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Marta Puig Puig, la secretària acctal., de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,
El Ple en sessió ordinària celebrada el dia 22 de desembre 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 30 de novembre 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:
02/02/2022 La secretària acctal.

A les 20:25 h. en el punt 3 de l'ordre del dia s’incorpora el regidor Xavier Miquel i Pons.
La presidenta obre la sessió i tot seguit es prenen els acords següents:
1. Aprovació acta de Ple ordinari de 28 de setembre de 2021.
La presidenta, demana que es passi a votació l’acta del Ple amb data 28 de setembre
de 2021, amb el resultat següent:
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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
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http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20211130&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 (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, 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.”
2. Aprovació acta de Ple extraordinari de 26 de novembre de 2021.
La presidenta, demana que es passi a votació l’acta del Ple extraordinari amb data
26 de novembre de 2021, amb el resultat següent:
http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20211130&punto=2
“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, Cristina Blasquiz i
López, Victor González i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, 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.”
FINANCES
3. Aprovació del compte general de l’any 2020.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 23 de novembre de 2021 a proposta de
la Regidoria de l’Àrea de Finances, amb el text següent:

Atès que la Comissió Especial de Comptes, va informar favorablement l’esmentat
compte.
Atès que l’informe de la Comissió de Comptes, juntament amb el Compte esmentat i
els seus justificants han estat exposats al públic durant quinze dies i vuit més, als
efectes que els interessats poguessin presentar reclamacions,
objeccions
u
observacions que creguessin convenients, no havent-se presentat cap reclamació.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Finances i, previ dictamen de
la Comissió Assessora,
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02/02/2022 La secretària acctal.

Vist el Compte General de l’exercici 2020 elaborat de conformitat amb el que disposen
les Regles 44 a 48 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada
per Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre (ICAL 2013).
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S’acorda:
PRIMER. Aprovar el Compte General de l’exercici 2020, integrat únicament pel de la
pròpia Entitat.
TERCER. Retre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el Compte General, de
conformitat amb l’article 212.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
A les 20:25 h. en el punt 3 de l'ordre del dia s’incorpora el regidor Xavier Miquel i Pons
http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20211130&punto=3
“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas,
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián, Meritxell García de Llanza (ERC), Mónica Estrader Rodríguez,
Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, (CUP)
Vots en contra:,Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa
Maria Martin Santiago (Força Corbera), José Antonio Andrés Palacios (GiU),Elías Soleño Pasarín (Cs).
S’adopta l’acord per majoria absoluta”

ALCALDIA
4. Modificació de la plantilla per a la creació d’una plaça i lloc de treball de
tècnic/a mitjà/na d’intervenció.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 23 de novembre de 2021 a proposta
d’aquesta Alcaldia, amb el text següent:

La plantilla pot ser modificada amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant
l’any de la seva vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a
l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici
següent, com també si respon a criteris d’organització administrativa interna.
L’acumulació de tasques al servei d’Intervenció com a conseqüència de la constant
reestructuració de l’Ajuntament fa necessària la dotació de més efectius per tal
d’assegurar l’assoliment dels seus objectius.
La cap del servei d’Intervenció ha emès informe on estableix la necessitat de procedir
a una modificació de la plantilla aprovada, per facultar al servei d’Intervenció de
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02/02/2022 La secretària acctal.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 22 de desembre de 2020, va
aprovar d’acord amb l’article 283 del Decret legislatiu 2/2003 del text refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya, de 28 d’abril, la plantilla de personal i la RLT
per l’any 2021.
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mitjans personals per les activitats de control intern
servei d’Intervenció, que la normativa estableix.

i altres dintre de l’àmbit del

El regidor de Finances ha emès provisió sol·licitant que es realitzi proposta al Ple de
l’Ajuntament sobre la modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla de la
corporació, amb la creació de la plaça i lloc de treball de tècnic/a mitjà/na d’intervenció
estructurada dintre de la plantilla pressupostària com a personal funcionari, grup A,
subgrup A2.
Sotmesa la modificació de la Relació de Llocs de Treball a negociació col·lectiva el si
de la Mesa de Negociació conjunta de funcionaris i personal laboral de l'Ajuntament,
s’ha aprovat la mateixa.
L’interventor ha emès informe favorable a la modificació de la plantilla per a la creació
d’una plaça a Intervenció.
La secretària de la corporació ha emès informe de data 22 d’octubre de 2021.
La cap del servei de Recursos humans ha emès informe 177/2021.
Per tot l’exposat, a proposta d’aquesta Alcaldia, previ dictamen de la Comissió
Assessora,
S’acorda:
PRIMER. Crear la plaça i el lloc de treball de tècnic/a mitjà/na d’intervenció (RLT
núm. 194) tal i com es detalla:
1- Modificació de la plantilla pressupostària 2021 amb la creació de la plaça de
tècnic/a mitjà/na d’intervenció.
PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA 2021

PERSONAL FUNCIONARI
Escala d'administració especial
Subescala Tècnica
Titulats de grau mitjà
Tècnic/a mitjà/na d’intervenció

A2

1

Total

1

2- Modificació de la Relació de Llocs de treball amb la creació del lloc de treball de
tècnic/a mitjà/na d’intervenció.
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02/02/2022 La secretària acctal.

Places
GrupSubgrup Ocupades Vacants
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RELACIÓ LLOCS DE TREBALL 2021
Nº

A RD CS SERVEI

194 02

07 00 Intervenció

DENOMINACIÓ DEL
LLOC DE TREBALL
Tècnic/a mitjà/na

RL

AG

CD

F

A2

21

3- Determinar el complement específic per l’any 2021 d’aquest nou lloc de treball,
tal i com es detalla a continuació:
COND.
DIFICULTAT ESPECIAL
DE
DENOMINACIÓ
TÈCNICA
DEDICACIÓ RESPONS. FEINA
TÈCNIC/A
MITJÀ/NA
2.754,03
1.836,02
3.672,03 918,01
INTERVENCIÓ

TOTAL
9.180,09

MENSUAL
655,72

SEGON. Publicar l’esmentada modificació de la plantilla en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TERCER. Trametre còpia de la modificació de la relació de llocs de treball i de la
plantilla pressupostària de l’exercici 2021 a l’Administració de l’Estat i al Departament
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20211130&punto=4
“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas,
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián, Meritxell García de Llanza (ERC), Mónica Estrader Rodríguez,
Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, (CUP)
Abstencions: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa
Maria Martin Santiago (Força Corbera), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Elías Soleño Pasarín (Cs).”

