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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2014. 
  
Corbera de Llobregat, 11 de novembre de 2014. 
  
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 20:00 hores, 
es reuneix el PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a terme la 
sessió ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia. 
 
Sota la Presidència de l’alcaldessa, Rosa Boladeras i Serraviñals, i assistits per la 
secretària general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen: 
 

- Manel Ripoll i Puertas (CiU) 
- Miquel Aregall Comas – PSC-GiU 
- Jaume Guim i Royo - CiU 
- Ramon Gabarron Rubio - PSC-GiU 
- Montserrat Isern Bofarull - PSC-GiU 
- Alfredo Prado Garcia - PSC-GiU 
- José Antonio Andrés Palacios (PSC-GIU) 
- Isidor Schmid Aguiñiga - CiU 
- Alfonso Olarte Rodes (PP) 
- Maria Consuelo Nieto Fernandez - PP 
- Montserat Febrero Piera (ERC) 
- Merce Rocas Rubio - ESQUERRA 
- Manuel Blanco Zurita (COIC) 
- David Lopez Loran - COIC 
- Antonio Moreno Ruiz -ICV-EUiA-E 

Absent i excusat: - Èric Blanco Moragas - CiU 
 
El senyor Manel Blanco demana saber per quin motiu la numeració dels punts de 
l’ordre del dia del Ple no es corresponen amb l’ordre del dia de la Comissió Assessora, 
responent l’alcaldessa que això sempre passa perquè hi ha un punt de l’ordre del dia 
de l’Assessora que mai apareixerà a l’ordre del dia del Ple i que és l’aprovació de 
l’acta de la pròpia Comissió Assessora. Per tant, la numeració mai coincideix i és 
correcte. 
 
Explica l’alcaldessa que en aquest cas, a més, han entrat dos propostes més per 
urgència i que són de caire econòmic.  
 
La presidenta obre la sessió i tot seguit es prenen els acords següents: 
 
1.Aprovació acta sessió anterior. 
 
L’acta s’aprova sense esmenes. 
 
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández 
(PP), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio 
(ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras 
Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García 
i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU). 
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2. Aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 21/2014. 
 
Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades  per a 
les quals no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual o és insuficient, i atès 
que hi han crèdits d’unes aplicacions pressupostàries de despeses no compromesos, 
i  un projecte de despesa  d’exercicis anteriors amb excés de finançament afectat, 
cal tramitar expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançats amb  
baixes per anul·lació d’altres partides del pressupost no compromeses i amb 
romanent de tresoreria afectat. 
 
L’interventor municipal ha emès informe favorable que consta 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, 36, 37, 38, 49, 50 i 51  del Reial decret  500/1990, de 20 d’abril, pel qual 
es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
S'acorda: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 21/2014 mitjançant: 
 

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

Despeses que cal finançar:      

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final 

_________
__ 12 172 46100 

APORTACIÓ DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA  CATÀLEG 
CAMINS MUNICIPALS 

0,00 2.319,57 0,00 2.319,57 

        TOTAL 0,00 2.319,57 0,00 2.319,57 

 
Finançament que es 
proposa:       

Projecte 
Aplicació 
pressupostària Descripció 

Consignació 
actual Alta Baixa 

Consignació 
final 

_________ 12 172 22699 DESPESES DIVERSES MEDI 
AMBIENT 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 

_________ 12 172 22602 CAMPANYA EDUCACIÓ 
AMBIENTAL 3.000,00 0,00 319,57 2.680,43 

        TOTAL 5.000,00 0,00 2.319,57 2.680,43 
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En el present cas, 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 les baixes de crèdits, es consideren 
reduïbles les dotacions d’aquestes  sense pertorbació dels serveis. 
 

B) Crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria afectat per 
excessos de finançament, segons el següent detall: 

Despeses que cal finançar:      

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final 

2014/2/AJUNT/32 32 231 63300 

INVERSIÓ DE 
REPOSICIÓ 
MAQUINÀRIA I 
INSTAL·L. 
POLÍT.D'IGUALT. 

0,00 3.202,00 0,00 3.202,00 

        TOTAL 0,00 3.202,00 0,00 3.202,00 

 

Finançament que es proposa: 
    

Aplicació 
pressupostària Descripció Previsió 

actual Alta Baixa Previsió 
definitiva 

1.87010 
ROMANENT DE TRESORERIA 
DESPESES AMB 
FINANÇAMENT AFECTAT 310.314,74 3.202,00 0,00 313.516,74 

  TOTAL 310.314,74 3.202,00 0,00 313.516,74 

 
En el present cas, 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 al finançament que es proposa amb excessos de finançament, aplicació 
1.87010 Romanent de tresoreria despeses afectades per import de 3.202,00 €, 
correspon a que el projecte d’inversió amb codi 2005/2/AJUNT/17 U.A. La Creu de l’ 
Aragall I té excessos de finançament afectat, ja que el total d’ingressos afectats  
reconeguts superen el total de despesa efectuada, i donat que no es preveu la 
necessitat d’aquest import d’excés de finançament a l’esmentat projecte, i atès que 
els projectes d’inversió no poden estar sobrefinançats, amb la present modificació de 
crèdits es pretén transferir al projecte d’inversió 2014/2/AJUNT/32, per import de 
3.202,00 €, el finançament dels recursos provinents d’un préstec concertat amb “La 
Caixa” l’any 2008, aplicació pressupostaria d’ingressos 1.91312 Préstec Pla Econòmic 
i Financer. 
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C) Suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdits d’altres partides 
del pressupost no compromesos, segons el següent detall: 
 

Despeses que cal finançar:      

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final 

___________ 22 241 46500 

CONVENI COL·LAB.CCBLL 
PROG.MIXT 
TREBALL/FORMA. 
PERS.ATURADES 

786,05 583,23 0,00 1.369,28 

        TOTAL 786,05 583,23 0,00 1.369,28 

 
Finançament que es 
proposa:       

Projecte 
Aplicació 
pressupostària Descripció 

Consignació 
actual Alta Baixa 

Consignació 
final 

_________ 21 441 47901 SUBVENCIÓ EXPLOTACIÓ 
TRANSPORT URBÀ 295.404,56 0,00 583,23 294.821,33 

        TOTAL 295.404,56 0,00 583,23 294.821,33 

 
En el present cas, el suplement de crèdit 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 les baixes de crèdits, es consideren 
reduïbles les dotacions d’aquestes  sense pertorbació dels serveis. 
 

D) Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria afectat per 
excessos de finançament, segons el següent detall: 

 

Despeses que cal finançar:      

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignaci

ó actual Alta Baixa Consignació 
final 

2014/2/AJUNT/15 11 155 61902 

ALTRES INVERS. 
REPOSICIÓ INFRAEST.I 
BÉNS ÚS GRAL VIA 
PÚBLICA 

71.540,91 30.000,00 0,00 101.540,91 

        TOTAL 71.540,91 30.000,00 0,00 101.540,91 
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Finançament que es proposa: 
    

Aplicació 
pressupostària Descripció Previsió 

actual Alta Baixa Previsió 
definitiva 

1.87010 
ROMANENT DE TRESORERIA 
DESPESES AMB 
FINANÇAMENT AFECTAT 313.516,74 30.000,00 0,00 343.516,74 

  TOTAL 313.516,74 30.000,00 0,00 343.516,74 

 
En el present cas, el suplement de crèdit 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 al finançament que es proposa en aquest apartat amb excessos de 
finançament, aplicació 1.87010 Romanent de tresoreria despeses afectades per 
import de 30.000,00 €, correspon a que el projecte d’inversió amb codi 
2005/2/AJUNT/17 U.A. La Creu de l’ Aragall  I té excessos de finançament afectat, ja 
que el total d’ingressos afectats  reconeguts  superen el total de despesa efectuada, 
i donat que no es preveu la necessitat d’aquest import d’excés de finançament a 
l’esmentat projecte, i atès que els projectes d’inversió no poden estar sobrefinançats, 
amb la present modificació de crèdits es pretén transferir al projecte d’inversió 
2014/2/AJUNT/15, per import  de 30.000,00 €, el finançament dels recursos 
provinents d’un  préstec concertat  amb “La Caixa” l’any 2008, aplicació 
pressupostaria d’ingressos 1.91312 Préstec Pla Econòmic i Financer. 
 
SEGON. Aprovar la modificació del Programa de Finançament del Pla d’Inversions 
derivada de la present modificació. 
 
TERCER. Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 
del Text Refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
QUART. El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en els termes d’exposició 
pública no es presenta cap reclamació contra el mateix. 
 
Ramon Gabarron 
 
Explica que en el primer cas es tracta de dotar de crèdit unes partides que són necessàries. 
En la primera, es tracta d’una partida necessària que és sobre el catàleg dels camins 
municipals, que es treu d’una altra partida sobre despeses diverses de medi ambient i d’una 
campanya d’educació ambiental que no feien falta. 
 
La segona modificació de crèdit tracta d’inversions que no són necessàries i que, per tant, es 
pot disposar d’aquests diners, dotant d’aquests diners a una partida de reposició de 
maquinària. Concretament es tracta d’un aparell climatitzador per a l’àrea d’Igualtat que es va 
espatllar. 
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La tercera modificació es refereix a una partida de 583€ que s’agafa d’un sobrant de la partida 
d’explotació del transport urbà i que es dota per a un conveni d’un programa mixt de treball 
de formació per a persones aturades. 
 
Per últim, hi ha una partida una mica més gran, de 30.000€, que és per inversions que no es 
realitzaran. Els diners han servit per a altres inversions que han sigut necessàries com a 
conseqüència de les darreres pluges, com és la reparació d’alguns carrers.  
 
Alcaldessa 
 
Demana es passi a votació. 
 
Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP), Manel Blanco i Zurita i David 
López i Lorán (COIC), Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, 
Jaume Guim Royo i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, 
Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios 
(PSC-GiU). 
 
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E). 
 
3. Sol·licitud ampliació en 120 mensualitats més els reintegraments de 
saldos deutors liquidacions definitives de la participació em tributs de l'Estat 
dels anys 2008 I 2009. 
 
La disposició addicional única de Reial-decret Llei 12/2014, de 12 de setembre, 
estableix modificacions en el procediment de reintegrament dels saldos deutors 
a favor de la Hisenda de l'Estat derivats de les liquidacions definitives de la 
participació en tributs de l'Estat dels exercicis 2008 i 2009, que va ser regulat 
en la disposició addicional desena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de 
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012. 
 
Una de les modificacions en  el procediment de reintegrament és l’ ampliació del 
termini de reintegrament dels citats saldos deutors en 120 mensualitats més. Per a 
això, les entitats locals hauran de complir els següents requisits: 
 

a) Només podran sol·licitar-ho aquelles entitats a les quals s'estigui aplicant 
l’ampliació del termini establert en la citada disposició addicional desena de la 
Llei 2/2012, de 29 de juny. 
 

b) La sol·licitud haurà de ser aprovada pel Ple de la Corporació local. 
 

c) Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se a través de mitjans telemàtics i amb 
signatura electrònica de l’interventor abans del 30 de novembre de 2014. 
 

d) L’ampliació sol·licitada es concedirà a les entitats locals que, a més, d’haver 
presentat la liquidació dels pressupostos de la totalitat d’entitats integrants 
de la Corporació local corresponents a 2013, prevegin complir a 31 de 
desembre de 2014 amb l’objectiu d ’estabilitat pressupostària, i amb el límit 
de deute públic establert als articles 51 i 53 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovada per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
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març, i el període mitjà de pagament no superi en més de 30 dies el termini 
màxim establert en la normativa de morositat d’acord amb el període mitjà 
de pagament a proveïdors que es publiqui en el mes d’octubre de 2014, 
conforme al 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, previstos en la Llei Orgànica  2/2012, 
de 27 d’abril, d’ estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 

L’apartat 4 de l’esmentada disposició addicional única determina que l’aplicació 
efectiva de l’ampliació del termini de reintegrament es durà a terme en el lliurament 
a compte del mes de gener de 2015. A partir de llavors, els reintegraments mensuals 
aplicables seran els que resultin de dividir l’import pendent de reintegrar a aquella 
data per les liquidacions corresponents als anys 2008 i 2009 dividit per 204 
mensualitats. 
 
Vista la nota informativa de la Secretaria d’Estat d’Administracions  Públiques del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques publicada a l’oficina virtual de 
coordinació financera amb les entitats locals relativa al procediment a seguir en les 
modificacions del reintegrament dels saldos deutors de les liquidacions definitives 
dels anys 2008 i 2009 en aplicació de la disposició addicional única del Reial Decret-
llei 12/2014, de 12 de setembre. 
 
Vist l’informe favorable de l’ interventor de l’Ajuntament relatiu a la previsió de 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit de deute públic abans 
esmentat, i del període mitjà de pagament que no supera en més de 30 dies el termini 
màxim establert en la normativa de morositat  corresponent al  mes d’octubre de 
2014 que s’incorpora a l’expedient. 
  
S'acorda: 
 
Primer. Sol·licitar l’ ampliació del termini de reintegrament dels saldos deutors 
resultants a càrrec de l’Ajuntament en les liquidacions definitives de la participació 
en els tributs de l’Estat dels anys 2008 i 2009 en 120 mensualitats més, d’acord amb 
l’establert a la disposició addicional única de Reial Decret-llei 12/2014, de 12 de 
setembre. 
 
Segon. Trametre la sol·licitud per acollir-se a l’ampliació detallada al punt primer de 
la present resolució,  un cop aprovades pel Ple de la corporació, a l’òrgan competent 
del Ministeri d’Hisenda i  Administracions Púbiques, abans del 30 de novembre de 
2014,  per via telemàtica, i amb signatura electrònica de l’ interventor, d’acord amb 
l’establert a l’apartat 3 de la citada disposició addicional única. 
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Alcaldessa 
 
Explica que es tracta d’un canvi en el pagament que l’Ajuntament fa dels reintegraments que 
s’han d’ajustar de la participació en els tributs de l’estat dels anys 2008 i 2009. En aquests 
anys els tributs de l’estat van ser inferiors als previstos i per tant, el que pertocava als 
ajuntaments s’ha de retornar una part. 
 
Això es va fraccionar en pagaments diversos, ara s’ha ampliat el termini per a estar al corrent 
d’aquest retornament i aquesta és la sol·licitud que s’ha de fer. 
 
Ramon Gabarron 
 
Comenta que si es recorda el cas, primer era un termini de cinc anys que després es va 
prorrogar a deu i que ara convé ampliar a vint anys. 
 
Alcaldessa 
 
Demana es passi a votació. 
 
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández 
(PP), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio 
(ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras 
Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García 
i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU). 
 
4. Aprovació operació de préstec a llarg termini amb BBVA destinada a 
cancel·lar el préstec formalitzat amb el Fons per al Finançament dels 
Pagaments a Proveïdors regulat al RDL 4/2012, de 24 de febrer. 
 
En dates 22/05/2012 i 04/12/2013 aquest Ajuntament va formalitzar en el marc del 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, 
regulats al Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, i al Reial Decret llei 8/2013, de 
28 de juny,  unes operacions  d’endeutament a llarg termini, per imports de 
2.319.836,51 €, i 638.628,98 €, respectivament. 
 

Per acord del Ple de la Corporació Local de data  10/06/2014, i de conformitat amb 
el que disposa l’Ordre PRE/966/2014, de 10 de juny,  es van modificar les condicions 
financeres del préstec formalitzat amb el Fons de Finançament de pagament a 
proveïdors (FFPP), en data 22/05/2012 , d’ import de 2.319.836,51 €, en el sentit 
d’ampliar el període de carència d’amortització del  principal en un any, i la reducció 
intermèdia en 131 punts bàsics del diferencial aplicable sobre l’ Euribor a 3 mesos de 
l’operació d’endeutament a llarg termini derivada de la primera fase del  mecanisme 
de finançament per al  pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
La Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, 
la competivitat i l’eficiència, a causa de la situació financera global del sector i la 
millora de les condicions dels mercats financers,  aprova una regulació que permetrà 
que les entitats locals concertin operacions de refinançament o de substitució dels 
préstecs formalitzats amb el FFPP en unes condicions financeres millors que les 
recollides en aquests últims contractes. Aquesta circumstància pot ajudar a 
augmentar la liquiditat de les entitats locals i a consolidar la millora de la seva situació 
financera. 
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L’article 3 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, regula la cancel·lació de les operacions 
de préstec formalitzades per las entitats locals amb el FFPP, mitjançant la concertació 
de noves operacions d’endeutament durant l’any 2014. 
 
