ampliació 
de l’aeroport del Prat.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 21 de setembre de 2021, a proposta del 
grup municipal CUP, amb el text següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’explotació dels recursos naturals per part del capitalisme i els sistemes basats en el 
productivisme i el creixement infinit, on es prioritzen els beneficis individuals davant 
dels col·lectius, ens han portat a l’actual crisi socioambiental. Els tocs d’alerta pel que 
fa al creixement econòmic il·limitat se succeeixen des de fa més de cinc dècades, sense 
que els governs hagin pres decisions polítiques contundents per revertir la situació.

El creixement exponencial de l’economia fòssil ha portat a un segle XXI ple d’incògnites 
globals on gairebé tots els llindars de seguretat ecològics han entrat en estat 
d’emergència planetària. L’impacte social derivat de l’acumulació i sinergies negatives 
d’aquests riscos ecològics majors producte del domini d’un capitalisme posa com mai 
en perill l’avanç cap a un benestar segur per a tota la nostra espècie en camps com 
una justa distribució de béns naturals així com en l’accés a l’habitatge, l’equitat social, 
la salut, la igualtat de gènere o el propi exercici de la democràcia.

L’informe Meadows (1972) del Club de Roma, predeia que el creixement econòmic no 
podia continuar indefinidament a causa de la disponibilitat limitada dels recursos 
naturals. Dècades després, però, la comunitat internacional no només ha estat incapaç 
d’establir objectius i mecanismes vinculants de reducció de les emissions, sinó que no 
ha canviat el model de desenvolupament basat en un creixement il·limitat a expenses 
de la natura. Es tracta d’un model esgotat amb greus conseqüències sobre la salut de 
les persones i els ecosistemes del nostre entorn més proper.
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L’Estat espanyol no ha desenvolupat cap tipus de política ambiental més enllà 
d’algunes declaracions de principis. Acumula sancions internacionals per incompliment 
dels objectius i terminis fixats en diversos àmbits, treballant activament per tombar 
lleis contra el canvi climàtic proposades des de la Generalitat, continua apostant per 
un model urbanístic depredador de territoris i recursos i sustentant-se en un 
paradigma de la mobilitat basada en l’hegemonia del vehicle privat de combustió. 
Mentre els fenòmens climàtics extrems es fan cada cop més habituals, els debats sobre 
el model de desenvolupament s’encallen a l’hora de tocar els privilegis i els beneficis 
d’una minoria.

Als Països Catalans s’ha seguit la mateixa tendència, amb  polítiques públiques 
ambientals que destaquen per la seva manca de profunditat per provocar uns canvis 
tan necessaris com urgents per tal de posar la vida al centre. La dependència d’un 
model turístic gens sostenible, depredador de territoris i paisatges, gran consumidor 
de recursos, generador de residus i del que es deriva una precarietat laboral, l’expulsió 
de veïnes de molts barris i la desaparició del món rural, impedeix la transició cap a un 
model alternatiu.

L’emergència climàtica i la forma de vida basada en l’explotació sense límit de la 
natura que ens ha portat el capitalisme ha d’arribar a la seva fi. Perquè la crisi 
econòmica actual també és social i ambiental i es pateix de forma desigual segons la 
classe,  el gènere o l’origen.

En els darrers mesos hem vist com els governs català i espanyol continuen apostant 
per polítiques que no fan més que seguir sustentant aquest model extractivista i 
depredador, que ens empeny cap a l’abisme del col·lapse climàtic i ambiental.

Els seus projectes com l’ampliació dels aeroports del Prat, Alguaire i Palma, els ports 
de Barcelona i València, macroesdeveniments com els JJOO d’hivern del Pirineu o els 
congressos de negocis de Barcelona, l’arribada sense aturador de creuers als ports 
marítims, la proliferació de macrocentrals eòliques i fotovoltaiques allunyades dels 
centres de consum d’energia que verdegen les marques de les elèctriques i les MATs 
que estem veient que porten associades, els pisos turístics, les AREs, les estacions 
d’esquí deficitàries i rescatades amb diners de totes, entre molts d’altres, són el màxim 
exponent d’un sistema econòmic que ens sotmet a ser el balneari d’Europa, abocant-
nos al monocultiu turístic que només ens porta especulació, precarietat i una economia 
fràgil davant dels canvis ambientals i fragmentada, totalment dependent i gens 
autosuficient com a Països Catalans.

És per això que a proposta del grup municipal CUP, 

S’acorda:

PRIMER-  Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè faci un gir en les 
actuals polítiques que només perpetuen el model socioeconòmic destructiu i apostin 
per posar de forma real la vida al centre, assumint que ja estem immersos en situació 
d’emergència climàtica i actuant, així, en conseqüència. 
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SEGON-  Rebutjar el projecte d’ampliació del Prat ja que promou un augment del 
trànsit aeroportuari que no contribueix a frenar el xoc climàtic, no fomenta  un 
transport assequible i adaptat a les necessitats de les classes populars, preveu seguir 
apostant pel model turístic voraç i no té en compte espais naturals protegits. I instar 
al Govern de l’Estat espanyol i al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè 
d’inmediat paral·litzin definitivament el projecte de l’ampliació de l’aeroport del Prat.

TERCER- Comunicar aquests acords als Ministeris / Departaments / Conselleries 
afectades del Govern de l’Estat espanyol i al Govern de la Generalitat de Catalunya.

QUART- Iniciar una campanya de sensibilització de defensa del territori i de debat, on 
es tingui en compte informació sobre la petjada climàtica dels projectes, sobre les 
alternatives possibles a l’entorn proper al municipi amb la població i implicant als 
agents del sector per conscienciar de la importància de canvi de model que sigui capaç 
de defensar el dret a la vida i els interessos de les classes populars.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210928&punto=14

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

S’adopta l’acord per majoria simple”

15. Precs i preguntes 

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

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210928&punto=15

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 1:25 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.”

Corbera de Llobregat a data de la signatura digital.
La secretària acctal., Marta Puig Puig

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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