5. Modificació de la plantilla per a la creació d’una plaça i lloc de treball de
tècnic/a d’administració general (TAG).
Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 23 de novembre de 2021 a proposta
d’aquesta Alcaldia, amb el text següent:
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 22 de desembre de 2020, va
aprovar d’acord amb l’article 283 del Decret legislatiu 2/2003 del text refós de la Llei
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02/02/2022 La secretària acctal.

S’adopta l’acord per majoria absoluta”
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Municipal i de règim local de Catalunya, de 28 d’abril, la plantilla de personal i la RLT
per l’any 2021.
La plantilla pot ser modificada amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant
l’any de la seva vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a
l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici
següent, com també si respon a criteris d’organització administrativa interna.
L’acumulació de tasques al servei de Secretaria com a conseqüència de la constant
reestructuració de l’Ajuntament fa necessària la dotació de més efectius per tal
d’assegurar l’assoliment dels seus objectius.
La secretària de l’Ajuntament ha emès informe on estableix la necessitat de procedir
a una modificació de la plantilla aprovada, per facultar al servei de secretaria de
mitjans personals per a la realització de les diverses tasques de caire jurídic que
estableix la normativa.
Sotmesa la modificació de la Relació de Llocs de Treball a negociació col·lectiva el si
de la Mesa de Negociació conjunta de funcionaris i personal laboral de l'Ajuntament,
s’ha aprovat la mateixa.
L’interventor ha emès informe favorable a la modificació de la plantilla per a la creació
d’una plaça a Secretaria.
La secretària de la corporació ha emès informe de data 22 d’octubre de 2021.
La cap del servei de Recursos humans ha emès informe 225/2021.
Per tot l’exposat, a proposta aquesta Alcaldia i, previ dictamen de la Comissió
Assessora,
S’acorda

1- Modificació de la plantilla pressupostària 2021 amb la creació de la plaça de
tècnic/a d’administració general (TAG).
PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA 2021
Places
GrupSubgrup Ocupades Vacants
PERSONAL FUNCIONARI
Escala d'administració general
Subescala Tècnica
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02/02/2022 La secretària acctal.

PRIMER. Crear la plaça i el lloc de treball de tècnic/a d’administració general (TAG)
(RLT núm. 195) tal i com es detalla:

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

2c13094ba4fc4fe3b8131e6af2e9c5ad001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Total

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

Tècnic/a d’administració general (TAG)

A1

2

2

4

2- Modificació de la Relació de Llocs de treball amb la creació del lloc de treball de
tècnic/a d’administració general (TAG).
RELACIÓ LLOCS DE TREBALL 2021
Nº

A RD CS SERVEI

195 00

00 01 Secretaria

DENOMINACIÓ DEL
LLOC DE TREBALL
Tècnic/a d’administració
general (TAG)

RL

AG

CD

F

A1

21

3- Determinar el complement específic per l’any 2021 d’aquest nou lloc de treball,
tal i com es detalla a continuació:

DENOMINACIÓ
TÈCNIC/A
ADMINISTRACIÓ
GENERAL (TAG)

DIFICULTAT ESPECIAL
TÈCNICA
DEDICACIÓ RESPONS.
3.328,96

2.219,30

4.438,62

COND. DE
FEINA

TOTAL

1.109,66 11.096,54

MENSUAL
792,61

SEGON. Publicar l’esmentada modificació de la plantilla en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TERCER. Trametre còpia de la modificació de la relació de llocs de treball i de la
plantilla pressupostària de l’exercici 2021 a l’Administració de l’Estat i al Departament
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.”

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

6. Donar compte de l’informe resum de control intern efectuat per la
Intervenció corresponent a l’exercici 2020.
L’últim paràgraf de l’article 213 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-
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02/02/2022 La secretària acctal.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20211130&punto=5
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disposa que els òrgans interventors de les Entitats Locals remetran, amb caràcter
anual a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat un informe resum dels
resultats dels esmentats controls desenvolupats a cada exercici, en el termini i amb el
contingut que es regulin en les normes indicades en el paràgraf anterior.
Aquest precepte ha sigut desenvolupat parcialment per l’article 37 del Reial Decret
424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del Sector Públic local – RCI- segons el qual:
1) L’òrgan interventor haurà d’elaborar amb caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació
del compte general, l’informe resum dels resultats de control intern assenyalats en
l’article 213 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-.
2) L’informe resum serà remes al Ple, a través del President de la Corporació, i a la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer quadrimestre de
cada any i contindrà els resultats més significatius derivants de les actuacions de
control financer i de funció interventora realitzades en l’exercici anterior.
3) La Intervenció General de l’Administració de l’Estat dictarà les instruccions a les que
haurà d’ajustar-se el contingut, estructura i format de l’informe resum i haurà de crear
un inventari públic que reculli els informes rebuts de les Entitats Locals.
El 6 de abril de 2020 s’ha publicat la resolució del 2 d’abril de 2020 de la Intervenció
General de l’Estat per la qual s’estableixen les instruccions a les que hauran d’ajustarse el contingut, estructura i format de l’informe resum anual.
Atès l’informe emès per la Intervenció Municipal.
En virtut de l’anteriorment exposat, aquesta regidoria proposa :
PRIMER.- Donar compte de l’informe resum de control intern corresponent a l’exercici
2020 emes per l’interventor municipal.
SEGON.- Remetre a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, l’informe
resum de control intern de l’exercici 2020.