L’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ha presentat una oferta 
d’import 2.319.836,51 euros  per formalitzar un préstec a llarg termini per cancel·lar 
el préstec del mateix import subscrit anteriorment amb el  Fons per al Finançament 
dels Pagament a Proveïdors. Les condicions financeres de l’operació proposada són 
les següents: 
 
- Termini: Fins al 29 de maig de 2022, primera amortització de capital : 29/8/2015. 
- Tipus d’interès: Euríbor 3 mesos més 1,75. 
-Comissions : Obertura: 0%, resta comissions: exempt. 
- Altres requisits: domiciliació de recursos suficients( PMTE i Fons Català) 
- Informe favorable de l’Interventor 
-Autorització Ministeri Hisenda i Administracions Públiques.  
 
L’Interventor Municipal ha emès informe en el qual es certifica  l’estalvi financer anual 
que es produirà com a conseqüència de la nova operació d’endeutament  que queda 
incorporat a l’expedient.  
 
S'acorda: 
 
Primer. Aprovar la concertació d’una operació de préstec a llarg termini amb l’entitat 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA. (BBVA) per un import de 2.319.836,51 € amb les 
condicions financeres  següents: 
 
- Finalitat: cancel·lació préstec formalitzat amb el Fons per al Finançament dels 
pagaments a proveïdors en el marc del Reial Decret llei 4/2012, de 24 de febrer.   
- Termini: Fins al 29 de maig de 2022, primera amortització de capital : 29/8/2015. 
- Tipus d’interès: euríbor 3 mesos més 1,75. 
-Comissions : Obertura: 0%, resta comissions: exempt. 
- Altres requisits: domiciliació de recursos suficients( PMTE i Fons Català) 
- Informe favorable de l’Interventor 
-Autorització Ministeri Hisenda i Administracions Públiques.  
 
Segon. Sol·licitar autorització del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per 
a formalitzar la nova operació d’endeutament i enviar la documentació requerida per 
l’article 3 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre. 
 
Tercer. Habilitar a l’ Alcaldessa  de l’Ajuntament per a la formalització de l’operació 
d’endeutament   i la signatura dels documents que siguin necessaris en ordre a 
l’execució del present acord. 

Quart. Comunicar l’operació d’endeutament al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, en el termini de trenta dies a comptar des de la data de la formalització, 
d’acord amb el que disposa l’article 3.7 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre. 
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Cinquè. Comunicar l’operació d’endeutament a  la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor, del Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, en el termini dels primers deu dies del mes següent al de 
la formalització, d’acord amb el que es preveu a l’article 4 de l’Ordre ECF/138/2007, 
de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
 
Alcaldessa 
 
Comenta que com ja es va explicar a la Comissió Assessora, ha sorgit la possibilitat de poder 
renegociar el pagament a proveïdors amb el BBVA. Aquesta negociació implica una rebaixa en 
els tipus d’interès.  
 
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarron, regidor de Finances. 
 
Ramon Gabarron 
 
Proposa que es puguin tractar els punts 4 i 5 a l’hora  per estar relacionats, explicant que per 
a poder aprovar el refinançament també cal que s’aprovi el pla de reducció del deute. 
 
Explica que es tracta d’una operació que es va fer amb Hisenda, el Pla de Proveïdors, per un 
import total de 2.319.000€. Ara el que es vol fer és que, amb la proposta que ha fet el BBVA 
és d’assumir ells el risc de l’operació i també es redueix l’interès variable a 1,75 més euríbor 
a tres mesos, essent una operació molt avantatjosa per a l’Ajuntament. Respecte als terminis 
i la forma de pagament són els mateixos i no hi ha cap cost addicional, simplement es canvia 
el préstec d’una banda a l’altra. 
 
Respecte a l’aprovació de la reducció del deute, insisteix en que no és res més que plasmar el 
que ja contemplava el pla d’ajust que determina que, en els propers anys es reduirà 
l’endeutament, al voltant d’un milió i escaig cada any. 
 
Alcaldessa 
 
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno i després a senyora Montse Febrero. 
 
Antonio Moreno 
 
Demana saber quin és l’import de l’estalvi anual.   
 
Ramon Gabarron 
 
Respon que al voltant dels 40.0000€ i 50.000€ en 2015, afegint que aquest estalvi no està 
reflectit en el pressupost perquè aquest es va tancar abans de que el BBVA fes la proposta. 
 
Això implica que els diners es podran utilitzar, principalment i si fa falta, en aquells temes 
socials que siguin necessaris per al municipi. 
 
Alcaldessa 
 
Proposa que s’aprovi, en primer lloc, el punt quatre, que tracta sobre l’operació que s’estableix 
amb el BBVA amb les noves condicions ja descrites i a continuació el punt cinc, que tracta 
sobre el pla de reducció del deute amb el pla d’ajust establert però incorporant aquesta nova 
operació. Demana que es passi a votació. 
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Punt 4. 
 
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández 
(PP), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio 
(ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras 
Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García 
i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU). 
 
Punt 5. 
 
Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP), Manel Blanco i Zurita i David 
López i Lorán (COIC), Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, 
Jaume Guim Royo i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, 
Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios 
(PSC-GiU). 
 
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E). 
 
5. Aprovació pla de reducció de deute 2014-2016. 
 
L’article 3 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per 
al creixement, la competitivitat i l’eficiència,  regula la cancel·lació de les operacions 
de préstec formalitzades per las entitats locals amb el Fons per al Finançament dels 
pagaments a proveïdors (FFPP), mitjançant la concertació de noves operacions 
d’endeutament durant l’any 2014. 
 
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat preveu concertar una operació de préstec a 
llarg termini amb l’entitat Bilbao Vizcaya Argentaria, SA., per un import de 
2.319.836,51 €,  amb la finalitat de cancel·lar el préstec formalitzat amb el FFPP el 
marc del Reial Decret llei 4/2012, de 24 de febrer. 
 
L’article 3.6 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, estableix que si l'entitat local hagués 
presentat en l'exercici 2013 estalvi net negatiu o endeutament superior al 75 per 
cent dels seus ingressos corrents liquidats en l'exercici immediat anterior, en els 
termes definits en la Disposició final trentena primera de la Llei 17/2012, de 27 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, l'entitat local, 
mitjançant acord del seu Ple, haurà d'aprovar un pla de sanejament financer o de 
reducció de deute per corregir, en un termini màxim de cinc anys, el signe de l'estalvi 
net o el volum d'endeutament, respectivament. Pel que es refereix a aquest últim 
haurà de corregir-se fins al límit abans citat, en el cas que aquest volum es trobi 
comprès entre aquell percentatge i el fixat en l'article 53 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març. En els restants suposats d'endeutament excessiu, el pla de reducció de 
deute haurà de corregir el nivell de deute, com a màxim, al percentatge fixat en 
l'últim precepte citat. 
 
L’esmentat apartat 6 de l’article determina que els citats plans hauran de comunicar-
se al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, juntament amb la sol·licitud 
d'autorització per a la formalització de l’operació d’endeutament a la qual es refereix 
l'apartat 2 de l’article. 
 
De l’informe de l’interventor municipal que queda incorporat a l’expedient d’aprovació 
de l’esmentada operació de préstec a llarg termini, de data 04/11/2014,  es desprèn 
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que l’ Ajuntament de Corbera de Llobregat presenta a l’exercici 2013 un endeutament 
superior al 75% dels ingressos corrents liquidats, i per tant, caldrà aprovar un pla de 
reducció de deute per corregir, en un termini màxim de cinc anys, el volum 
d'endeutament. 

Vista la circular de la Subdirecció General de Relacions Financeres amb les entitats 
locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de setembre de 2014 
relativa a l’aplicació de l’article 3 del Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol,  
d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, per 
a la cancel·lació de les operacions de préstec formalitzades per les entitats locals amb 
el FFPP.  

Vista la nota informativa del Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, de data 14/02/2014, que regula el procediment a aplicar 
en cas d’un nivell d’endeutament superior al 75% dels ingressos corrents liquidats, 
segons allò previst a la disposició addicional 74.1 de la Llei 22/2013, de 23 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014, per regularitzar en 
un termini màxim de cinc anys (exercici corrent i cinc més) el volum d’endeutament. 
 
Atès que la disposició addicional setanta-quatrena de la Llei 22/2013, de 23 de 
desembre, determina que les entitats locals han de comunicar els plans de reducció 
de deute a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per 
a la seva aprovació, llevat que la comunitat autònoma corresponent tingui atribuïda 
a l’estatut d’autonomia la tutela financera de les entitats esmentades, cas en què 
s’han de comunicar a aquesta. 
 
Vista la memòria d’Alcaldia que consta a l’expedient relativa a les mesures a aplicar 
per reduir el volum d’endeutament, i a les hipòtesis utilitzades en l’elaboració de les 
previsions d’ingressos i despeses durant el període vigència del pla de reducció de 
deute. 
 
Vist que el Ple és l’òrgan competent per a la seva aprovació, d’acord amb el que 
disposa en l’article 3.6 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el Pla de reducció de deute 2014-2016 que queda resumit 
documentalment amb el model PR-1 adjunt a la present proposta, amb les actuacions 
i mesures  de reducció del volum d’endeutament previstes en la mateixa Memòria.  
 
SEGON. Traslladar el Pla de reducció de deute 2014-2016 per a la seva aprovació  a 
la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 
d’Economia i Coneixement  de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER. Comunicar el Pla de reducció de deute 2014-2016 al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, juntament amb la sol·licitud d'autorització de l’operació 
de préstec a concertar  destinada a la cancel·lació del préstec formalitzat amb el FFPP 
el marc del Reial Decret llei 4/2012, de 24 de febrer, d’acord  amb el que disposa 
l’article 3.6 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre. 
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6. Aprovació Pressupost General per a l'any 2015. 
 
Vist  el projecte de pressupost municipal per a l'exercici de 2015 elaborat per 
l'Alcaldia, en què  els crèdits consignats en l'estat de despeses corresponen 
convenientment a les necessitats a què són destinats i  les consignacions   del  
pressupost d'ingressos han estat calculades  d’acord amb les bases que s’esmenten 
en l’informe econòmic i financer que s’annexa. 
 
L’expedient del pressupost  conté la documentació i els annexos previstos al Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Atès que la tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els 
articles 162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 
500/90, i els articles 3, 4, 6, 12, 13 18 i 30 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
L’interventor municipal ha emès informes que queden incorporats a l’expedient. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l'exercici de 2015, integrat 
únicament pel pressupost de la pròpia Administració Municipal, el qual, resumit per 
capítols és el següent: 
 
INGRESSOS: 

Capítol Denominació PRESSUPOST DE 
L'AJUNTAMENT 2015 

1 Impostos directes 7.152.934,29 

2 Impostos indirectes 56.880,24 

3 Taxes, preus públics  
i altres ingressos  

1.891.455,85 

4 Transferències 
corrents  

3.741.577,79 

5 Ingressos 
patrimonials  

263.923,37 

6 Alineació 
d'Inversions reals 

0,00 

7 Transferències de 
capital  

130.965,51 

8 Actius financers  0,00 

9 Passius financers  173.814,48 

  TOTAL INGRESSOS 13.411.551,53 
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DESPESES: 

Capítol Denominació 

PRESSUPOST DE 
L'AJUNTAMENT 
2015 

1 Despeses de 
personal  

5.125.896,87 

2 Despeses corrents en  
béns i serveis 

4.177.928,46 

3 Despeses financeres  556.945,04 

4 Transferències 
corrents  

1.497.836,09 

5 Fons de contingència 
i altres imprevistos 

60.000,00 

6 Inversions reals  478.132,34 

7 Transferències de 
capital  

0,00 

8 Actius financers  0,00 

9 Passius financers  1.514.812,73 

  TOTAL DESPESES 13.411.551,53 

 
 
SEGON. Aprovar les bases d’execució del pressupost general, que s’adjunten a 
l’expedient, així com els diferents annexos que l'acompanyen. 
 
TERCER. Aprovar el límit màxim de despesa no financera per a l’exercici 2015  que 
consta  a l’informe d’intervenció sobre el compliment dels requisits de la Llei orgànica 
2/2012 en l’aprovació del pressupost de l’exercici 2015.  
 
QUART. Exposar-ho al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de 
la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies 
hàbils, durant el qual, els interessats podran presentar reclamacions. 
 
CINQUÈ. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en 
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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. 
 
SISÈ. Trametre còpia del pressupost definitivament aprovat a la Generalitat de 
Catalunya i a l’Administració de l’Estat, en compliment del que disposa l’article 169.4 
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.” 
 
Ramon Gabarron 
 
Explica que el pressupost és assemblat al de l’any anterior amb una diferència de 600€ entre 
un i altre, però la distribució del mateix no és igual.  
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Sobre els ingressos i en els impostos directes hi ha una variació de 195.000€ més que 
correspon a l’increment de l’IBI provocat perquè a través del cadastre i després de molts anys, 
s’ha regularitzat la situació de les urbanitzacions que tenien les obres fetes i no s’havien 
actualitzat els valors del sòl i que significava una diferència injusta entre veïns. 
 
També, sobre l’impost de construccions i obres, també hi ha un increment d’entre 20.000€ i 
25.000€ per les construccions previstes.  
 
Sobre el Capítol III, de taxes i preus públics, hi ha previst una reducció de 100.000€ en 
ingressos provocat per una reducció general en les taxes, que tenen una tendència a la baixa. 
 
Respecte a les transferències corrents hi ha un augment de 63.000€ per l’increment de la 
participació en els tributs de l’estat que en la valoració que ells fan i les liquidacions prèvies, a 
compte, calculen que hi hauran més ingressos. També hi ha d’altres increments, com amb el 
Fons Català de Cooperació de la Generalitat i unes reduccions, com per exemple la subvenció 
de l’escola de música que no es cobrarà o al menys no està prevista, fa en global, que 
l’increment sigui d’aquesta quantitat.  
 
Sobre les transferències de capital, que no són més que les subvencions principalment de la 
Generalitat, es calcula que haurà una disminució d’uns 340.000€. 
 
Per últim, es contempla un increment, dins del pressupost, del crèdit que com ja s’ha comentat, 
es demanarà a la Diputació per un import de 175.000€ per a l’any 2015. Es tracta d’un crèdit 
que cada any es dóna si l’Ajuntament ho sol·licita sense interessos ni comissions, que permetrà 
afrontar alguna inversió, com ara les franges de seguretat de les urbanitzacions. 
 
En el cas de les despeses es també molt semblant al de l’any anterior però en el Capítol I de 
despeses de personal hi ha un increment, encara que no ho és en realitat. A través de l’Estat 
s’ha dit que a 2015 s’havia de retornar una part de la paga extra de 2012 que es va retenir 
als treballadors, el que suposa un 25% aproximadament, i això són 94.000€ que s’han d’aplicar 
en el pressupost de 2015. Per tant, no es tracta ni d’una despesa nova ni d’un increment.  
La resta, 30.000€ és una bossa que s’ha establert dins del capítol de personal per a possibles 
diferències, revisions, etc. 
 
Si es va per capítols i respecte al número 2, Despeses corrents en béns i serveis, s’han reduït 
en 117.000€ però tenint en compte que hi han 60.000€ que han canviat de capítol i que és el 
fons de contingència que es va dotar a 2014 d’acord amb pla d’ajust i que s’ha de tornar a fer 
en el 2015. Simplement passa del capítol II al capítol V. La reducció real de les despeses en 
aquest capítol ha estat de 57.000€. 
 
Respecte a les transferències corrents hi ha un increment de 124.000€ que és la part de la PIE 
que toca pagar a l’Àrea Metropolitana. 
 
Sobre el capítol VI, Inversions reals, es queda pràcticament igual. 
 
En els passius financers o pagament d’amortitzacions de crèdit es redueix en 100.000€ la part 
a la que s’haurà d’aplicar en amortització de crèdits. 
 
S’acompleixen tots els requisits que la llei estableix tant en estabilitat pressupostària com en 
sostenibilitat financera.  
 
Respecte al deute de l’Ajuntament es va en línia amb el previst al pla d’ajust, de manera que 
s’ha passat d’un deute a 2013 de 13.300.000€, a 2014 de 12.000.000€ i a 2015 de 
10.600.000€ i a 2016 es preveu que sigui de 9.000.000€. Això voldrà dir que s’estarà amb un 
68%, el que vol dir que s’estarà per sota del 75% que marca la llei per tal de poder fer 
operacions de crèdit sense haver de demanar autorització al Departament Financer de la 
Generalitat. 
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Sobre el deute comercial, s’està acomplint amb les mitjanes que estableix la llei, amb 13 dies 
de pagament més els trenta dies als que es té dret per a aprovació de la factura. 
 
El romanent de tresoreria, que es un altre capítol important a tenir en compte, a 2014 està 
previst que es tanqui amb una xifra de 270.000€ positius i en el 2015 la previsió és de que la 
xifra sigui de 753.000€.  
 
Destaca l’estalvi net comptable, després d’aplicar les amortitzacions i a 2015 es tancarà amb 
un estalvi net de 485.000€.  
 
Alcaldessa  
 
Proposa que cada àrea faci una petita pinzellada del seu pressupost, donant la paraula al 
senyor Manel Ripoll. Àrees d’Urbanisme, Habitatge i Via Pública i Comunicació. 
 
Manel Ripoll  
 
Comunicació. Es vol reestructurar la web per tal de fer-la millor i més atractiva als visitants. 
Sobre l’Avançada es vol millorar la impressió i la maquetació amb un preu millor. 
 
Via Pública. La millora de les vies és una prioritat. 
 
Urbanisme. Es fa necessari la reposició d’un vehicle que està en molt mal estat i al que 
s’haurien de fer una sèrie de reparacions i s’ha pensat en la possibilitat de fer-ho amb un rentin 
que sempre surt més econòmic. 
 
S’està fent tot el tema dels convenis amb urbanitzacions perquè puguin tenir la seva partida 
reduïda en la taxa d’entrada i sortida de vehicles. 
 
OAC. S’ha pensat en la possibilitat de contractar una empresa externa per a que faci millorar 
els procediments i per a que faci formació al personal. La seu electrònica és també un altre 
punt important que es vol tiri endavant a 2015. 
 
Habitatges de protecció oficial. Reducció del cost de manteniment. Per exemple, els pisos de 
dos habitacions que es pagava 290 € més 60€ de manteniment, passarà a pagar-se 30€ pel 
manteniment.  
 
Miquel Aregall 
 
Serveis Socials i Gent Gran. S’augmenta la partida amb 6.000€ més els 20.000€ que ja es va 
augmentar l’any anterior, comentant que tal i com ha dit el regidor de Finances, si hi ha un 
estalvi en el tema del préstec potser es podria  utilitzar aquí. 
 
Assistència. Destaca que 15.600€ en aquest pressupost són per a l’assistència amb un total 
de 200 usuaris. El servei d’atenció domiciliària, amb 15.000€ i amb una ampliació d’horaris, 
amb un total d’usuaris d’entre 40 i 50.  
 
Vals d’aliments i a la tasca que fa Corbera Solidària, entitat que es va promocionar en quant a 
entrega d’aliments perquè complementava el que es feia. La quantitat de 15.000€ donarà per 
a uns tres cents vals, amb quantitats que varien en funció del número de membres de la 
família.  
 
Ajuts menjador. Es van tramitar totes les sol·licituds al Consell Comarcal i han retornat, encara 
que no d’una manera definitiva, casos en que manca documentació addicional, però hi han 79 
autoritzades. Pel que fa a l’Ajuntament, per al proper curs, s’han portat a terme ja 50 ajuts 
fins aquest moment que correspon a un import aproximat de 21.000€. 
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Explica que hi ha una partida nova en aquest pressupost respecte a les subvencions a entitats 
socials com ara el Cordibaix i el Siam, amb el que s’ha de signar un conveni. 
 
Gent gran. Es continuarà treballant en la mateixa línia que en el pressupost anterior. 
 
Ensenyament. Es continua apostant per l’aula oberta, s’estan subvencionant el cursos de català 
amb el Consorci de Normalització Lingüística, s’estan donant les mateixes subvencions a les 
AMPES. També es continua apostant per l’escola de música. 
 
Jaume Guim 
 
Seguretat Ciutadana. Les partides són molt assemblades a l’any anterior però aquest any s’ha 
inclòs formació per al personal. 
 
Conservació, manteniment i senyalització. S’ha pujat una mica ja que el pressupost de l’any 
anterior es quedava curt. 
 
Seguretat Ciutadana. Es vol potenciar més la setmana de l’adequació viària i també la setmana 
de la mobilitat europea, amb una gran participació per part de les escoles. 
 
Aquest any s’ha aconseguit un desfibril·lador per a un dels vehicles policials i la idea és 
aconseguir per a l’any vinent un altre. El repetidor de les emissores de la policia s’ha de canviar 
per estar obsolet. 
 
Mobilitat. S’està fent un pla conjuntament amb la Diputació al respecte per tal de saber els 
punts més importants. 
 
Montse Isern 
 
Medi Ambient. S’està treballant en temes importants, un dels quals passa avui per Ple, que és 
l’inventari de camins de Corbera, que s’està portant a terme amb l’ajut de la Diputació i que 
ajudarà en el futur en temes com ara la prevenció d’incendis i la seguretat. La Diputació aporta 
el 80% i l’Ajuntament la resta. 
 
El pla de prevenció de residus és un altra tema important en el que s’està treballant amb l’AMB 
que finalitzarà a principis de 2015. El pla de compostatge municipal és un altra tema que 
també s’està treballant amb l’AMB per tal de conèixer el potencial del municipi. 
 
Les franges contra incendis és el tema més important dins del pressupost de Medi Ambient i 
que començaran a principis d’any, comptant amb una subvenció per part de la Generalitat, 
encara que s’intentarà cercar altres subvencions per tal de disminuir la part que li correspon a 
l’Ajuntament. 
 
Comerç. Es treballa amb ACOPA, amb la que es té un conveni i una subvenció, per intentar 
també que s’ocupin els locals que estan buits a la zona comercial.  
S’ha previst per al proper any la possibilitat de que es pugui aparcar gratuïtament en la zona 
comercial durant l’espai de 30 minuts facilitant la rotació i també a l’aparcament que hi ha al 
costat de l’Església hi haurà la possibilitat d’aparcar per un euro al matí i un euro a la tarda 
per a aquelles persones que necessitin aparcar més d’una hora i mitja seguida, per tal de 
facilitar el comerç al centre. 
A petició de mols comerciants s’ha negociat amb SOREA per a poder oferir tarifes d’aigua 
domiciliària als comerços que tenien una tarifa industrial. 
 
Igualtat. Es continuarà treballant en la sensibilització de les persones i es continuarà donant 
suport a les entitats del municipi i d’altres incipients.  
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Andrés Palacios 
 
Serveis Públics. Es tracta d’una regidoria important des del punt de vista pressupostari perquè 
suposa 2.500.000€. Inclou manteniment del clavegueram, companyes elèctriques, serveis, 
etc. 
L’aposta per al propera any és consolidar serveis i intentar millorar també en l’estalvi. 
 
Fer convenis amb totes les urbanitzacions en que encara es paga l’enllumenat públic, que 
l’ajuntament faci la recepció d’aquest consum i aquest manteniment.  
 
Es vol reforçar el tema de la recollida i de la deixalleria municipal. Es tracten també temes en 
inversions d’abastament d’aigua amb SOREA, en el tema del clavegueram s’ha d’apostar per 
a renovar i reparar el sistema i tot allò que pugui donar al ciutadà un millor servei que, encara 
que no es visualitza físicament, és molt important. 
 
Isidor Schmid 
 
Salut pública. Es farà el mateix pressupost que l’any anterior però amb la diferència de que 
aquest mes s’estrenarà la famosa zona d’esbarjo que en el seu dia va donar una mica 
d’enrenou per la modificació de pressupost que es va fer. 
 
Hi hauran uns informadors educadors, sense cost per a l’ajuntament, per als propietaris de 
gossos de la normatives que s’han d’acomplir. 
 
Cultura. Es manté el mateix pressupost que a l’any anterior explicant que aquest any s’està 
fent el tri centenari amb una exposició a la Plaça de Sant Antoni i això fa que s’hagin tingut 
que sacrificar d’altres actuacions, però l’any vinent es donarà més importància a l’Hospital de 
Peregrins per a que hi hagi més cultura i més exposicions i també es tindrà molt en compte el 
patrimoni del municipi. 
 
Alfredo Prado 
 
Joventut. Aquest any es continua amb un pressupost pràcticament igual i amb pràcticament 
les mateixes activitats amb l’objectiu de que els joves no hagin de marxar del poble. La festa 
de cap d’any, la festa de carnestoltes que també s’organitza conjuntament amb Cultura, i 
també es fa una aposta per l’hotel d’entitats, anomenat l’Avançada, ja que es va renovar el 
conveni amb l’ajuntament de l’Hospitalet i és un edifici que necessita un manteniment. L’any 
anterior ja es van destinat cinc mil euros i aquest any que ve es donarà la mateixa quantitat 
 
Cooperació i Solidaritat. Explica que la partida també és pràcticament la mateixa, dividint la 
partida en dos blocs. Una per al Fons Català de Cooperació i per a promocions puntuals per 
alguna cooperació internacional que es pugui fer aquí. 
Els contenidors de roba que hi ha al municipi no comporten cap implicació directa a nivell 
pressupostari però el conveni que es té amb ells, a nivell de Serveis Socials, sí es poden 
contractar a dues persones a la fàbrica que ells tenen de Roba Amiga. 
 
Esports. A l’abril es van finalitzar les obres d’adequació de la zona esportiva, destinant-se 
diners de la Diputació en concepte d’inversió per adequar aquesta zona en general, com ara 
la sala polivalent , la pista d’atletisme, de pàdel, i l’entorn. A nivell pressupostari es destinaran 
20.000€ per a tenir en condicions aquestes instal·lacions. S’està donant un major 
protagonisme a la sala polivalent. Ha hagut un augment en el número d’usuaris i això comporta 
també a ajudar una mica en el manteniment de els instal·lacions.  
També es continuen mantenint les subvencions a les entitats esportives amb 38.000€. 
 
Alcaldessa 
 
Agraeix a Intervenció  i al seu regidor la elaboració dels pressupost, per una tasca rigorosa i 
disciplinada. 



   
   
   
  
 

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

 
  

Als regidors de l’equip de govern per ajustar-se, tant a l’hora de pressupostar com a l’hora de 
gastar, en uns moments en que és molt important. Per ajustar-se i per treure rendibilitat als 
recursos escassos. Malgrat hagin baixat les aportacions de les entitats supramunicipals i 
malgrat han disminuït les aportacions de la Generalitat i malgrat els problemes de tresoreria 
que han provocat l’impagament de quantitats que encara estan pendents. Malgrat tot això es 
presenten els pressupostos. No és una gran gesta però sí és fruit d’una feina seriosa. 
El pressupost és molt similar al de l’any 2014, però amb algunes diferències substancials com 
després es veurà. En ingressos la situació es manté més o menys igual perquè a nivell tributari 
no hi ha canvis massa evidents, però amb un increment del tema IBI, la resta és el que ve de 
l’estat i es fa una mica d’equilibri per a poder atendre a tots els pagaments i es queda amb un 
pressupost similar. En aquest cas, el que haguessin pogut ser uns ingressos que haguessin 
pogut permetre un mínim d’inversió o una dotació més gran per a la partida de les vies 
públiques, perquè hi ha molts indrets que ho necessiten, aquests ingressos s’han tingut que 
destinar a l’aflorament dels 94.000€ que comentava el senyor Gabarron que són la paga extra 
que en el seu dia es va retenir de l’any 2012 i el pagament d’una expropiació en què ha caigut 
una sentència ferma i que es té que fer front per un import pendent de pagar d’1.600.000€. 
Aquesta expropiació es veu reflectida en el pressupost en què es pagarà amb una meitat d’un 
ajut de l’Àrea Metropolitana per import de 800.000€, import que serà retornat en diverses 
anualitats. La resta, mitjançant un conveni fet amb els particulars, es pagarà de manera 
diferida en sis anys i això es veurà reflectit en els pressupostos dels anys següents. 
Malgrat que no es pot establir en inversions, un mínim a fer, s’escometrà la inversió ja 
consignada en els pressupostos, de les franges de prevenció contra incendis. La franja de 
protecció és del municipi, no de les urbanitzacions únicament. 
Hi ha la intenció de fer una inversió amb la subvenció que queda de l’Àrea Metropolitana per 
aquest quadrienni per a la construcció del col·lector de Ca N’Armengol, sent possible que s’hagi 
de suplementar amb una modificació de crèdit, però en principi, el gruix provindrà de l’Àrea 
Metropolitana. 
 
De l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, hi ha la remodelació de la zona de l’aparcament 
dels Horts per a que es pugui fer una parada d’autobús que situï l’autobús fora del vial de 
conducció i aquest és un tema que es farà amb un ajut que s’ha pogut obtenir de la Diputació.  
 
Explica que el senyor Èric Blanco, regidor de Desenvolupament Econòmic, Tecnologia i 
Innovació, no ha pogut venir per malaltia però qualsevol pregunta sobre les seves àrees es 
respondrà. 
 
Demana l’aprovació d’aquest pressupost auster, pràcticament amb la mateixa xifra de 
l’anterior. S’incrementen les partides socials, no tan com es voldria, i es mantenen totes les 
subvencions a les entitats. 
 
Dóna la paraula per a totes les qüestions que es vulguin fer. 
 
Montse Febrero 
 
Comenta que primer farà una exposició i després formularà les preguntes. Diu que encara que 
els pressupostos són assemblats als anteriors, sembla que la disminució d’ingressos s’ha 
suplert amb una pujada d’impostos. Comenta que és molt lloable, s’ha fet una gestió per 
eixugar el dèficit municipal però el que troben a faltar és una política capaç de cercar uns 
ingressos per a fer créixer el municipi, sinó s’estarà condemnat a fer una gestió de la pobresa 
que no permetrà sortir de l’espiral. Consideren que la partida de Serveis Socials és molt exigua, 
amb un increment de dos mil euros respecte l’any passat.  
 
Les preguntes que vol fer són, en primer lloc, sobre la partida d’interessos de demora que puja 
144.055€ voldria saber què és.  
En ensenyament, el que recapta la taxa de transport escolar, que és de 35.800€, Consell 
Comarcal en paguem 30.000€. 
Hi ha hagut una aspecte respecte al comerç, sobre el rebut de l’aigua, demana que se li ampliïn 
les gestions que s’estan fent. 
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Saben que la deixalleria no depèn de l’Ajuntament, però demana el que genera d’ingressos 
per la venta de residus. 
 
Antonio Moreno 
 
Considera que és un pressupost del continuisme, del deute, d’un deute vergonyós, de fa molts 
anys, sent l’aparcament del carrer Sant Antoni el més destacable, un aparcament deficitari. 
 
El seu grup en contra del pressupost presentat per no haver cap esforç ni en ensenyament ni 
en serveis socials i tot el que es fa va en la línia de la gent a la que es representa, que és la 
gent poderosa del poble. 
 
Manel Blanco 
 
Demana al senyor Gabarron, referent a l’augment del IBI un prec concretament per a la 
urbanització de Cases Pairals, que està recepcionada, tal i com diu que ha rebut la carta de 
l’IBI, recepcionada, fa una proposa a veure si pot ser. Sembla ser que l’Ajuntament ofereix 
una rebaixa d’un 10% per a que no sigui tan costós l’augment que ha fet el govern i fa el prec 
de que es pugui fer en aquesta urbanització. Pregunta als assistents si és així o no és així.  
 