7. Donar compte de l’informe 44/2021 de morositat corresponent al 3r
trimestre de l’exercici 2021.
Es dona compte de l’informe 44/2021 de morositat corresponent al 3r trimestre 2021
“Informe 44/2021 de morositat corresponent al 3r 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
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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
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.

INFORME
Es detalla a continuació la informació corresponent al 3r trimestre de 2021:

3 TRIM.2021

PAGAMENTS REALITZATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

Nombre
346
120

Total pagaments

666

Terminis de pagaments

Dies

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 1

02/02/2022 La secretària acctal.

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.

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

2c13094ba4fc4fe3b8131e6af2e9c5ad001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Import total
684.981,54 €
224.947,39 €
1.383.726,89 €

Període mitjà de pagament

53,51
Nombre

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT
(*)

Total pagaments

0
Nombre
348
118
466

Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Import total
0,00 €
Import total
718.773,87 €
272.361,72 €
991.135,59 €

Dies
40,56

(*) 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
F/2009/2974

Import factura
389.000,00

Documento
A61236246

Nombre
SCRINSER,S.A.

Capítol

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.
La tresorera.
Rosaura Insa Pascual.

L’interventor,
Pablo Fernández Fernández.

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

Nombre
550
116
666

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

44,19

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT
(*)

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Marta Puig Puig
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02/02/2022 La secretària acctal.

Nombre
2 TRIM.2021

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

2c13094ba4fc4fe3b8131e6af2e9c5ad001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

0
Nombre
229
62
291
Dies
43,25

Import total
1.026.801,74 €
356.925,15 €
1.383.726,89 €

Import total
0,00 €
Import total
402.738,14 €
144.848,12 €
547.586,26 €

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

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

Nombre
583
25
608

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

31,55
Nombre

1 TRIM.2021

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT
(*)

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

0
Nombre
256
69
325

Nombre
736
133
869

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

34,37

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT
(*)

Total pagaments

02/02/2022 La secretària acctal.

Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

0
Nombre
277
19
296

Import total
0,00 €
Import total
633.805,87 €
246.062,95 €
879.868,82 €

Import total
1.833.852,56 €
489.821,21 €
2.323.673,77 €

Import total
0,00 €
Import total
1.263.622,61 €
16.359,77 €
1.279.982,38 €

Dies
16,92

Nombre
443
211
654

Import total
727.738,32 €
84.804,59 €
812.542,91 €

3 TRIM.2020
Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

38,00

Marta Puig Puig

Nombre

Signatura 1 de 1

1.744.544,52 €

Dies
34,05

Nombre
4 TRIM.2020

Import total
1.681.505,83 €
62.998,69 €

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

2c13094ba4fc4fe3b8131e6af2e9c5ad001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT
(*)

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

0
Nombre
355
38
393

Nombre
941
216
1157

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

35,50

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT
(*)

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

0
Nombre
252
9
261

Nombre
718
93
811

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

35,90

02/02/2022 La secretària acctal.

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT
(*)

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

PAGAMENTS REALITZATS

Dins període legal pagament

Marta Puig Puig

4 TRIM.2019

Signatura 1 de 1

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

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

2c13094ba4fc4fe3b8131e6af2e9c5ad001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

1.283.854,65 €

Import total
1.103.755,52 €
202.344,21 €
1.306.099,73 €

Import total
0,00 €
Import total
430.343,24 €
17.219,31 €
447.562,55 €

Dies
15,21

Nombre
1 TRIM.2020

Import total
1.158.378,67 €
125.475,98 €

Dies
33,90

Nombre
2 TRIM.2020

0,00 €

0
Nombre
386
192
578

Import total
1.173.491,79 €
153.152,87 €
1.326.644,66 €

Import total
0,00 €
Import total
515.291,79 €
128.447,49 €
643.739,28 €

Dies
35,71

Nombre
785

Import total
1.491.948,47 €

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

Fora període legal pagament

129

354.843,34 €

Total pagaments

914

1.846.791,81 €

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

37,22
Nombre

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT
(*)

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

0
Nombre
447
29
476

Nombre
676
101
777

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

39,15

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT
(*)

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
Total pagaments

0
Nombre
401
23
424

Nombre
891
65
956
Dies

Període mitjà de pagament

38,41
Nombre

2 TRIM.2019

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

PENDENT DE PAGAMENT

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
Total pagaments

0
Nombre
291
10
301

(*)
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

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

2c13094ba4fc4fe3b8131e6af2e9c5ad001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Import total
768.887,70 €
32.750,28 €
801.637,98 €

Import total
1.239.402,72 €
35.505,89 €
1.274.908,61 €

Import total
0,00 €
Import total
708.116,60 €
109.435,32 €
817.551,92 €

Dies
25,80

Terminis de pagaments

Marta Puig Puig
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02/02/2022 La secretària acctal.

PAGAMENTS REALITZATS

0,00 €

Dies
21,48

Nombre
3 TRIM.2019

Import total

Dies
26,81

Import total
1.265.714,66 €
75.105,16 €
1.340.819,82 €

Import total
0,00 €
Import total
517.761,48 €
66.509,98 €
584.271,46 €

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

Nombre
902
45
947

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

40,91
Nombre

1 TRIM.2019

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

0
Nombre
334
21
355

Nombre
873
46
919

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

36,77

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS
3 TRIM.2018

Total pagaments

0
Nombre
368
2
370

Nombre
579
101
680
Dies

Període mitjà de pagament

38,90
Nombre

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

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

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Import total
0,00 €
Import total
682.352,40 €
28.354,90 €
710.707,30 €

Import total
1.197.494,14 €
63.069,66 €
1.260.563,80 €

Import total
0,00 €
Import total
844.246,20 €
2.680,36 €
846.926,56 €

Dies
13,41

Terminis de pagaments

Marta Puig Puig
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02/02/2022 La secretària acctal.

Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

1.430.235,70 €

Dies
25,35

Nombre
4 TRIM.2018

Import total
1.252.677,97 €
177.557,73 €

0

Import total
815.513,23 €
70.807,42 €
886.320,65 €

Import total
0,00 €

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

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

Nombre
278
15
293

Nombre
945
12
957

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

31,88

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

0
Nombre
183
8
191

Nombre
1069
9
1078

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

34,47

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

02/02/2022 La secretària acctal.

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

4 TRIM.2017

PAGAMENTS REALITZATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

Marta Puig Puig
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Total pagaments

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

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Import total
865.957,63 €
6.782,94 €
872.740,57 €

Import total
0,00 €
Import total
424.538,00 €
2.891,90 €
427.429,90 €

Dies
17,45

Nombre
1 TRIM.2018

384.776,44 €

Dies
22,50

Nombre
2 TRIM.2018

Import total
370.581,61 €
14.194,83 €

0
Nombre
303
1
304

Import total
1.237.631,07 €
4.777,70 €
1.242.087,77 €

Import total
0,00 €
Import total
376.112,27 €
394,13 €
376.506,40 €

Dies
18,63

Nombre
859
23
882

Import total
1.229.478,87 €
40.235,42 €
1.269.714,29

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

35,30
Nombre

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments
Terminis de pagaments
Període mitjà de pagament

0
Nombre
454
454

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments
Terminis de pagaments

Nombre
1022
30
1052

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

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

2c13094ba4fc4fe3b8131e6af2e9c5ad001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Import total
776.330,28
776.330,28

Import total
1.234.737,39 €
31.854,27 €
1.266.591,66 €

Dies
41,8348

0
Nombre
282
7
289

Import total
0,00 €
Import total
610.695,43 €
5.964,13 €
616.659,43 €

Dies
18,4643
Nombre
885
19
904

Import total
1.037.859,54 €
103.478,60 €
1.141.338,14 €

Dies
40,9484
Nombre

2 TRIM.2017

Marta Puig Puig
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02/02/2022 La secretària acctal.

Període mitjà de pagament

0,00 €

Dies
17,51

Nombre
3 TRIM.2017

Import total

0
Nombre
472
2
474
Dies
19,4468

Import total
0,00 €
Import total
633.804,22 €
22,39 €
633.826,61 €

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

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

Nombre
873
4
877

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

38,66
Nombre

1r TRIM.2017

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

0
Nombre
316
(*) 11
327

Nombre
783
3
786

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

36,91

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

0
Nombre
383
1
215

Import total
0,00 €
Import total
486.113,42 €
9.713,97 €
495.827,39 €

Import total
1.254.222,60 €
753,72 €
1.254.976,32 €

Import total
0,00 €
Import total
973.205,91 €
186,58 €
973.392,49 €

Dies
14,61
Nombre
819
7
826

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

38,43

Import total
1.046.726,14 €
95.040,48 €
1.141.766,62 €

3r TRIM.2016
Nombre
INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

PENDENT DE PAGAMENT

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

Marta Puig Puig
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02/02/2022 La secretària acctal.

Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

1.467.157,61 €

Dies
19,01

Nombre
4t TRIM.2016

Import total
1.466.785,84 €
371,77 €

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

2c13094ba4fc4fe3b8131e6af2e9c5ad001

Url de validació
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Metadades

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

0
Nombre
215
0

Import total
0,00 €
Import total
451.348,54 €
€

Total pagaments

215

Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Dies
18,11

Nombre
818
6

Total pagaments

824

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

38,51
Nombre

2 TRIM.2016

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

0
Nombre
243
0

Total pagaments

243

Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Nombre
796
11

Total pagaments

807

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

42,56

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

0
Nombre
223
4 (*)

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

960.803,58 €

Import total
0,00 €
Import total
573.533,55 €
€
573.533,55 €

227

Import total
1.102.227,69 €
12.184,78 €
1.114.412,47 €

Import total
0,00 €
Import total
393.645,63 €
1.929,09 €
395.574,72 €

Dies
19,40

(*) Compensació de deutes“

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20211130&punto=7

8. Donar compte de l’informe 45/2021 del període mitjà de pagament a
proveïdors corresponent al 3r trimestre del 2021.

Marta Puig Puig
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PENDENT DE PAGAMENT

Import total
952.059,71 €
8.743,87 €

Dies
21,25

Nombre
1 TRIM.2016

451.348,54 €
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Es dona compte de l’informe 45/2021 Període mitjà de pagament a proveïdors 3r
trimestre 2021
“Informe de tresoreria 45/2021
Període mitjà de pagament a proveïdors 3r 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


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 3r trimestre de 2021 que posa
de manifest que aquest Ajuntament, a data 30 de setembre de 2021, compleix
amb el període mitjà de pagament previst legalment.
37,01 dies

Import d'Operacions Pagades

910.091,23 €

Ràtio d'Operacions Pendents

26,43 dies

Import d'Operacions Pendents (*)
Període Mitja de pagament de l'Entitat
Data d’inici del còmput: Data del registre d’entrada de la factura (E-registrada).
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Ràtio d'Operacions Pagades
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619.757,41 €
32,72 dies

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.
La tresorera,
Rosaura Insa Pascual

L’interventor,
Pablo Fernández Fernández

SEGON TRIMESTRE
ANY 2021
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

33,85

PRIMER TRIMESTRE
ANY 2021
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
02/02/2022 La secretària acctal.

Corbera de Llobregat

28,22

PRIMER TRIMESTRE
ANY 2020
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

33,51
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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

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

02/02/2022 La secretària acctal.
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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
-1,26
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TERCER TRIMESTRE
ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

5,17

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

02/02/2022 La secretària acctal.