Alcaldessa 
 
Quan acabi la pregunta diu que li respondrà. 
 
Manel Blanco 
 
Continua dient que llavors Casas Pairals, tal, si tenen consciència, el valor que tenen els veïns, 
incloent-se ell, tant dels terrenys com de les cases, estan pel terra i encara ho estaran més 
per culpa d’un problema no solucionat. Diu que l’Ajuntament hauria de fer un gesto per a que 
l’IVA no fos tan alt com el que representa. Parla d’un increment de l’IVA de 170€. Comenta 
que la revalorització està pel terra, els carrers cada vegada pitjor. Per això demana a 
l’Ajuntament que l’IVA no sigui tan costós. 
 
Demana al senyor Guim si creu que hi haurà suficient amb 2.500€ per a fer les proves i 
revisions anuals. Sobre el tema radioelèctric demana saber si es canviarà la freqüència de la 
policia. 
 
Ramon Gabarron 
 
Respon a la senyora Febrero que no s’han incrementat els impostos en cap percentatge. El 
que s’ha fet a través del cadastre, ha estat regularitzar l’IBI d’aquelles parcel·les i 
urbanitzacions que estaven ja recepcionades, algunes fa molts anys i que no s’havia aplicat el 
valor que corresponia per tenir tots els serveis. Per tant, això no és un increment d’impostos. 
 
Diu que no es poden fer distincions entre urbanitzacions perquè no seria just que un veí pagui 
menys que un altre veí que està al costat. Comenta que els veïns nous que s’ha instal·lat 
paguen en funció dels serveis nous mentre que els veïns que no ho tenien regularitzat han 
estat pagant menys. Tothom ha de pagar el mateix. 
 
Respecte a la pregunta del senyor Manel Blanco no és com ell ho ha explicat. El que se li va 
dir és que, per no gravar més la situació dels veïns amb impostos és que ja que els valors 
globals de totes les edificacions han pujat d’ofici perquè s’incrementa el valor cadastral en un 
10%, i això no te rés a veure amb les urbanitzacions no recepcionades. Hi ha una sèrie 
d’ajuntaments que, en funció de la darrera valoració feta, que en el cas de Corbera que va ser 
al 99, s’han tingut que ajustar. Per aquest motiu els tipus són alts degut a la regularització.  
 
L’equip de govern ha pres la decisió per compensar aquest increment genèric és reduir el tipus 
per a que no s’incrementi l’import. Per tant, valor nou, tipus més baix per a que l’import que 
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es pagui sigui el mateix que a 2014 i els únics que pagaran diferent seran les urbanitzacions 
que estaven pagant un import que no els corresponia. Per tant, no hi ha increment d’impostos 
i sí 
Regularització, de manera que cadascú pagui en funció del que té. 
 
Manel Blanco 
 
Diu no estar d’acord en que Cases Pairals es tinguin tots els serveis. 
 
Ramon Gabarron 
 
Ha estat el cadastre que ha fet l’estudi en funció de les urbanitzacions que disposen de tots 
serveis que es tenen. Altra cosa és la percepció que el senyor Manel Blanco tingui i no es poden 
fer distincions en funció d’una urbanització o una altra. 
 
Alcaldessa 
 
Comenta que resta pendent de resposta la pregunta feta per la senyora Febrero sobre els 
interessos de demora. 
 
Ramon Gabarron 
 
Els interessos de demora és una quantitat que es preveu per a fer front a interessos que 
s’hagin produït per demora, com és el cas de casos que s’han perdut judicialment, deutes que 
inicialment no es pensava que fossin correctes i que després s’han hagut de pagar. Poden ser 
judicials o bé també per acords en que s’hagi retardat el pagament. 
 
Montse Febrero 
 
Comenta que tot i que el senyor Gabarron ha dit que no ha hagut un increment d’impostos, 
en el cas de l’IBI ha augmentat i que aquest augment l’ha fet el cadastre a petició de 
l’ajuntament.  
 
Ramon Gabarron 
 
El que s’ha fet és regularitzar una situació injusta de veïns que pagaven menys que d’altres 
tenint situacions similars.  
 
Alcaldessa 
 
Sobre el preu de l’aigua que abans ha comentat la senyora Isern, es dóna la situació de 
comerços que tenen un consum molt baix i que no els convé la tarifa comercial industrial. S’ha 
arribat amb un acord amb l’empresa per a que existeixi la possibilitat d’acollir-se a la tarifa 
domiciliària. 
 
Sobre la deixalleria municipal, dóna la paraula al senyor Palacios per a que ho pugui explicar. 
 
Andrés Palacios 
 
Explica que la deixalleria, en el que respecta al cànon, és una gestió de l’AMB, encara que 
anualment té una petita repercussió per l’ajuntament, que una quota simbòlica.  
 
Miquel Aregall 
 
Puntualitza a la senyora Febrero que hi ha tres partides d’ajuts i que ella només s’ha fixat en 
l’increment de 2.000€ que hi ha en una. Entre totes les partides, en realitat, són 6.000€. 
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Sobre el transport escolar, el fet de que hagin baixat les quantitats és degut a que hi ha menys 
usuaris, no pas que l’ajuntament posi menys diners.  
Sobre les competències de l’Ajuntament, diu que l’ajuntament no està per a substituir ni a 
l’Estat ni a la Generalitat i tampoc es poden pagar ni pensions ni subsidis, en resposta a les 
insinuacions fetes pel senyor Moreno. Es fa front a les competències de trinxera que són les 
més “peliagudes” i s’ofereixen a les persones que ho necessiten. 
 
Jaume Guim 
 
Diu que la quantitat per a es revisions i proves són les mateixes que a l’any anterior i ha estat 
suficient. 
Sobre el tema de la freqüència de la policia, ell no té coneixement de cap canvi. El fet és que 
la freqüència no arriba bé i el que s’ha de fer és reparar l’antena per a que el senyal arribi 
correctament i per això s’ha contactat amb un tècnic. 
 
Manel Blanco 
 
Demana al senyor Ripoll a què es refereix amb l’adjudicació dels habitatges directe. 
 
Manel Ripoll 
 
Respon que abans l’adjudicació es feia per sorteig i ara es fa directe perquè fa que el procés 
sigui molt més ràpid evitant que els pisos estiguin buits mentre aquest finalitza. Si es tenen 
tots els requisits es passa a formar part d’una llista. 
 
Manel Ripoll 
 
Diu al senyor Moreno que no se sent al·ludit en el tema de les castes a las que ha fet referència, 
dient que s’asfalten els carrers que són necessaris.  
 
Alcaldessa 
 
Comenta que els valors cadastrals tenen dos components. Un és el valor del solar i l’altra és 
el valor de la construcció. Evidentment, es paga pel valor de tots dos, no és el valor de mercat. 
Diu estar d’acord en què s’ha produït un decrement en els valors i que ara es fa molt difícil 
saber el que val una casa però vol fer una explicació. 
Quan a l’any 99 es va fer la revisió es va establir que el valor de parcel·la de les urbanitzacions 
que no tenien tots els serveis tenien una bonificació. En el moment en que les urbanitzacions 
es recepcionaven, evidentment aquesta bonificació s’havia de treure. En el seu dia ja es va fer 
un document en el cadastre demanant això però no es va fer, per estar interessats en fer 
d’altres revisions. 
Ara es podria haver pres una decisió electoralista i no fer res però no és just i cada vegada 
més hi ha diferències perquè les noves cases tenen uns impostos amb el valor actual i les 
antigues no. Cases en el mateix carrer hi ha persones amb el valor actual i d’altres no i això 
és una injustícia.  
Diu que el senyor Manel Blanco té raó i els carrers a la seva urbanització, Cases Pairals, està 
molt malament, i entén que la pujada preocupi a les persones que hi viuen. Tal i com va 
explicar en el ple anterior s’està fent tot el possible per a que la situació es solucioni però el 
que no es pot fer es fer una excepcionalitat que no té una base legal. El valor del sòl i el valor 
de la casa té que ser per a tothom igual i una cosa no justificaria una altra.  
 
Manel Blanco 
 
Diu estar preocupar en que es digui que té tots els serveis quan no es pot transitar pels carrers. 
Pel tema de l’increment per a regularitzar els valors no té res a dir. 
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Antonio Moreno 
 
Diu que no es pot incrementar l’IBI a Cases Pairals perquè no té tots els serveis. Culpa a 
l’alcaldessa de tot el que passa al poble. 
 
Alcaldessa 
 
Agraeix les paraules al senyor Moreno i demana que es passi a votar el pressupost que 
presenta l’equip de govern per a 2015. 
 
Vots a favor: Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras 
Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García 
i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU). 
 
Vots en contra. Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC) i 
Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA).  
 
Abstencions: Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP). 
 
7. Modificació relació llocs de treball i aprovació plantilla pressupostària 
2015. 
 
ASSUMPTE: MODIFICACIÓ RELACIÓ LLOCS DE TREBALL I APROVACIÓ PLANTILLA 
PRESSUPOSTÀRIA 2015 
 
S’ha elaborat la plantilla del personal de la corporació i la modificació de la RLT, en 
compliment del que disposen l'article 291.1 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal 
i de règim local de Catalunya, i els articles 25 i 28.1 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.  
 
Atès que  a data d’avui encara no han estat aprovats els Pressupostos Generals de 
L’Estat pel 2015 i Vist el Projecte de pressupostos generals de l’Estat per el 2015. 
 
La tècnica de recursos humans ha emès l’informe 176/2014, de data 28 d’octubre 
de 2014. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER. Determinar les retribucions bàsiques a percebre durant l'any 2015 pel 
personal de l’Ajuntament percebran, en concepte de sou i triennis, en les nòmines 
ordinàries de gener a desembre de 2015, les quantitats referides a dotze 
mensualitats que es recullen a continuació: 
 

GRUP / SUBGRUP SOU TRIENNIS 
A1 13.308,60 511,80 
A2 11.507,76 417,24 
B 10.059,24 366,24 

C1 8.640,24 315,72 

C2 7.191,00 214,80 

E 6.581,64 161,64 
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SEGON. Determinar les pagues extraordinàries a percebre al juny i desembre 2015, 
en concepte de sou i triennis, seran retribuïdes d’acord amb les següents quanties: 
 

GRUP / SUBGRUP SOU TRIENNIS 
A1 684,36 26,31 
A2 699,38 25,35 
B 724,50 26,38 
C1 622,30 22,73 

C2 593,79 17,73 

E 548,47 13,47 
 
Les pagues extraordinàries tindran un import, cadascuna d’elles, d’una mensualitat 
de sou, triennis i complement de destí mensual que percebi el personal. 
 
TERCER. Determinar que les quanties corresponents al complement de destinació 
dels diferents nivells dels llocs de treball, amb efectes a 1 de gener de 2015, seran 
les següents, referides a dotze mensualitats: 
 

NIVELL IMPORT 
30 11.625,00 
29 10.427,16 
28 9.988,80 
27 9.550,20 

26 8.378,40 
25 7.433,64 
24 6.995,04 
23 6.556,92 

22 6.118,08 
21 5.680,20 
20 5.276,40 
19 5.007,00 
18 4.737,48 

17 4.467,96 
16 4.199,16 
15 3.929,28 
14 3.660,12 
13 3.390,36 

12 3.120,84 
11 2.851,44 
10 2.582,28 
9 2.447,64 
8 2.312,52 

7 2.178,00 
6 2.043,24 
5 1.908,48 
4 1.706,52 
3 1.505,04 

2 1.302,84 
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1 1.101,00 
 
QUART. Mantenir la distribució de complements específics actualment vigents,  
sense que es produeixi cap tipus d’increment respecte de les retribucions vigents a 
31 de desembre de 2014, amb efectes a 1 de gener de 2015: 
 

DENOMINACIÓ DIFICULTAT 
TÈCNICA 

ESPECIAL 
DEDICACIÓ RESPONS. COND. DE 

FEINA TOTAL MENSUAL 

AGENT DE POLICIA 3.102,20 2.068,14 4.136,27 1.034,07 10.340,68 738,62 
AODL 1.978,45 1.318,97 2.637,94 659,48 6.594,84 471,06 
ARQUITECTE               4.240,32 2.826,88 5.653,76 1.413,44 14.134,40 1.009,60 
ARQUITECTE TÈCNIC / ENGINYER 
TÈCNIC 3.116,32 2.077,54 4.155,09 1.038,77 10.387,72 741,98 
ARQUITECTE URB. 6.749,15 4.499,43 8.998,86 2.249,72 22.497,16 1.606,94 
ARXIVER 2.648,81 1.765,88 3.531,75 882,94 8.829,38 630,67 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.809,65 1.206,44 2.412,87 603,22 6.032,18 430,87 
AUXILIAR DE GESTIÓ 1.809,61 1.206,41 2.412,82 603,20 6.032,04 430,86 
AUXILIAR DE GESTIÓ D'ALCALDIA / 
RRHH / HISENDA 2.056,24 1.370,82 2.741,65 685,41 6.854,12 489,58 
AUXILIAR DE GESTIÓ DE L'OAC(1) 1.809,61 1.206,41 2.412,82 2.283,20 7.712,04 550,86 
AUXILIAR DE GESTIÓ 
D'ESPORTS(1) 1.809,61 1.206,41 2.732,86 2.283,20 8.032,08 573,72 
AUXILIAR TÈCNIC DE RÀDIO 1.298,77 865,84 1.731,69 432,92 4.329,22 309,23 
BIBLIOTECÀRIA 996,91 664,61 1.329,22 332,3 3.323,04 237,36 
CAP DE COLLA BRIGADA MUNICIPAL 2.755,87 1.837,25 3.674,50 918,62 9.186,24 656,16 
CAP DE COLLA BRIGADA FORESTAL 

2.964,49 1.976,32 3.952,65 988,16 9.881,62 705,83 
CAP DE SECCIÓ DEL SERVEI 
D'ADMINISTRACIÓ/CAP DE SECCIÓ 
DE L’OAC (2) 3.923,09 2.615,40 5.230,79 1.307,70 13.076,98 934,07 
SERGENT - CAP DE LA POLICIA 6.879,98 4.586,65 9.173,30 2.293,33 22.933,26 1.638,09 
CAP DE SERVEI 3.305,69 2.203,80 4.407,59 1.101,90 11.018,98 787,07 
CAP DE SERVEI D'INTERVENCIÓ 
(TAE) 6.927,86 4.618,57 9.237,14 2.309,29 23.092,86 1.649,49 
CAP DE SERVEI D'AFERS 
TRIBUTARIS (TAG) 4.436,21 2.957,47 5.914,94 1.478,74 14.787,36 1.056,24 
CAPORAL DE POLICIA                   3.950,52 2.633,68 5.267,36 1.316,84 13.168,40 940,60 
CONSERGE 1.418,63 945,76 1.891,51 472,88 4.728,78 337,77 
CONSERGE – Instal·lacions piscina 
municipal(3) 1.650,00 945,76 2.040,58 2.950,82 7.587,16 541,94 
ENGINYER INDUSTRIAL 2.777,33 1.851,56 3.703,11 925,78 9.257,78 661,27 
FUNCIONARI EN SEGONA 
ACTIVITAT (4) 3.102,20 2.068,14 4.136,27 1.034,07 10.340,68 738,62 
INTERVENTOR             6.927,86 4.618,57 9.237,14 2.309,29 23.092,86 1.649,49 
OFICIAL DE 1ª 2.044,14 1.362,76 2.725,52 681,38 6.813,80 486,70 
PEÓ 1.530,44 1.020,29 2.040,58 510,15 5.101,46 364,39 
PROFESSOR 3.104,72 2.069,82 4.139,63 1.034,91 10.349,08 739,22 
PROFESSOR ESCOLA DE MÚSICA 3.134,33 2.089,56 4.179,11 1.044,78 10.447,78 746,27 
PSICÒLEG 1.966,40 1.310,93 2.621,86 655,47 6.554,66 468,19 
SECRETARI                8.698,62 5.799,08 11.598,16 2.899,54 28.995,40 2.071,10 
SERGENT                    6.402,97 4.586,63 8.397,19 2.297,33 21.680,12 1.548,58 
TÈCNIC AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.472,98 981,99 1.963,98 490,99 4.909,94 350,71 
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TÈCNIC AUXILIAR DE GESTIÓ / 
MEDI AMBIENT  2.285,60 1.523,73 3.047,46 761,87 7.618,66 544,19 
TECNIC AUXILIAR DE GESTIÓ DEL 
SERVEI D'ALCALDIA / RRHH / 
HISENDA / COMERÇ  2.758,39 1.838,93 3.677,86 919,46 9.194,64 656,76 
TÈCNIC AUXILIAR DELINEANT 2.191,14 1.460,76 2.921,52 730,38 7.303,80 521,70 
TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL (TAE) - Lletrat 8.698,62 5.799,08 11.598,16 2.899,54 28.995,40 2.071,10 
TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ 
GENERAL (TAG) 3.040,30 2.026,86 4.053,73 1.013,43 10.134,32 723,88 
TECNIC MIG / TÈCNIC D’OCUPACIÓ/ 
TREBALLADORS SOCIALS / 
EDUCACORS SOCIALS 1.991,17 1.327,45 2.654,89 663,72 6.637,23 474,09 
TECNIC MIG DE RECURSOS 
HUMANS 2.515,21 1.676,81 3.353,62 838,4 8.384,04 598,86 
TREBALLADOR FAMILIAR 1.374,37 916,24 1.832,49 458,12 4.581,22 327,23 

 
Policia Local: 
 
El complement específic remunera de forma especial, en el cas de la Policia Local, el 
desenvolupament d’una jornada superior a la ordinària, en els termes establerts a 
l’annex I de Policia Local, art.10, dels Pactes de Treball del personal funcionari al 
servei de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat. 
 