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
5,45
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TERCER TRIMESTRE
ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

5,75

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=20211130&punto=8

9. Moció del grup municipal del grup municipal Cs per a garantir la igualtat
d'oportunitats en la infància.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 23 de novembre de 2021 a proposta del
grup municipal Cs, amb el text següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Segons les últimes dades disponibles del IDESCAT la taxa de pobresa en menors de
16 anys ascendia a un 31,1% a Catalunya. Gairebé 1 de cada 3 infants. Una de les
causes és la insuficient inversió en infància que hi ha actualment a Catalunya,
recordem que estem molt per sota de la mitjana espanyola i a anys llum de l'europea
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així que no és d'estranyar que encapçalem el rànquing espanyol en pobresa infantil
segons l'Eurostat.
La inversió en infància és una de les millors inversions socials i econòmiques que
qualsevol Administració pot fer per les futures generacions. És el millor que pot fer per
aquest u de cada tres nens catalans que viu per sota del llindar de la pobresa. Perquè
parlar de desigualtat i pobresa en la infància és parlar de pèrdua de talent, ja que el
talent no entén de classes socials, el talent creix a tot arreu i necessitem garantir la
igualtat d'oportunitats perquè aquest talent aflori i no es perdi.
A més, Catalunya és una de les CCAA on la situació socioeconòmica de la família té
més incidència en l'èxit o el fracàs dels alumnes. També és la comunitat autònoma de
tota Espanya i la regió d'Europa amb més fracàs escolar entre els alumnes d'origen
estranger. Hi ha altres indicadors molt negatius com, per exemple, que un alumne de
Ciutat Vella té 8 vegades més possibilitats de fracàs escolar que un alumne de Sarrià.
Per a millorar tots aquests indicadors i avançar en l'equitat i la igualtat d'oportunitats
és imprescindible que l'educació sigui totalment gratuïta i això inclou els llibres de text,
com ens indica Save the Children.
Cada any, les famílies amb nens en edat escolar han de fer front a la despesa que
suposa l'inici de curs, que oscil·la entre 300 i 400 euros per fill. Hi ha moltes famílies
que no poden fer aquesta despesa i, en conseqüència, hi ha alumnes que assisteixen
als seus centres escolars sense els llibres de text i el material necessari. Aquest fet
atenta radicalment en contra del dret a una educació de qualitat gratuïta i en contra
també dels principis de l'equitat i la igualtat d'oportunitats.

Hi ha diferents estudis que demostren l'impacte de la biblioteca en l'èxit escolar i
aquests resultats milloren quan la biblioteca és gestionada per un especialista.
Aquestes millores incideixen en una major motivació, un increment en els resultats
acadèmics i unes taxes de graduació més altes.
A les biblioteques del segle XXI tenen un paper destacat les noves tecnologies i un
especialista en biblioteques potencia l'aprenentatge de la recerca, el desenvolupament
d'habilitats d'aprenentatge independent, el desenvolupament de la capacitat de
transformar la informació i l'ús ètic de la informació.
La democratització de l'accés a la cultura és un factor indispensable en les societats
del coneixement. Des de les administracions públiques hem de promoure la inclusió
promovent l'accessibilitat de la cultura per a tota la ciutadania. La creació d'un carnet
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D'altra banda, la biblioteca és una finestra oberta al món que fomenta el coneixement
de la diversitat cultural i permet el coneixement i difusió de les diferents llengües i
cultures. La biblioteca escolar és, moltes vegades, la primera i única a la qual tindran
accés molts nens al llarg de la seva escolarització obligatòria, la qual cosa la converteix
en un garant de la igualtat d'oportunitats. Dóna accés a la informació a tots els
alumnes i això fa que sigui un entorn igualador i cohesionador i un element
compensador en situacions de fragilitat. A més, des de la biblioteca, es formen
persones crítiques i solidàries.
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cultural amb el qual accedir a les ofertes, informació i serveis culturals ens dota d'una
eina amb la qual es pot fomentar l'accés, la participació i el consum cultural.
Per tot l’exposat, a proposta del grup municipal Cs i, previ dictamen de la Comissió
Assessora,
S’acorda:
1. Impulsar un acord amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
per al curs 2021-2022 i següents, en el qual es contempli el finançament necessari
per a crear un banc públic de llibres de text, així com les ajudes necessàries per a
l'alumnat de primer i segon de primària que faci servir llibres no reutilitzables.
Igualment, aquest acord hauria d'incloure els fons necessaris per a finançar la despesa
en material escolar, que és una part substancial del que actualment paguen les
famílies.
2. Impulsar un acord amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per a reactivar, actualitzar i millorar el Programa biblioteca escolar Puntedu
que suposi la dotació, el reconeixement i el manteniment de les biblioteques escolars
a la província de Barcelona, en coordinació amb la Xarxa Municipal de Biblioteques de
la Diputació de Barcelona.
3. En col·laboració amb la Xarxa Municipal de Biblioteques de la Diputació de Barcelona
instar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a dotar tots els
centres escolars amb la figura del bibliotecari/a escolar com a especialista amb
dedicació plena dins de la funció pública.
4. Creació d'un carnet cultural infantil que fomenti la inclusió i la igualtat d'oportunitats
en l'accés a la cultura perquè la condició socioeconòmica de les famílies no limiti l'accés
a la cultura.

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

10. Moció del grup municipal GIU per a sol·licitar millores en el servei de
correus.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 23 de novembre de 2021 a proposta del
grup municipal GIU, amb el text següent:
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EXPOSA
Amb motiu de la celebració del Ple Municipal, el qual tindrà lloc el proper 30 de
novembre del 2021, El Grup Independent d’Urbanitzacions, vol continuar amb actitud
“pro positiva” que permeti mostrar el compromís que com a partit polític volem tenir
amb tots els ciutadans de Corbera de Llobregat.
Ho farem fent propostes en aquells temes que per la seva importància cal
desenvolupar, amb la voluntat de donar continuïtat a les gestions realitzades durant
la darrera legislatura i per garantir que, al marge d'ideologies partidistes, la voluntat
d'aquest ajuntament no és altra que facilitar als ciutadans del municipi la distribució
equitativa dels recursos municipals i les millores de la seva qualitat de vida.
SOL·LICITO
Que sigui inclosa a l’ordre del proper Ple la següent MOCIÓ
MOTIUS
Actualment el servei postal universal al municipi de Corbera de Llobregat, no deixa de
ser una utopia en una gran part del mateix.
Les queixes de la ciutadania van en augment, per diversos motius, com són: cartes
lliurades en altres domicilis, la no retirada de la correspondència a les bústies de
devolució, la manca de bústies de recollida a les urbanitzacions; notificacions que no
arriben o no es lliuren al destinatari, el manteniment del tancament els dissabtes a
l'única oficina que disposa correus al municipi.
Així mateix, el servei de repartiment postal universal al municipi dista molt de ser
universal i homogeni, hi ha zones en les quals no es realitza la distribució domiciliària
denominada “universal”, i els residents han de recórrer a bústies col·lectives o apartats
de correus individuals.

L'objecte de la Llei 24/1998, de 13 de juliol, és la regulació dels serveis postals per tal
de garantir el servei postal universal a tots els ciutadans.
El servei postal universal està reservat avui dia a l'Entitat Pública Empresarial Correus
i Telègrafs amb la consideració de servei d'interès general. La màxima prioritat i
responsabilitat dels Ajuntaments és d’interès general dels seus ciutadans.
L'operador a qui s'ha encomanat la prestació del servei postal universal està obligat,
especialment:
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A la reunió mantinguda el dia 3 d'abril del 2007, amb representants de Correus i
Telègrafs aquest ajuntament va manifestar la seva voluntat de suprimir a partir del
2008 les bústies col·lectives i el representant de Correus va manifestar la voluntat de
la central de reforçar el servei i que Corbera de Llobregat estava entre les prioritats.
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a) Oferir als usuaris dels serveis postals que estiguin en condicions comparables el
mateix tractament i prestacions idèntiques.
b) Prestar el servei, sense cap discriminació, entre els usuaris que es trobin en
condicions anàlogues.
La directiva 97/67 de la comunitat Europea manifestada pel Parlament i el seu Consell
de 13 de desembre de 1997 ja recull a les seves normes comunes de serveis postals
l'obligació de recollida general i distribució al domicili de persones físiques o jurídiques.
Així mateix, el dret a la igualtat inclòs a l'art. 14 de la Constitució Espanyola, i l'art. 2
del Reial decret 176/1998, de 16 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Entitat
Pública Empresarial Correus i Telègrafs, o l'art. 5 del Reial decret 1829/1999, de 3 de
desembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis
postals que es refereix de forma expressa a “La igualtat de tracte als usuaris dels
serveis postals que estiguin en condicions anàlogues” com a garantia dels usuaris.
Preceptes que es completen amb els drets de l’usuari de l’art. 10, els procediments de
resolució de conflictes de l'art. 20 i la possibilitat d'exigir responsabilitat als operadors
postals per prestació dels serveis postals de l'art. 21 del Reial decret 1829/1999. Amb
la mateixa claredat s'expressa l'art. 1 de la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del Servei
Postal Universal i de Liberalització dels Serveis Postals: “L'objecte de la present Llei és
la regulació dels serveis postals per tal de garantir la prestació del servei postal
universal a tots els ciutadans...” I l'art. 15 insisteix “S'entén per servei universal el
conjunt de serveis postals de qualitat determinada a la Llei i els seus Reglaments de
desenvolupament, prestats de forma permanent a tot el territori nacional i a preu
assequible per a tots els usuaris.
També la resolució del 15 de juny de 2021de la Secretaria General Técnica pel publica
l`acord de Consell de Ministres de data 1 de juny de 2021,en el que s’aprova el pla de
prestació del servei postal universal.

Si bé es va modificar i incorporar part del municipi al repartiment universal, segueixen
existint zones amb una clara discriminació en la seva distribució, estant l'ajuntament
capacitat per realitzar les modificacions, en cas de ser necessàries, per aconseguir
l'objectiu de garantir els drets de la ciutadania a aquest servei.
Transcorregut un temps, més que prudencial, excessiu, des de la darrera modificació
en el servei, és el moment de completar les gestions iniciades garantint les prestacions
universals corresponents.
Per tot això el Grup Independent d’Urbanitzacions demana que s’aprovi la moció
següent:
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Durant la legislatura 2007 – 2011, la gestió de l`ajuntament va ser pràcticament
nul·la., no va ser fins el període 2011 – 2017 que es van reprendre la iniciàtica en
aquets tema. A partir del any 2018, aquest equip de govern s`ha negat a fer las
millores necessàries per reforçar aquest servei, incloent la reiterada negativa
d’instal·lar les bústies col·lectives compromeses pendents.
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1) Requerir a Correus i Telègrafs l'obertura de l'oficina de Correus del nostre municipi,
els dissabtes no festius.
2) L'eliminació de les anomenades bústies col·lectives durant l'any 2022 a totes les
urbanitzacions.
3) Requerir a Correus i Telègrafs el repartiment postal universal a tot el municipi de
Corbera de Llobregat, d'acord amb les normatives vigents, durant l'any 2022
4) Establir un calendari d`actuacions per dur a terme de forma esglaonada la
implantació dels presents acords.
5) Donar publicitat i comunicar als nuclis afectats dels presents acords.”
http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20211130&punto=10
“Vots a favor:,Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa
Maria Martin Santiago (Força Corbera), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Elías Soleño Pasarín (Cs)
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 García de Llanza (ERC), Mónica Estrader Rodríguez,
Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, (CUP)
La moció queda rebutjada amb la majoria que requereix la Llei”

11. Moció del grup municipal FC homologació de les condicions dels convenis
de subvenció per al manteniment dels barris i/o urbanitzacions a la resta de
convenis amb entitats del municipi.