El complement específic remunera de forma especial, en el cas de la Policia Local, el 
complement de perillositat, degut a la condició objectiva que es desprèn de l’activitat 
exercida per aquest col·lectiu. 
 
Altres llocs de treball: 
 
(1) El complement específic d’aquests llocs de treball retribueixen la major 

responsabilitat en quan tasques realitzades de l’àrea de joventut i en quan a 
jornades alternes en horari de tardes. 

(2) Les funcions assignades al lloc de treball núm.70 s’equiparen en quan a les 
retribucions en concepte del complement específic del lloc de treball núm.11. 

(3) Les funcions assignades al lloc de treball núm.86, conserge de la l’espai de la 
piscina municipal, tenen major dificultat tècnica, responsabilitat i perillositat 
(condicions de feina) que les funcions exercides pels conserges d’altres espais 
municipals, i per tant queden retribuïdes tal i com reflecteix el complement 
específic.  

El complement específic del funcionari en segona activitat es idèntic al de l’agent de 
policia. En conseqüència s’hauria de revisar, per tal de valorar els diferents factors 
que el formen, i així adequar les quantitats retributives a les característiques reals 
del mateix en quan a perillositat, dedicació horària... 
 
CINQUÈ. Determinar que el complement de productivitat corresponent al personal 
d’aquest Ajuntament retribuirà l’especial rendiment, l’activitat i dedicació 
extraordinària i l’interès o iniciativa amb que es desenvolupin els diferents llocs de 
treball, i que amb efectes a 1 de gener de 2015, queda distribuït de la forma següent, 
tenint en compte el decret de l’Alcaldia 1206/2014, de 17 de juny: 
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PERSONAL RESP.BASICA TOTAL ANUAL 
RESP. 
CONCRETA 

TOTAL 
 ANUAL 

A. M. M 351,51 4.921,14   

A. E, P 544,63 7.624,82   

A. G, O 250,01 3.500,14   

A C, R 193,54 2.709,56 170,15 2.382,10 
B M, G R 287,37 4.023,18   

B R, R 189,06 2.646.84   

B G, S 189,06 2.646,84 71,43 1.000,02 

B A, A 544,63 7.624,82   

B S, T L 625,34 8.754,76   

B F, J 112,57 1.575,98 71,43 1.000,02 

B T, J 625,34 8.754,76   

B A, R 209,20 2.928,80 71,43 1.000,02 

B A, J   214,96 3.009,44 
B A, S 119,99 1.679,86   

B A, J 128,09 1.793,26   

B V, G 263,48 3.688,72   

B A, M 112,57 1.575,98 100,00 1.400,00 

C R, M 128,09 1.793,26   

 T, F 112,57 1.575,98 107,14 1.499,96 

C B, I 24,45 342,30 269,99 3.779,86 
C C, M J 189,06 2.646,84   

C F, S 673,76 9.432,64   

C M, A 189,06 2.646,84   

C G, C 22,95 321,30   

C A, M 128,09 1.793,26   

C B, E 130,54 1.827,56 200,00 2.800,00 

C R, M   71,43 1.000,02 

C D, J A 257,63 3.606,82   

D M R, R   147,61 2.066,54 

D S A, D 625,34 8.754,76   

D A, J M. 193,54 2.709,56   

D G, A 189,06 2.646,84   

E B, M J 131,56 1.841,84 107,14 1.499,96 

E L, N 130,54 1.827,56 142,86 2.000,04 

F L, D 257,63 3.606,82   

     

F M, L 112,57 1.575,98   

F S, C 646,12 9.045,68   

F M, M 128,09 1.793,26 142,86 2.000,04 

F C, N 84,28 1.179,92   

G B, C 112,57 1.575,98 205,29 2.874,06 
G L J 189,06 2.646,84   

G R, F. M 257,63 3.606,82 189,20 2.648,80 
G F, A 625,34 8.754,76   

G R, G 130,54 1.827,56   

G V, M E 26,91 376,74 358,93 5.025,02 
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G B, M T 82,25 1.151,50 147,60 2.066,40 
G M, E 189,06 2.646,84 71,43 1.000,02 

G C, S 128,09 1.793,26   

G C, C 625,34 8.754,76   

G F, S 128,09 1.793,26   

G G, P 657,61 9.206,54   

G R , A P 112,57 1.575,98 187,33 2.622,62 
G R, E 119,99 1.679,86   

G S, R M 625,34 8.754,76   

H V, A I 24,45 342,30 525,89 7.362,46 
H S, M M 625,34 8.754,76   

I E, J L 625,34 8.754,76   

I P, M J 128,09 1.793,26 250,32 3.504,48 

I J, M 544,63 7.624,82   

Ji S, A 193,54 2.709,56   

J L, M I 130,54 1.827,56   

J J, C 544,63 7.624,82   

K, H 193,54 2.709,56   

L Á, J 189,06 2.646,84   
L C, A 128,09 1.793,26 142,86 2.000,04 

L L, N 119,99 1.679,86   

L R, D D 625,34 8.754,76   

L M, C 128,09 1.793,26   

L M, M 130,54 1.827,56 287,32 4.022,48 
L G, L 175,73 2.460,22   

L G, F 47,27 661,78 17,86 250,04 

M A, S 130,54 1.827,56 142,86 2.000,04 

M B, N 65,21 912,94 81,67 1.143,38 

M R, C   42,86 600,04 

M X, J 365,58 5.118,12   

M C, A 233,83 3.273,62   

M B, D 404,15 5.658,10   

M M, M L 141,79 1985,06 53,57 749,98 

M B, F 544,63 7.624,82   

M V, P 98,99 1.385,86 223,90 3.134,60 
M S, M J 119,99 1.679,86   

N M, Y 130,54 1.827,56   

N T, E 189,06 2.646,84 94,02 1.316,28 

O G, R 625,34 8.754,76   

P D, D 625,34 8.754,76   

P P, I 261,33 3.658,62   

P O, M 189,06 2.646,84 104,60 1.464,40 

P V, M 404,15 5.658,10   

R G, D 625,34 8.754,76   

R P, S 128,09 1.793,26 50,32 704,48 

R S, M 128,09 1.793,26   

S B, D 128,09 1.793,26   
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S G, C 404,15 5.658,10   

S T, M J   585,43 8.196,02 

S G, J 396,79 5.555,06   

S F, C 625,34 8.754,76   

S F, I 331,75 4.644,50 71,43 1.000,02 

T S, J 625,34 8.754,76   

V G, Y 22,95 321,30   

V A, N 128,09 1.793,26   

V E, A O 625,34 8.754,76   

 
Que la productivitat assignada no té en compte les reduccions de jornada per conciliar 
la vida personal i familiar, i per tant en aquests casos es pressuposta el 100% de 
l’import. 
 
Els conserges de l’àrea d’esports que per les seves circumstàncies objectives 
relacionades amb el tipus de lloc de treball i el desenvolupament del mateix en torns 
festius se’ls hi retribueix dins els complement de productivitat. 
 
SISÈ. Determinar que a l’annex I dels Pactes de Treball del Personal Funcionari al 
Servei de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat estableix un complement de 
nocturnitat, complement de rotativitat i complement de torn trencat, pels funcionaris 
de la Policia Local que desenvolupin les tasques pròpies del càrrec en el torn de nit, 
en règim d’horari de torns, i en règim horari especial de torn partit respectivament. 
 
Determinar que es crea una borsa de //51.149,00//.- € pel pagament d’aquests 
complements, la qual no experimentarà increment respecte les previstes per l’any 
2014. 
 
SETÈ. Determinar que les gratificacions per serveis extraordinaris no experimenten 
creixement respecte a les assignades al 31 de desembre de 2014, tot determinant 
que aquestes gratificacions tindran caràcter excepcional i sols podran ésser 
reconegudes per serveis prestats fóra de la jornada habitual de treball, i en cap cas 
podran ésser fixes en la seva quantia ni periòdiques, ni originar drets individuals en 
períodes successius, que es remuneraran en les quanties següents: 
 

GRUP / SUBGRUP SERVEIX EXTRAORDINARIS 
LABORABLES 

SERVEIS EXTRAORDINARIS 
FESTIUS O NOCTURNS 

A1 21,15 26,41 

A2 20,45 25,57 

C1 19,10 23,85 

C2 17,05 21,31 

E 12,26 15,33 
 
S’entenen com a festives totes les hores realitzades fora dels dies ressenyats com a 
laborables en el calendari laboral aprovat anyalment pel Departament de Treball de 
la Generalitat de Catalunya o, pels Policies Locals els alternatius que resultin del seu 
quadrant. S’entenen com a nocturnes les hores extraordinàries treballades entre les 
22 i les 6 hores. 
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VUITÈ. Determinar que el complement per guàrdia, pels empleats de la Brigada, no 
experimentarà cap increment respecte a la quantitat assignada al desembre de 2014. 
 
NOVÈ. Pel que fa a les cotitzacions dels empleats públics, restaran sotmesos a 
l’establert al títol VIII Cotitzacions Socials del projecte de llei de pressupostos per 
l’any 2015. 
 
DESÈ. La disposició addicional desena del projecte de llei de pressupostos per l’any 
2015 estableix la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de 
desembre 2012 en els següents termes: 
 

1- Cada Administració podrà abonar els imports efectivament deixats de 
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària. 

2- Les quantitats seran les equivalents a 44 dies de la paga extraordinària, 
reduint-se proporcionalment en els casos que no s’hagués reconegut la 
totalitat de la mateixa. 

3- En quan al còmput de dies del personal laboral se’ls hi aplicarà les normes 
laborals o convencionals, vigents en el moment en que es van deixar de 
percebre, que en el cas de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat serà de  

4- El personal que hagués passat a prestar serveis a altres Administracions, les 
quantitats li seran abonades per l’Administració que li hagués correspost 
abonar la paga extraordinària, prèvia petició dirigida a l’òrgan de gestió de 
personal corresponent. 

5- El personal que no es trobés en servei actiu o que hagués perdut la condició 
d’empleat públic en la data d’entrada en vigor de la llei de pressupostos, les 
quantitats li seran abonades per l’Administració que li hagués correspost 
abonar la paga extraordinària, prèvia petició dirigida a l’òrgan de gestió de 
personal corresponent. 

6- En cas que aquell personal hagués mort a l’entrada en vigor de la llei de 
pressupostos, la petició per l’abonament l’hauran de realitzar els seus hereus. 

 
ONZÈ. Introduir les següents  modificacions a la relació de llocs de treball: 
 

a) Amb motiu del decret de l’Alcaldia 2235/2013, de 13 de novembre es 
necessari realitzar el canvi d’adscripció provisional del següent lloc de 
treball: 

 
Nº A RD CS SERVEI DENOMINACIÓ DEL LLOC DE 

TREBALL RL AG CD 

16
3 

0
1 03 02 Ensenyament Conserge L/

F E 13 

 
b) Que d’acord amb les funcions assignades al lloc de treball nº70 de la RLT, 

el nivell que li correspon com a complement de destinació és el nivell 18, 
equiparant-lo amb el lloc de treball núm.11 de la RLT i la nova denominació 
és la següent: 
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Nº A RD CS SERVEI DENOMINACIÓ DEL LLOC DE 
TREBALL RL AG CD 

70 
0
0 00 04 OAC Cap de secció de l’OAC F C1 18 

 
c) Al servei d’esports de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat es va fer una 

reestructuració del seu personal administratiu, degut a baixes d’IT de 
llarga duració del mateix, posteriorment el decret de l’Alcaldia 745/2014, 
de 16 d’abril va resoldre concedir l’excedència voluntària a la funcionària 
que ocupava la plaça d’auxiliar de gestió del servei d’esports que venia 
ocupant com a funcionària de carrera a jornada completa, determinant 
que aquest tipus d’excedència no suposa la reserva de lloc de treball, amb 
efectes a 22 d’abril de 2014, per tant l’equip de govern acollint-se als 
principis de racionalitat, economia i eficiència de les plantilles de personal 
ha pres la decisió d’amortitzar la plaça i lloc de treball següent, actualment 
vacant: 

 
PLAÇA: 

 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 

 
SUBESCALA AUXILIAR 

 
AUXILIAR DE GESTIÓ. Subgrup C2. Nivell 14. 