El Ple de l’Ajuntament d’11 de novembre de 2014 va aprovar el contingut dels convenis
de col·laboració amb les associacions de veïns, associacions de propietaris i juntes de
compensació dels barris i/o urbanitzacions que portaven a terme tasques de
manteniment de la via i dels serveis públics.
Aquests convenis van néixer, d’una banda, de la constatació que la conjuntura
econòmica, resultant de la crisi del 2008, feia inviable financerament la realització de
les obres d’urbanització a curt i mig termini. Això impedia, per tant, la completa
recepció de les Unitats d’Actuació amb obres d’urbanització pendents de realitzar.
D’altra banda, l’establiment dels convenis obeïa a la voluntat, tant de les entitats
veïnals com de l’Ajuntament, de contraure un compromís de col·laboració mútua per
aconseguir una mínima qualitat dels carrers i serveis públics, en condicions de
seguretat i de respecte mediambiental. En aquell moment, es va entendre que amb
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Vist el dictamen de la Comissió Assessora de 23 de novembre de 2021 a proposta del
grup municipal FC, amb el text següent:
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aquests acords de cooperació es podria contrarestar d’alguna manera el procés de
degradació de l’espai públic als barris/urbanitzacions. Degradació que incideix
directament en la qualitat de vida de veïns i veïnes i, també, en el valor de les seves
propietats.
Així mateix, els convenis també significaven un reconeixement a la tasca històrica
realitzada per les entitats urbanístiques, algunes de les quals s’encarreguen de fa
temps del manteniment bàsic de carrers i serveis, sufragant el cost que se’n deriva
mitjançant quotes aportades pels propietaris/es de l’àmbit.
Com sigui que les activitats de reparació i manteniment portades a terme per les juntes
i associacions obeeixen a criteris de seguretat i de protecció del medi ambient, va
quedar acreditat l’interès públic d’una concessió d’una subvenció directa a les entitats
urbanístiques.
Al pressupost municipal es van consignar partides nominals al Capítol IV per al
pagament de la subvenció conveniada amb cada associació o junta, el qual permetia
l’atorgament anual de les quantitats establertes, subordinant l’autorització de la
despesa als pressupostos municipals de l’any corresponent.
Els esmentats convenis tenien una durada de 5 anys, essent prorrogables fins un
període total de 10 anys. La Junta de Govern de data 23 de desembre de 2019 va
aprovar-ne la pròrroga i el text corresponent, amb el qual la vigència d’aquests ajuts
serà fins el novembre de 2024.

El conveni no preveu, en cap cas, que la subvenció finalment atorgada hagi de ser un
percentatge determinat sobre la despesa real justificada per l’entitat, cosa que s’està
produint actualment amb els convenis de manteniment dels barris i urbanitzacions.
Això contrasta amb el procediment seguit a la resta de convenis subscrits amb gairebé
una trentena d’entitats socials, culturals, esportives i empresarials, les quals reben la
totalitat de la quantitat establerta al conveni, sempre i quan la justifiquin
adequadament.
Considerant que aquesta situació comporta un greuge comparatiu i desvirtua els
objectius establerts al seu dia de cooperació amb les entitats urbanístiques, el Grup
Municipal de Força Corbera proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
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Al text del conveni queda fixat que, per al cobrament de l’esmentada subvenció, les
entitats han de justificar les tasques de manteniment o reparació realitzades a
l’exercici anterior mitjançant “una memòria justificativa de la realització i
desenvolupament de l’activitat subvencionada” i una “relació de factures justificatives
de les despeses i comprovants de pagament de l’activitat subvencionada per un import
com a mínim equivalent a l’import de la subvenció” i, en funció dels treballs realitats,
la corresponent “certificació del tècnic director”.
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Primer.- Homologar el procediment i les condicions de concessió i justificació de les
subvencions directes, establertes mitjançant conveni amb les entitats urbanístiques, a
les de la resta de convenis establerts amb les entitats del municipi que reben també
subvencions directes.
Segon.- Modificar l’Ordenança municipal general de subvencions i les Bases d’execució
del pressupost municipal, així com qualsevol altre document normatiu de caire
municipal que calgui, per a aconseguir l’acord precedent, dins del marc de la legislació
vigent.
Tercer.- Comunicar els acords precedents a totes les entitats locals, en especial a les
associacions i juntes d’urbanitzacions o barris, així com a la població en general a
través de les xarxes i mitjans d’informació municipals.”
http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20211130&punto=11
“Vots a favor:,Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa
Maria Martin Santiago (Força Corbera), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Elías Soleño Pasarín (Cs)
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 García de Llanza (ERC), Mónica Estrader Rodríguez,
Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, (CUP)
La moció queda rebutjada amb la majoria que requereix la Llei”

PROPOSTA D’URGÈNCIA
Fora de l’ordre del dia, la presidenta proposa la incorporació d’un assumpte a l’ordre
del dia, per raó d’urgència. Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per majoria
absoluta.
Urgència. Moció sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al
manifest de SOMESCOLA.CAT

Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya determina, en l’article 6, que la llengua
pròpia de Catalunya és el català i que és també la llengua normalment emprada com
a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament.
Atès que, en el mateix sentit, la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, en
l’article 20 defineix la llengua catalana com a llengua pròpia de Catalunya i de
l’ensenyament en tots els nivells educatius.
Atès que la LEC (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya) fixa el règim
lingüístic derivat de l’Estatut, que en l’article 143.1 estableix que correspon a la
Generalitat la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia i, per tant,
determina el règim lingüístic del sistema educatiu amb la finalitat de garantir la
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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normalització lingüística del català i també de la llengua occitana, denominada aranès
a l’Aran, que és la llengua pròpia d’aquest territori i és oficial a Catalunya, d’acord amb
el que estableixen l’Estatut, la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a
l’Aran i la llei de política lingüística.
Atesa la disposició addicional trenta-vuitena de la LOMLOE (Llei orgànica 3/2020, de
29 de desembre, de modificació de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació).
Atès que compartim que el català ha de ser la llengua de cohesió del conjunt de la
ciutadania, perquè és el vehicle d’expressió d’una societat, és el tret característic d’una
cultura i és patrimoni també dels habitants no catalanoparlants del país i aspirem a la
plena normalització de l’ús de la llengua en tots els àmbits.
Atès que la societat catalana sempre ha situat la reivindicació lingüística al costat de
la lluita per la democràcia, la llibertat i els drets personals i col·lectius i que compromís
i el consens al voltant d’aquest valors va concretar-se amb l’impuls que un grup de
mares i pare de Santa Coloma va donar al projecte d’immersió lingüística (1983) amb
l’objectiu d’estendre el coneixement de la llengua catalana entre les noves generacions
i garantir així la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.
Atès que l’educació és el planter de la ciutadania poliglota mitjançant un sistema
educatiu universal, inclusiu i d’acollida que no faci diferències per raó de llengua i que
estigui orientat al plurilingüisme, preservant el model d’immersió lingüística que
converteix el català en llengua vehicular de l’ensenyament i vetllant per l’aplicació
efectiva dels programes d’immersió lingüística en tots els nivells de l’ensenyament i
per atendre les mancances que hagi pogut patir el sistema en els darrers anys o que
hi pugui haver en el futur.

Atès que els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan
possible aquest model educatiu català, i són els qui han fet els esforços gràcies als
quals l’escola ha mantingut tothora la seva funció de cohesió social i de convivència
democràtica en un context de tensions vinculades a la crisi econòmica, reconeixem i
agraïm públicament la seva tasca i manifestem la nostra confiança en la seva
professionalitat.
Atès que durant aquests anys els centres educatius han situat l’alumnat al centre
procés educatiu i han adequat les actuacions pedagògiques a les circumstàncies
sociolingüístiques d’un entorn escolar cada cop més divers i han garantit d’aquesta
manera la competència lingüística plena en català i castellà, i suficient en una llengua
estrangera, de tot l’alumnat al final de l’etapa obligatòria.
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Atès que al llarg dels anys, la immersió lingüística ha fet possible l’aprenentatge
equilibrat de les dues llengües oficials de Catalunya, un model pedagògic d’èxit que ha
estat avalat pel Consell d’Europa (19 de setembre de 2019) i que els estudis existents
posen de manifest que l’aprenentatge del català a l’escola amplia la capacitat
comunicativa de l’alumnat i incideix positivament en els seus aprenentatges.
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Atès que, tot i els avenços que s’ha produït en l’extensió del coneixement de la llengua,
el català continua sent una llengua minoritzada i sotmesa a un procés permanent
d’erosió i exclusió de determinats àmbits de la vida pública (xarxes socials, plataformes
digitals, judicatura, etc.), el darrer episodi del qual ha estat la no admissió a tràmit
del recurs presentat pel Departament d’Educació contra la darrera sentència del TSJC.
Atès que Somescola.cat agrupa entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu
amb l’objectiu de coordinar totes aquelles persones i entitats que es comprometen a
actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que contribueix a
construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure i que no separi els infants
i joves per la seva llengua d’origen.
Atès que les administracions locals són un element clau del sistema educatiu català en
tant que en el marc de la Llei d’Educació de Catalunya, treballen en coresponsabilitat
amb el Departament d‘Ensenyament per a garantir un sistema educatiu de qualitat.
S’acorda:
Primer. Denunciar que cap tribunal pot usurpar la capacitat dels centres educatius de
prendre les decisions pedagògiques i didàctiques oportunes per assegurar la formació
lingüística i comunicativa de l’alumnat i que qualsevol actuació feta la marge
d’aquestes consideracions educatives suposa una distorsió greu en el procés
d’aprenentatge de l’alumnat.

Tercer. Rebutjar aquest nou atac al nervi del sistema educatiu, un atac a la llengua
fet des del desconeixement absolut de la realitat educativa catalana, que imposa
percentatges d’hores lectives de llengües quan l’escola catalana fa temps que parla
d’innovació educativa i de competències transversals. Un discurs anacrònic, que només
busca perpetuar la situació de minorització del català per evitar que en el futur sigui
la llengua de trobada de les noves generacions de catalans i catalanes, persones
d’orígens diversos, amb bagatges lingüístics distints i enriquidors, compromeses amb
el present i el futur d’aquest país.
Quart. Subscriure el manifest de Somescola.cat (https://somescola.cat) per refermar
el suport al model lingüístic de l’escola catalana i al model de cohesió social que
aquesta representa i, en particular a
4- fer-se seva la crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per
defensar el model educatiu català i reforçar el treball conjunt per consolidar-lo,
protegir-lo i millorar-lo.
5- contribuir a blindar institucionalment el consens existent, que cal reforçar amb
el Pacte Nacional per la Llengua, i a demanar al govern espanyol que respecti
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Segon. Defensar el model d’escola catalana i la necessitat de continuar aplicant i
avançant en l’ús social del català mitjançant els Projectes Lingüístics de Centre perquè
són els documents que recullen les decisions i les actuacions pedagògiques idònies per
incidir en els processos d’aprenentatge que tenen a veure amb la formació dels nostres
infants i joves.
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els grans acords avalats per l’Estatut, la LOMLOE i les lleis de política lingüística
i d’educació de Catalunya.
Cinquè. Transmetre el suport a la tasca que es realitza als centres educatius i a la
professionalitat de tots els seus integrants, mestres, professorat, PAS i equips
directius.
Sisè. Demanar al Govern de la Generalitat que adopti totes les mesures
necessàries per garantir el model d'èxit de la immersió lingüística a l'escola.
Setè. Traslladar aquests acords a Somescola.cat, al Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Educació,
a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i
a l’Associació de Municipis per la Independència.
http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20211130&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 García de Llanza (ERC), Mónica Estrader Rodríguez,
Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, (CUP),Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito
Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), José Antonio Andrés Palacios (GiU)
Vots en contra: Elías Soleño Pasarín (Cs)
S’adopta l’acord per majoria absoluta”

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

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20211130&punto=13
13. Precs i preguntes
http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20211130&punto=14
I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 00:04
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.”
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1- De l’aprovació per part de la Diputació de Barcelona de la Moció per a la millora dels
serveis de les entitats bancaries als municipis de la província Barcelona.
2- De l’acord del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona adoptat en
sessió de data 26 de novembre de 2021 relatiu a la designació dels membres definitius
del Consell Assessor de l’àrea d’Ecologia.
3- De l’acord del Consell Comarcal adoptat en sessió de data 25 d’octubre de 2021
relatiu a l’aprovació del Decàleg de punts forts de l’ús de biomassa forestal com a font
d’energia.
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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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