 
LLOC DE TREBALL: 

 
Nº A RD CS SERVEI DENOMINACIÓ DEL LLOC DE 

TREBALL RL AG CD 

83 
0
1 03 01 Esports Auxiliar de gestió (*) F C2 14 

 
d) L’1 de juliol de 2014 va quedar vacant la plaça de tècnic mig de gestió, 

Administració general, subescala tècnica i nivell de destinació 25, i lloc de 
treball núm. 186 de la RLT i per tant l’equip de govern acollint-se als 
principis de racionalitat, economia i eficiència de les plantilles de personal 
ha pres la decisió d’amortitzar la plaça i lloc de treball: 

 
PLAÇA: 

 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 

 
SUBESCALA TÈCNICA 

 
TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ. Subgrup A2. Nivell 25 
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LLOC DE TREBALL: 
 

Nº A RD CS SERVEI DENOMINACIÓ DEL LLOC DE 
TREBALL RL AG CD 

18
6 

0
0 00 01 Secretaria Tècnic mig de gestió (*) F A2 25 

 
DOTZÈ. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat d’acord amb els següents termes: 
 

          RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2015 

Nº A RD CS SERVEI DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL RL AG CD 

17 
0
0 00 00 Alcaldia Auxiliar de gestió L/F C2 14 

7 
0
0 00 00 Alcaldia Auxiliar de gestió del servei d'alcaldia L C2 16 

23 
0
0 00 03 Arxiu Arxiver L A1 21 

25 
0
0 00 03 Arxiu 

Auxiliar de gestió L/F C2 14 

66 
0
1 04 01 

Benestar social i 
gent gran Auxiliar de gestió F C2 14 

115 
0
1 04 01 

Benestar social i 
gent gran Conserge L E 13 

110 
0
1 04 01 

Benestar social i 
gent gran Educador/a social  L A2 21 

21 
0
1 04 01 

Benestar social i 
gent gran Tècnic/a auxiliar de gestió  F C1 16 

112 
0
1 04 01 

Benestar social i 
gent gran Treballador/a Familiar L C2 14 

107 
0
1 04 01 

Benestar social i 
gent gran Treballador/a social L A2 21 

108 
0
1 04 01 

Benestar social i 
gent gran Treballador/a social L A2 21 

109 
0
1 04 01 

Benestar social i 
gent gran Treballador/a social L A2 21 

119 
0
1 05 00 Biblioteca Bibliotecari/a  L A2 21 

120 
0
1 05 00 Biblioteca Tècnic/a auxiliar de biblioteca L C1 14 

183 
0
1 05 00 Biblioteca Tècnic/a auxiliar de biblioteca L C1 14 

184 
0
1 05 00 Biblioteca Tècnic/a auxiliar de biblioteca L C1 14 

140 
0
2 08 00 Comerç Tècnic/a auxiliar de gestió de comerç F C1 16 

155 
0
0 00 05 

Compres i 
contractacions Auxiliar de gestió F C2 14 

75 
0
0 02 00 Comunicació Auxiliar de gestió F C2 14 

179 
0
0 02 00 Comunicació Auxiliar de gestió L/F C2 14 

73 
0
0 02 01 Comunicació Auxiliar tècnic/a de ràdio L C2 14 

156 
0
1 05 01 Cultura Auxiliar de gestió L/F C2 14 



   
   
   
  
 

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

 
  

123 
0
1 05 01 Cultura Tècnic/a auxiliar de gestió F C1 16 

114 
0
1 04 01 

Desenvolupament 
econòmic / 
Tecnologia i 
innovació 

Auxiliar de gestió F C2 14 

129 
0
2 06 00 

Desenvolupament 
econòmic / 
Tecnologia i 
innovació 

Auxiliar de gestió L/F C2 14 

125 
0
2 06 00 

Desenvolupament 
econòmic / 
Tecnologia i 
innovació 

Cap de servei de promoció econòmica i 
ocupació.Turisme i comerç L A2 25 

126 
0
2 06 00 

Desenvolupament 
econòmic / 
Tecnologia i 
innovació 

Tènic/a d'ocupació L A2 21 

99 
0
1 03 02 Ensenyament Auxiliar de biblioteca L C2 14 

18 
0
1 03 02 Ensenyament Conserge L/F E 13 

100 
0
1 03 02 Ensenyament Conserge F/L E 13 

101 
0
1 03 02 Ensenyament Conserge F/L E 13 

102 
0
1 03 02 Ensenyament Conserge L E 13 

103 
0
1 03 02 Ensenyament Conserge L E 13 

163 
0
1 03 02 Ensenyament Conserge L/F E 13 

96 
0
1 03 02 Ensenyament Professor/a  L A1 21 

91 
0
1 03 02 Ensenyament Professor/a d'escola de música L A1 20 

92 
0
1 03 02 Ensenyament Professor/a d'escola de música L A1 20 

93 
0
1 03 02 Ensenyament Professor/a d'escola de música L A1 20 

94 
0
1 03 02 Ensenyament Professor/a d'escola de música L A1 20 

95 
0
1 03 02 Ensenyament Professor/a d'escola de música L A1 20 

188 
0
1 03 02 Ensenyament Professor/a d'escola de música L A1 20 

189 
0
1 03 02 Ensenyament Professor/a d'escola de música L A1 20 

89 
0
1 03 02 Ensenyament Psicòleg/a L A1 22 

97 
0
1 03 02 Ensenyament Tècnic/a d'educació L A2 21 

98 
0
1 03 02 Ensenyament Tècnic/a d'educació L A2 21 

16 
0
1 03 01 Esports Auxiliar de gestió L/F C2 14 

83 
0
1 03 01 Esports Auxiliar de gestió (**) F C2 14 

84 
0
1 03 01 Esports Conserge L E 13 

85 
0
1 03 01 Esports Conserge L E 13 

86 
0
1 03 01 Esports Conserge L E 13 
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87 
0
1 03 01 Esports Conserge L E 13 

88 
0
1 03 01 Esports Conserge F/L E 13 

82 
0
1 03 01 Esports Tècnic/a d'esports L A2 21 

106 
0
1 04 00 Igualtat de gènere Tècnic/a de polítiques de gènere L A2 21 

131 
0
2 06 01 Informàtica Auxiliar de gestió F C2 14 

141 
0
2 07 00 Intervenció Auxiliar de gestió del servei d'hisenda L/F C2 16 

178 
0
3 07 00 Intervenció Auxiliar de gestió del servei d'hisenda F C2 14 

139 
0
2 07 00 Intervenció Cap de servei d'intervenció (TAE) F A1 25 

137 
0
2 07 00 Intervenció Interventor/a F A1 26 

164 
0
3 09 01 Medi Ambient Tècnic/a de medi ambient L A2 21 

29 
0
0 00 04 OAC Auxiliar de gestió F C2 14 

30 
0
0 00 04 OAC Auxiliar de gestió L/F C2 14 

32 
0
0 00 04 OAC Auxiliar de gestió L/F C2 14 

76 
0
0 00 04 OAC Auxiliar de gestió L/F C2 14 

33 
0
0 00 04 OAC Conserge F E 13 

70 
0
0 00 04 OAC Cap de secció de l'OAC F C1 18 

67 
0
0 01 01 Protecció Civil Auxiliar de gestió L/F C2 14 

6 
0
0 01 01 

Protecció Civil / 
Mobilitat Auxiliar de gestió F C2 16 

22 
0
0 00 02 Recursos Humans Auxiliar de gestió del servei de RRHH F C2 16 

157 
0
0 00 02 Recursos Humans Auxiliar de gestió del servei de RRHH L/F C2 14 

20 
0
0 00 02 Recursos Humans Tècnic/a mig de RRHH  F A2 21 

81 
0
1 03 00 

Salut Pública i 
Consum Auxiliar de gestió F C2 14 

15 
0
0 00 01 Secretaria Auxiliar de gestió L/F C2 14 

11 
0
0 00 01 Secretaria 

Cap de secció del servei d'administració de 
Presidència F C1/C2 18 

8 
0
0 00 01 Secretaria Secretari/a  F A1 26 

186 
0
0 00 01 Secretaria Tècnic mig de gestió (**) F A2 25 

9 
0
0 00 01 Secretaria 

Tècnic/a d'Administració Especial TAE 
(Lletrat) F A1 29 

172 
0
3 10 00 Secretaria Tècnic/a d'administració general (TAG) F A1 21 

187 
0
0 00 01 Secretaria Tècnic/a d'administració general (TAG) F A2 21 

44 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C2 14 

45 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C2 14 
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46 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C2 14 

47 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C2 14 

48 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C2 14 

49 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C2 14 

50 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C2 14 

51 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C2 14 

52 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C2 14 

53 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C2 14 

54 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C2 14 

55 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C2 14 

56 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana 

Agent policia F C2 14 

57 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C2 14 

58 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C2 14 

60 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C2 14 

61 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C2 14 

62 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C2 14 

63 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C2 14 

64 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C2 14 

167 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Auxiliar de gestió L/F C2 14 

34 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Cap de la policia local F A2 24 

38 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Caporal de policia F C2 17 

39 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Caporal de policia F C2 17 

40 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Caporal de policia  F C2 17 

41 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Caporal de policia  F C2 17 

42 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana 

Caporal de policia  F C2 17 

43 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Caporal de policia  F C2 17 

37 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Sergent F C1 22 

182 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Sergent F C1 20 

65 
0
0 01 00 Seguretat Ciutadana Tècnic/a auxiliar de gestió F C1 16 

168 
0
3 09 01 Serveis Públics Cap de colla L C2/E 14 

150 
0
3 09 00 Serveis Públics Enginyer/a Industrial L A1 21 



   
   
   
  
 

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

 
  

170 
0
3 09 01 Serveis Públics Peó L E 13 

171 
0
3 09 01 Serveis Públics Peó L E 13 

185 
0
3 09 01 Serveis Públics Tècnic/a auxiliar de gestió de medi ambient L C1 16 

136 
0
2 07 - Tresoreria Auxiliar de gestió del servei d'hisenda F C2 16 

143 
0
2 07 01 Tresoreria Cap de servei d'afers tributaris (TAG) F A1 25 

173 
0
3 10 00 

Urbanisme i 
habitatge Arquitecte L A1 21 

151 
0
3 09 00 

Urbanisme i 
habitatge Arquitecte tècnic F A2 21 

152 
0
3 09 00 

Urbanisme i 
habitatge Arquitecte tècnic L/F A2 21 

149 
0
3 09 00 

Urbanisme i 
habitatge Arquitecte Urb. F A1 21 

31 
0
3 09 01 

Urbanisme i 
habitatge Auxiliar de gestió L/F C2 14 

180 
0
3 10 00 

Urbanisme i 
habitatge Auxiliar de gestió L/F C2 14 

174 
0
3 10 00 

Urbanisme i 
habitatge 

Enginyer/a tècnic F A2 21 

175 
0
3 10 00 

Urbanisme i 
habitatge Enginyer/a tècnic L/F A2 21 

13 
0
3 09 00 

Urbanisme i 
habitatge Tècnic/a auxiliar de gestió F C1 16 

153 
0
3 09 00 

Urbanisme i 
habitatge Tècnic/a auxiliar delineant F C1 15 

154 
0
3 09 00 

Urbanisme i 
habitatge Tècnic/a auxiliar delineant L C1 15 

159 
0
3 09 00 Via pública Oficial 1a L C2 14 

160 
0
3 09 00 Via pública Oficial 1a L C2 14 

158 
0
3 09 00 Via pública Oficial 1a (Cap de la Brigada Municipal) L C2/E 14 

161 
0
3 09 00 Via pública Peó L E 13 

162 
0
3 09 00 Via pública Peó L E 13 

 
(**) Llocs de treball amortitzades 
 
 
TRETZÈ. Aprovar la plantilla pressupostària 2015, amb les modificacions abans 
esmentades, la qual queda estructurada de la forma següent: 
 
PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA 2015 
 
PERSONAL FUNCIONARI 
 
D'HABILITACIÓ AMB CARÀCTER NACIONAL: 
 

1 SECRETARI. Subgrup A1. Nivell 26.  
  1 INTERVENTOR. Subgrup A1. Nivell 26. (Vacant) 
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D'ADMINISTRACIÓ GENERAL: 
 
 SUBESCALA TÈCNICA 
 

1 TAG. Cap del Servei d’Afers Tributaris. Subgrup A1. Nivell 25.  
 1 TAG. Subgrup A1. Nivell 21.  
 1 TAG. Subgrup A1. Nivell 21.(Vacant)  

1 TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ. Subgrup A2. Nivell 25 (Vacant) (**) 
 

SUBESCALA ADMINISTRATIVA 
 

1 TÈCNIC AUXILIAR DE GESTIÓ. Cap de secció del servei d’administració de 
presidència. Subgrup C1. Nivell 18.  
1 TÈCNIC AUXILIAR DE GESTIÓ. Cap de secció de l’OAC. Subgrup C1. Nivell 
18. (Vacant) 
4 TÈCNIC AUXILIAR DE GESTIÓ. Subgrup C1. Nivell 16.  
1 TECNIC AUXILIAR DE GESTIÓ. Subgrup C1.Nivell 16 (Vacant)  

      
 SUBESCALA AUXILIAR 

 
3 AUXILIAR DE GESTIÓ. Subgrup C2. Nivell 16.  
1 AUXILIAR DE GESTIÓ. Subgrup C2. Nivell 14.(Vacant)  
7 AUXILIAR DE GESTIÓ. Subgrup C2. Nivell 14.  

 1 AUXILIAR DE GESTIÓ. Subgrup C2. Nivell 14.(**)  
 

SUBESCALA SUBALTERNA 
 

4 CONSERGES. Agrupació Professional (E). Nivell 13. Laboralització   
 
D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL: 
 

SUBESCALA TÈCNICA 
 

1 TECNIC D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. Lletrat. Subgrup A1. Nivell 29. 
     1 TAE. Cap del servei d’intervenció. Subgrup A1. Nivell 25 (Vacant)  

1 ARQUITECTE URB. Subgrup A1. Nivell 21.  
1 ARQUITECTE TÈCNIC. Subgrup A2. Nivell 21.  
1 ENGINYER TÈCNIC. Subgrup A2. Nivell 21.  

    1 TECNIC MIG RECURSOS HUMANS. Subgrup A2. Nivell 21.  
1 TÈCNIC AUXILIAR DELINEANT. Subgrup C1. Nivell 15. 

 
SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS 

 
1 SERGENT. Subgrup C1. Nivell 22. 
1 SERGENT. Subgrup C1. Nivell 20.  
4 CAPORALS. Subgrup C2. Nivell 17.  
2 CAPORAL. Subgrup C2. Nivell 17. (Vacants)  
17 AGENTS POLICIA LOCAL. Subgrup C2. Nivell 14. 
3 AGENTS POLICIA LOCAL. Subgrup C2. Nivell 14. (Vacants)  
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PERSONAL LABORAL   
 

TÈCNICS SUPERIORS 
Subgrup A1 

 
1 Arquitecte.  
1 Enginyer Industrial. (Vacant)  
1 Psicòloga.  
1 Professor de música. 
5 Professor de música. (Vacant) 
1 Professor (Vacant)  
1 Arxiver.  

 
TÈCNICS MITJANS 
Subgrup A2 

 
3 Treballadors socials. 
1 Educador social. 
1 Bibliotecari.  
1 Tècnic d’esports.(vacant)  
1 Arquitecte Tècnic. Urbanisme. Funcionartizació.  
1 Enginyer Tècnic. Funcionartizació.  
1 Tècnic de medi ambient.  
1 Tècnic d’educació.  
1 Tècnic d’educació. (Vacant)  
1 Cap de servei de promoció econòmica i ocupació.  
1 Tècnic d’ocupació. (Vacant)  
1 Tècnic de polítiques d’igualtat (Vacant)  
 
TÈCNICS AUXILIARS 
Subgrup C1 

 
1 Tècnic auxiliar delineant. Urbanisme (Vacant)  
1 Tècnic auxiliar de gestió de Medi Ambient (Vacant)  
3 Tècnic auxiliar de biblioteca (Vacants)  

 
AUXILIARS DE GESTIÓ/BIBLIOTECA/TREBALLADORS FAMILIARS/PERSONAL 
D’OFICIS  
Subgrup C2 

 
1 Auxiliar biblioteca.   
1 Treballador familiar.  
1 Cap de Colla. Serveis públics(Vacant)  
1 Oficials de 1ª - Cap de la Brigada  
2 Oficials de 1ª. (Vacants)    
9 Auxiliars de gestió. Funcionarització.  
7 Auxiliars de gestió. (Vacants). Funcionarització.  
1 Auxiliars de gestió (per persones amb disminució). (Vacant) 
Funcionarització.  
1 Auxiliars tècnics de ràdio. Emissora Municipal.  
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PERSONAL D’OFICIS/CONSERGES 
Agrupacions Professionals (E) 

 
2 Peons forestals. (Vacants)  
2 Peons brigada municipal. (Vacants)   
7 Conserges.  
2 Conserges. (Vacants)  
 

 (**) Places amortitzades 
 

 
CATORZÈ. Publicar l’esmentada modificació de la relació i plantilla en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUINZÈ. Trametre còpia de la relació de llocs de treball i plantilla a l'Administració 
de l'Estat i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Alcaldessa 
 
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarron. 
 
Ramon Gabarron 
 
No hi ha cap canvi respecte a l’any anterior, excepte el que ja s’ha comentat abans del 
pagament de la paga extra de 2012 que, evidentment, ha de quedar reflectida. 
 
Hi ha petits canvis estructurals però sense cap repercussió econòmica. 
 
Montse Febrero 
 
Demana saber si en els canvis estructurals les persones estaven d’acord. 
 
Alfonso Olarte 
 
Diu que contant els llocs i les persones no li quadra. Demana saber si s’acompleix el 2% de 
personal discapacitat que segons la LISMI, s’ha de tenir.  
 
Ramon Gabarron 
 
Sobre la pregunta feta per la senyora Febrero aquests canvis s’han fet amb el consentiment 
de les persones i sense cap efecte econòmic. 
 
Respecte al tema plantejat pel senyor Olarte, els nombre de llocs s’ha de correspondre amb el 
número de treballadors però ho revisarà per tal de contestar-li. 
 
Respecte al tema que li ha plantejat, hi una persona que ja porta molt de temps i està prevista 
una altra plaça d’aquestes característiques. 
 
Alcaldessa 
 
Demana es passi a la votació. 
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Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP), Manel Blanco i Zurita i David 
López i Lorán (COIC), Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, 
Jaume Guim Royo i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, 
Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios 
(PSC-GiU). 
 
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E). 
  
8. Modificació ordenances fiscals 2015. 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. 
 
L’objecte d’aquest expedient és la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 
2015; modificacions que es detallen en la memòria d’alcaldia que forma part de 
l’expedient i en els punts primer, segon i tercer de la present proposta. 
 
Verificat que en relació a les taxes per la prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen, l’import de la taxa 
no excedeix del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que 
preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLHL). 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, l’estudi econòmic de l’Interventor i l’informe de la Cap 
de secció d’afers tributaris, s’acorda el següent: 
 
PRIMER. Imposar les taxes que es detallen a continuació que s’incorporaran en 
l’article 6.1 de l’ordenança fiscal número 10 reguladora de la taxa per llicències, 
autoritzacions d’obres, comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 
i altres serveis urbanístics:  
 
b) Taxa per les llicències urbanístiques de canvi d’ús  70,-€ 
c) Taxa per les llicències urbanístiques d’autorització d’obres i usos provisionals.   265,-€ 
g) Taxa pels canvis de titularitat dels títols habilitants que faculten l’execució d’obres.  45,-€ 
h) Taxa per les pròrrogues de finalització d’obres.   45,-€ 

 
SEGON. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la modificació 
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
ORDENANÇA FISCAL NUMERO 1. Impost sobre Béns Immobles 
 
Article 2n. Subjectes passius. Es modifica el darrer paràgraf del punt 3 per 
esmenar un error de redacció. 
 
Article 6è. Base imposable i base liquidable. S’han afegit dos nous apartats 
en el punt 8 arran de la modificació dels articles 68 i 69 del TRLRHL duta a 
terme per la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la qual s'estableixen 
determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s'adopten 
altres mesures tributàries i financeres.  
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Article 7è. Determinació de la quota i tipus de gravamen. Es modifica el punt 
1 per minorar el tipus de gravamen de l’IBI, que passarà de l’1,12 a l’1,018 
per a neutralitzar l’efecte de l’increment de valors cadastrals per l’aplicació 
del coeficient d’actualització cadastral que està previst incorporar a la LPGE 
per 2015. 
 
“Article 2r. Subjectes passius 
(...) 
Una vegada acceptada per l'Administració la sol·licitud de divisió, les dades 
s’incorporaran al padró de l’exercici en que s’acordi la divisió, sempre i quan la 
liquidació no hagi adquirit fermesa; cas contrari s’incorporaran al padró de l’impost 
de l’exercici immediatament  posterior i es mantindran en els successius mentre no  
se'n sol·liciti la modificació.” 
 
“Article 6è. Base imposable i base liquidable 
 
c) Per a aquells immobles on l’actualització del valor cadastral per aplicació 
dels coeficients establerts en les lleis de pressupostos generals de l’Estat 
determini un decrement en la base imposable dels immobles, el valor base 
serà la base liquidable de l’exercici immediatament anterior a dita 
actualització.  
 
e) El component individual, en el cas d’actualització de valors cadastrals per 
aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de pressupostos generals de 
l’Estat que impliquin un decrement de la base imposable dels immobles, 
serà, en cada any, la diferència positiva entre el valor cadastral resultat de 
dita actualització i el seu valor base. Dita diferència es dividirà per l’últim 
coeficient reductor aplicat.” 
 
“Article 7è.- Determinació de la quota i tipus de gravamen. 
  
1.- El tipus de gravamen serà el 1,018 per cent quan es tracti de béns de naturalesa 
urbana i el 0'77 per cent quan es tracti de béns de naturalesa rústica.” 

ORDENANÇA FISCAL NUMERO 2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
Article 4t. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa. Nova 
redacció de la lletra g del punt 1 que preveu l’equiparació de les persones 
que tenen resolucions d’incapacitat o classes passives al reconeixement del 
33 per cent del grau de discapacitat (art. 4.1 del Text Refós de la Llei general 
de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat 
per Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre). 
 
Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable. Nova 
redacció del punt 3 per ampliar els tipus de vehicles que podran optar a la 
bonificació en considerar que produeixen menor impacte ambiental per la 
classe de carburant utilitzat. Nova redacció del punt 5 per ampliar el termini 
per sol·licitar la concessió de les bonificacions fins a la finalització del 
termini de pagament en voluntària. 
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“Article 4t. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa. 
(...) 
 
“g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, 
als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els 
vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. Es 
considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o 
superior al 33 per 100. A aquests efectes, tindran també la consideració de 
persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100 els 
pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió 
d’incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els 
pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de 
jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Aquesta 
previsió no serà d’aplicació a les persones pensionistes d’invalidesa que als 65 
anys optin per una pensió de jubilació ordinària, a les persones que acreditin 
una incapacitat parcial ni a les persones que han deixat de tenir la condició 
d’incapacitat o classes passives.  
 
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats 
hauran d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la 
discapacitat emès per l’òrgan competent.  
 
Caldrà justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud 
una manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït 
per ell mateix o bé es destinarà  al seu transport.” 
 
“Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable. 
(...) 
 
3. Els vehicles que utilitzin combustibles i noves tecnologies que permetin la 
reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i de contaminants, 
podran gaudir d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost. S’inclouen els 
vehicles híbrids, gas liquat del petroli –GLP-, gas natural, biocarburants 
(com el biodièsel, el bioetanol, el biogàs, etc), els vehicles de bateria 
elèctrica o bimodals o els d’hidrògen (amb pila de combustible de h2 o motors 
de combustió interna d’H2, etc), o d’altres vehicles amb combustibles i/o 
noves tecnologies que permetin la reducció de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle i de contaminants que es puguin desenvolupar segons la 
tecnologia disponible en cada moment. 
 
Per tal d’acreditar aquesta condició hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, 
la fitxa de característiques del vehicle on quedi constància de tals extrems.  
(...) 
 
5.  Aquestes bonificacions tenen caracter rogat, la seva concessió haurà de ser 
sol·licitada pels interessats abans de la finalització del temini de pagament en 
voluntària i es presentarà la següent documentació:  
 

- Instància de sol·licitud de bonificació.  
- Còpia del permís de circulació del vehicle.  
- Còpia del full de característiques tècniques del vehicle  
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- Certificat d’estar en possessió de matrícula com a vehícle històric abans de 
l’inici del període impositiu, si s’escau” 

 
ORDENANÇA FISCAL NUMERO 4. Impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres 
 
Es dona nova redacció a l’articulat de l’ordenança, en allò afectat per les 
previsions contingudes als articles 100 a 103 del TRLRHL, en la seva 
modificació operada pel Reial Decret 12/2012, de 26 de desembre, de 
mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, a fi 
d’adequar-lo a la tributació per ICIO, tant per aquelles construccions, 
instal·lacions i obres sotmeses a llicència com al règim de comunicació 
prèvia o declaració responsable.  
 
Es simplifica el redactat de l’article 2n i 3r que regula els actes subjectes i 
no subjectes  i es fa una remissió a la legislació vigent i a les ordenances 
municipals reguladores d’obres. 
 
Es modifica el redactat de l’article 4t. Responsables i successors per fer una 
remissió genèrica al que estableix la Llei General Tributària. 
 
“Article 1r. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de l'impost la realització, dintre del terme municipal, de 
qualsevol construcció, instal·lació o obra que exigeixi l'obtenció de la corresponent 
llicència d'obres o urbanística, o bé la presentació d’una comunicació prèvia, 
declaració responsable o altres de la mateixa significació, tant si s’han 
obtingut o presentat com si no, sempre que l’atorgament de la llicència o el 
control posterior de les obres sigui de competència municipal.  
 
També constitueix el fet imposable de l’impost l’execució d’aquelles obres 
incloses en ordres d’execució exceptuades de l’obtenció de llicència 
urbanística, sempre que no es tracti d’alguns dels supòsits sotmesos al 
règim d’assabentat.  
 
Article 2n. Actes subjectes. 
 
Són actes subjectes tots aquells que compleixin el fet imposable definit en l’article 
anterior i es trobin incloses dins l’àmbit d’aplicació del Decret legislatiu 
2/2010, de 3 d’agost, que aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (o 
norma que el substitueixi), de la normativa reglamentària de 
desenvolupament de l’anterior i de les ordenances municipals reguladores 
d’obres.  
 
Article 3r. Actes no subjectes. 
 
Resten excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança aquelles obres 
sotmeses al règim d’assabentat, de conformitat amb les ordenances municipals 
aprovades.  
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Article 4t. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques 
o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària,  
que siguin propietaris de la construcció, la instal·lació o l’obra de que es tracti, 
siguin o no propietaris de l’immoble en què es fa. 
 
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la 
construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la 
realització.  
 
2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte 
passiu contribuent  tindran la consideració de subjectes passius substituts del 
contribuent els que sol·licitin les corresponents  llicències o els que presentin les 
corresponents comunicacions prèvies, declaracions responsables o altres de 
la mateixa significació o els que realitzin les construccions, les instal·lacions o les 
obres. 
 
El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.  
 
3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un 
representant amb domicili en territori espanyol. Aquesta designació haurà de 
comunicar-se a l’Ajuntament al moment de sol·licitar la preceptiva llicència d’obra o 
urbanística o de presentar la comunicació prèvia o declaració responsable o 
altres de la mateixa significació, en qualsevol cas,  abans de l’inici de la 
construcció, la instal·lació o l’obra.  
 
Article 5è. Successors i responsables.  
 
1.Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques 
determinades com a tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
 
2.La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de 
l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei 
general tributària. 
 
3.Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les 
persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes 
previstos a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
 
Article 8è. Base imposable i acreditament 
 
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 
construcció, la instal·lació o l'obra, i s’entén com a tal, a aquest efecte, el cost 
d’execució material d’aquesta.  
 
No formen part de la base imposable l’impost sobre el valor afegit i altres impostos 
anàlegs propis de règims especials, ni tampoc les taxes, preus públics i altres 
prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades, si escau, amb la 
construcció, instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris professionals, el benefici 
empresarial del contractista, ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, 
el cost d’execució material. 
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2. L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, 
encara que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la llicència o no s’hagi presentat la 
comunicació prèvia, declaració responsable o altres de la mateixa 
significació.  
 
Article 10è. Normes de gestió.  
 
1) Obres subjectes a l’obtenció de llicència d’obres majors o menors regulades a 
l’ordenança municipal corresponent:  
 
Quan es concedeixi la llicència urbanística, l’Ajuntament notificarà al sol·licitant la 
liquidació provisional a compte practicada pels Serveis Tècnics Municipals i aprovada 
per Decret de l’Alcaldia, i exigirà al subjecte passiu el seu pagament en els terminis 
fixats per la Llei General Tributària.  
 
La base imposable de l’impost serà determinada pels Serveis Tècnics Municipals en 
funció: 
 
- dels mòduls que consten en l’annex d’aquesta ordenança si es tracta d’obres 
subjectes a llicència d’obres majors. 
- del pressupost presentat per l’interessat i visat pel Col·legi Oficial corresponent, 
quan això constitueixi un requisit preceptiu, si es tracta d’obres subjectes a llicència 
d’obres menors.  
 
2) Obres sotmeses al règim de comunicació prèvia, declaració responsable 
o altres de la mateixa significació:  
 
Verificada pels serveis tècnics municipals la documentació tècnica a presentar per a 
la tramitació d’aquestes obres, el subjecte passiu presentarà en el Registre general 
de l’Ajuntament  la comunicació prèvia i practicarà l’autoliquidació de l’impost. 
 
La base imposable de l’impost serà determinada pels Serveis Tècnics Municipals en 
funció del pressupost presentat per l’interessat i visat pel Col·legi Oficial 
corresponent, quan això constitueixi un requisit preceptiu.  
 
3) A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres efectivament 
realitzades i del seu cost real efectiu, l’Ajuntament, mitjançant la comprovació 
administrativa corresponent, podrà modificar la base imposable d’aquest impost 
per tal de practicar la liquidació definitiva, exigint del subjecte passiu o reintegrant-
li la quantitat que correspongui.” 
 
ORDENANÇA FISCAL NUMERO 5. Impost sobre l'increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana  
 
Article 3r. Subjectes passius. Es suprimeix l’apartat 3 per tal d’adequar el 
redactat de l’ordenança a la modificació del TRLRHL, efectuada per l’article 
123.2 del R.D.-Llei 8/2014, de 4 de juliol, de mesures urgents per al 
creixement, la competitivitat i l’eficiència. Reiterada la supressió per l’article 
123.2 de la llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents 
per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.  
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Article 5è. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa. S’afegeix 
l’apartat segon per tal d’adequar el redactat de l’ordenança a les previsions 
derivades de l’article 123 de la llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de 
mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, que 
afegeix una lletra c) a l’apartat 1 de l’article 105 del TRLRHL, per incorporar 
l’exempció de l’impost de les transmissions realitzades amb ocasió de la 
dació en pagament, amb efectes des de l'1 de gener de 2014, així com per 
als fets imposables anteriors a aquesta data no prescrits. 
 
En conseqüència es suprimeix el punt 3r de l’article 6è que regulava aquesta 
exempció com un benefici fiscal de concessió potestativa.  
 
Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable. Es 
proposa modificar l’apartat 2 que regula la bonificació del 95% per les 
transmissions de l’habitatge habitual a títol lucratiu per causa de mort.  
 
“Article 5è. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa. 
(...) 
 
2. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin 
com a conseqüència de les transmissions realitzades per persones físiques 
amb ocasió de la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor 
hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb 
hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb entitats de crèdit o 
qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de 
concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. 
 
Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l'habitatge en què 
concorrin els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries 
judicials o notarials. 
 
Per tenir dret a l'exempció es requereix que el deutor o garant transmetent 
o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar no disposi, en el moment 
de poder evitar l'alienació de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia 
suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el 
compliment d'aquest requisit. No obstant això, si amb posterioritat es 
comprovés el contrari, es procedirà a girar la liquidació tributària 
corresponent. 
 
Es presumirà que l’habitatge objecte de transmissió constitueix l’habitatge 
habitual del deutor.  
 
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa en la 
Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de 
societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests 
efectes, s'equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.” 
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“Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable 
(...) 
 
2. Es concedirà una bonificació del 95% de la quota de l’impost, en les transmissions 
de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del 
domini que afectin a l’habitatge habitual del causant  realitzades a títol lucratiu per 
causa de mort a favor dels descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els 
seus ascendents de primer grau i adoptants, sempre i quan hagin conviscut amb el 
causant durant els 5 anys anteriors a la defunció d’aquest. 
 
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri 
empadronat el causant. No obstant, s’entendrà que l’habitatge no perd el 
caràcter d’habitual a efectes d’aquesta bonificació, quan la baixa en el padró 
hagi estat motivada per causes de salut del causant suficientment 
acreditades.  
 
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar 
conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al 
mateix edifici o complex urbanístic.  
 
En qualsevol cas, per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que 
l’immoble adquirit, en el moment de la defunció del causant, no estigues 
total o parcialment cedit a tercers.  
(...).” 
 
ORDENANÇA FISCAL NUMERO 10. Taxa per llicències, autoritzacions d’obres 
i altres serveis urbanístics. 
 
Es dona nova redacció al títol i a l’articulat de l’ordenança a fi d’adequar-la 
a les previsions derivades de la modificació de l’article 20.4.h) del TRLRHL, 
en la seva modificació operada pel Reial Decret 12/2012, de 26 de 
desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats 
serveis, i a les previsions contingudes als articles 84, 84 bis i 84 ter de la 
Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, que preveuen 
l’obligació de les entitats locals d’establir els procediments de verificació 
posterior del compliment dels requisits legalment establerts, en aquells 
casos en què les obres es sotmetin a règim de comunicació prèvia o 
declaració responsable. 
 
Article 2n. Fet imposable i Annex de tarifes. Es deroguen les taxes per la 
prestació dels serveis de gestió i planejament urbanístic atès que la 
jurisprudència ha declarat no ajustat a dret l’exigència de la taxa; en 
conseqüència s’elimina la lletra b del punt 1r de l’article 2n, la lletra b) de 
l’article 5è, el punt 4 de l’article 8è i l’epígraf primer punt 1 de l’annex de 
tarifes i es modifica l’article 6è.1.b) i l’article 10è.1. 
 
La resta de tarifes de l’annex s’incorporen a l’article 6è que regula la quota 
tributària de la taxa. Es suprimeix l’annex de tarifes.  
 
Es creen noves tarifes per les llicències urbanístiques de canvi d’ús, 
d’autorització d’obres i usos provisionals, pels canvis de titularitat dels títols 
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habilitants que faculten l’execució d’obres i per les pròrrogues de finalització 
d’obres, que s’incorporen a l’article 6.  
 
“Taxa per llicències, autoritzacions d’obres, comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme i altres serveis urbanístics. 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.h) del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 
i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per l’activitat administrativa originada per la concessió 
o denegació de llicències i/o autoritzacions urbanístiques, la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme així com per la resta de 
serveis urbanístics, que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
1. Constitueix el fet imposable: 
  
a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovació necessària per 
determinar si procedeix concedir o denegar la llicència urbanística sol·licitada o si 
l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, s’ajusta a les 
determinacions de la normativa urbanística, el planejament urbanístic, les 
ordenances municipals i d’altra normativa sectorial aplicable.  
  
El fet imposable també es donarà respecte de la verificació d’obres efectuades 
sense cap títol habilitant o l’execució d’aquelles obres incloses en ordres 
d’execució exceptuades de l’obtenció de llicència urbanística, sempre que 
no es tracti d’algun dels supòsits sotmesos a assabentat.  
 
b) L’activitat municipal consistent en la tramitació de la sol·licitud de 
pròrroga de finalització de l’obra.  
 
c) L’activitat municipal administrativa inherent als expedients de canvi de 
titularitat dels títols habilitants que faculten l’execució d’obres.  
 
d) L'activitat municipal administrativa consistent en actes de gestió i tramitació dels 
expedients contradictoris de ruïna. 
 
e) L’execució subsidiària per part de l’Ajuntament d’obres o activitats a càrrec dels 
particulars per al restabliment de les condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. 
(...) 
 
Article 5è. Base imposable. 
(...) 
2) En les llicències urbanístiques no vinculades a la realització d’obres, en el 
actes de gestió i tramitació dels expedients contradictoris de ruïna i en les execucions 
subsidiàries per part de l’Ajuntament d’obres o activitats a càrrec dels particulars per 
al restabliment de les condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, la que 
resulta de l’aplicació de la quota tributària fixada en l’article 6è. 
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Article 6è. Quota tributària.  
 
1. La quota tributària serà: 
 
a) L’1 per 100 sobre la base imposable en el supòsit a) de l’article anterior amb una 
quota mínima de 71,-€.  
 
b) Per les llicències urbanístiques de canvi d’ús es fixa una quota tributària 
de 70,-€. 
 
c) Per les llicències urbanístiques d’autorització d’obres i usos provisionals 
es fixa una quota tributària de 265,-€. 
 
d) Per les parcel·lacions urbanes es fixa una quota tributària de 339,00,-€, 
la qual s’augmentarà en 226,00,-€ per cada una de les parcel·les resultants 
de més en relació al nombre inicial.  
  
e) Per les primeres ocupacions o utilitzacions d’immobles, les modificacions de 
projectes subjectes a autorització i les llicències urbanístiques o certificats de divisió 
horitzontal d’un immoble es fixa una quota tributària de 91,50,-€.  
 
g) Pels canvis de titularitat dels títols habilitants que faculten l’execució 
d’obres es fixa una quota tributària de 45,-€. 
 
h) Per les pròrrogues de finalització d’obres es fixa una quota tributària de 
45,-€. 
 
i) Per la tramitació d'expedients contradictoris de ruïna a instància de l'interessat, o 
en altres supòsits, sempre i quan finalitzin amb la corresponent declaració es fixa 
una quota tributaria de 1.134,00,-€. 
 
j) Per l’execució subsidiaria per part de l’Ajuntament d’obres o activitats a càrrec dels 
particulars per al restabliment de les condicions de seguretat, salubritat i ornat públic 
es fixa una quota tributària de 1.134,00,-€.  
 
2. En cas de denegació de la llicència d’obres o urbanística la quota tributària serà 
del 50 per cent de la quota tributària ordinària. 
 
3. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del 
procediment previst per a la tramitació de la llicència, o de les activitats 
administratives de control, quan el règim d’intervenció sigui el de declaració 
responsable o el de comunicació prèvia o altre de la mateixa significació, les 
quotes que s'hauran de liquidar seran el 50% per cent de les que s'assenyalen en els 
apartats anteriors, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament. 
(...) 
 
Article 8è. Meritament. 
(...) 
2. Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut el tíol habilitant 
corresponent o sense adequar-se a les condicions d'aquest, la taxa  es meritarà  quan 
s'iniciï efectivament l'activitat municipal conduent a determinar si l'obra en qüestió 
és autoritzable o no, independentment de l'inici de l'expedient administratiu que 
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pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas 
que no fossin autoritzables. 
 
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la seva 
denegació o caducitat, concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, 
ni la renúncia o desestiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència 
o l’autorització, o s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de les 
activitats comunicades. 
(...) 
 
Article 10è. Liquidació i ingrés. 
 
1) Per la gestió i tramitació dels expedients contradictoris de ruïna i per les execucions 
subsidiàries per part de l’Ajuntament d’obres o activitats a càrrec dels particulars,  
l'Ajuntament practicarà notificació de la liquidació, en produir-se la primera resolució 
de l'òrgan de Govern de l'Ajuntament sobre sobre l’acord d’execució subsidiaria 
o sobre l’expedient contradictori de ruïna. La liquidació es notificarà al subjecte 
passiu i s’haurà de satisfer en els períodes fixats per l’article 62 de la Llei 
General Tributària.  
 
2) Per les obres subjectes a l’obtenció de llicència d’obres  quan es concedeixi la 
llicència urbanística, l’Ajuntament notificarà al sol.licitant la liquidació provisional a 
compte practicada pels Serveis Tècnics Municipals i aprovada per Decret de l’Alcaldia, 
i exigirà al subjecte passiu el seu pagament en els terminis fixats per l’article 62 de 
la  Llei General Tributària.  
 
3) En el cas de parcel·lacions urbanes, primeres ocupacions o utilitzacions 
d’immobles, modificacions de projectes subjectes a autorització, certificats de 
divisions horitzontals, llicència d’autorització d’obres o usos provisionals, 
llicència urbanística de canvi d’ús, canvis de titularitat dels títols habilitants 
que faculten l’execució d’obres i per les pròrrogues de finalització d'obres, 
s’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió general del tribut, que suposa 
l’obligació del subjecte passiu de declarar les dades, determinar el deute tributari i 
ingressar la quota tributaria en el moment de sol.licitar la llicència, autorització o 
certificat corresponent. Concedida la llicència, l’autorització o emès el certificat que 
meriti la taxa de referència sense que l’Administració hagi revisat l’import de 
l’autoliquidació, aquesta revestirà a tots els efectes el caràcter de liquidació definitiva 
de la taxa.” 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18. Taxa per aprofitament especial del domini 
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general.  
 
Es modifica el redactat per excloure a les empreses operadores de telefonia 
mòbil, conforme als criteris derivats dels pronunciaments judicials del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sentència de 12 de juliol de 2012 i 
Interlocutòria de 30 de gener de 2014), i del Tribunal Suprem (Sentència de 
5 d’abril de 2013). 
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Article 1r. Fonament i naturalesa. Es suprimeix la referència a l’article 20 del 
TRLRHL. 
 
Article 2n.- Fet imposable. Es modifiquen els apartats 2 i 3 per suprimir la 
referència  als subministraments de telefonia mòbil i s’afegeix un nou punt 
4t que regula la incompatibilitat amb altres taxes per utilització privativa o 
aprofitament especial. 
 
Article 3r.- Subjectes passius. Es suprimeix el punt 3. Varia la numeració de 
l’actual punt 4t. 
 
Article 4t.- Responsables i successors. Es modifica el redactat per fer una 
remissió genèrica al que estableix la Llei General Tributària. 
 
Article 5è. Servei de telefonia mòbil – Base imposable i quota tributària. 
S’elimina aquest article. 
  
Article 6è. Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable i 
quota tributària. Passarà a ser l’article 5è i regularà la base imposable de la 
taxa. Es suprimeix el paràgraf 7è que regula la quantia de la taxa i el seu 
redactat s’incorpora al nou article 6è. Tipus i quota tributària.   
 
Article 7è.- Període impositiu i meritació de la taxa. Es modifica aquest 
article per eliminar el prorrateig trimestral en cas d’inici o cessament en la 
utilització o aprofitament especial del domini públic local. En aquests casos 
el període impositiu comprendrà des de l’inici fins al cessament efectiu.  
 
Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés – Serveis de telefonia mòbil. 
S’elimina aquest article.  
 
Article 9e. Règim de declaració i d’ingrés. Altres serveis. Passarà a ser 
l’article 8è i regularà el règim de declaració i d’ingrés de la taxa. Es 
suprimeix el punt 6è que fa referència a l’empresa Telefònica de España, que 
no està subjecte a aquesta taxa (Llei 15/1987, de 30 de juliol i Reial Decret 
1334/1988). Varia la numeració dels articles successius. 
 
Article 9è. Gestió per delegació. S’afegeix un punt 4 per regular la reserva 
de facultats de l’Ajuntament. 
 
Disposició addicional primera. Regula l’actualització dels paràmetres per 
determinar la base imposable del servei de telefonia mòbil. Es suprimeix.  
 
“Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 24.1.c del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es 
regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o 
una part important del veïnat, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.  
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Article 2n.- Fet imposable 
 
(...) 
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors els 
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de 
comunicació diferents de la telefonia mòbil. 
 
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió 
expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o 
l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques 
municipals, necessaris per a la prestació dels serveis de subministraments 
d’interès general. 
 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de 
subministrament que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part 
important del veïnat, tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, 
electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que 
explotin les xarxes de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, 
televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic 
o privat. 
(...) 
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques a les quals no els resulti aplicable el 
que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del 
sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent. 
 
Article 4t.- Responsables i successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques 
determinades com a tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de 
l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei 
general tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les 
persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes 
previstos a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
 
Article 5è.- Base imposable 
 
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada 
de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament 
especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra 
d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme 
municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta 
Ordenança. 
(...) 
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats 
assenyalades en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb 
altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis 
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o realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses 
hagin de ser subjectes passius. 
 
Article 6è.- Tipus i quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida 
a l’article 5è d’aquesta Ordenança.  
 
Article 7è.- Període impositiu i meritació de la taxa 
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o 
cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari 
per a la prestació del subministrament o servei, casos en què el període impositiu 
comprèn des de l’inici fins al cessament efectiu. 
 
2. La taxa es merita el primer dia del període impositiu. 
 
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés 
(...) 
2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil 
posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació 
per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el 
volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable, 
segons detall de l’article 5è.3 d’aquesta Ordenança. L’especificació referida al 
concepte previst a la lletra c) de l’esmentat article, inclourà la identificació de la 
empresa o empreses subministradores de serveis a les quals s’hagi facturat 
quantitats en concepte de peatge. 
 
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix 
l’apartat a) de l’esmentat article 5è.3 no podrà ser inferior a la suma dels imports 
dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats 
en aquest Municipi. 
 
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta 
als titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix 
l’article 5è.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà de la 
identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada. 
 
4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota 
en els llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin. 
 
Si la base imposable declarada per un trimestre és negativa, aquest import 
s’afegirà amb el seu signe a la base imposable del trimestre següent. 
(...) 
 
Article 9è.- Gestió per delegació 
 
(...) 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en 
la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar 
per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, 
les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, 
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concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes 
tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte 
de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de 
distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Article 10è.- Infraccions i sancions. 
 
Disposició addicional: Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.” 
 
ORDENANÇA FISCAL NUMERO 21. Taxa per a la utilització d'instal·lacions 
esportives municipals i altres instal·lacions municipals per part d'entitats 
privades 
 
S’afegeix un nou article 6è per regular les exempcions de la taxa. Varia la 
numeració de la resta d’articles.  
 
“Article 6è. Exempcions. 
 
Estaran exempts de la taxa l’ús de les instal·lacions esportives i altres 
dependències municipals: 
 
1) Per activitats de l’Escola Esportiva Municipal.  
2) Per activitats organitzades pels centres d’ensenyament reglat d’infantil, 
primària i secundària de titularitat pública, així com les AMPES. 
3) Per activitats organitzades, sense ànim de lucre, per les entitats 
esportives, socials, culturals i de lleure d’aquest Municipi inscrites al 
Registre d’Entitats de l’Ajuntament. 
 
Article 7è. Meritament.  
 
Article 8è. Normes de gestió i d’ingrés.  
 
Article 9è. Infraccions i sancions” 
 
TERCER. Derogar l’ordenança fiscal número 37 reguladora de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa transportista 
d’energia elèctrica, i les taxes per la prestació dels serveis de gestió i planejament 
urbanístics contingudes en l’ordenança fiscal número 10 (Annex - Epígraf primer - 1) 
 
QUART. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant 
el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
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CINQUÈ. Publicar l’anunci d’exposició al públic en el Butlletí Oficial de la Província  i 
a més a més en un diari dels de major difusió de la província. Si transcorregut el 
termini no s’han presentat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà 
definitiu, sense necessitat d’un nou acord plenari en aquest sentit. 
 
SISÈ.  Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública,  procedeixi adoptar, així com el text de 
les modificacions aprovades.  
 
SETÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat l’acord de 
modificació de les ordenances fiscals, un cop s’hagi aprovat definitivament, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 2n del Decret 94/1995, de 21 de febrer, 
d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de 
Governació i d’Economia i Finances. 
 
Alcaldessa 
 
Explica que pràcticament no hi ha variacions respecte a les anteriors, exceptuant petites 
modificacions en el redactat que recullen canvis normatius o legals que s’han produït en 
aquests temps. Un d’ells és l’exempció del pagament de la plusvàlua en els casos de dació en 
pagament o desnonament per part dels bancs, quedant ara recollit per la llei. Llevat d’un 
aspecte que es continua mantenint, que és l’obligatorietat d’estar empadronat a l’habitatge. 
Llavors, es manté aquesta exempció que vas més enllà del que diu la llei, ja que a vegades hi 
ha casuístiques que s’han de tenir en comte.  
 
En el tema de l’IBI, com ja s’ha comentat, la llei ha efectuat uns canvis de valoració d’ofici en 
funció de l’any de la revisió cadastral dels municipis i amb la voluntat de mantenir l’IBI amb el 
mateix import, s’ha variat el coeficient que s’aplica sobre el valor cadastral que passa del 1,12 
al 1.018, aspecte que permet que el rebut final sigui del mateix import.  
 
Comenta que l’impost de vehicles s’amplia la tipologia amb bonificacions, en relació amb 
eficiència i contaminació.  
 
S’estableix també una bonificació en l’impost d’obres en dues zones del municipi que han 
entrat, per a dir-ho d’alguna manera, en un pla de barris, zones d’especial atenció en què una 
part del nucli de dalt i el nucli d’abaix, en les obres de rehabilitació de façanes, habitatges, i 
d’instal·lació d’ascensors tenen una subvenció per part de l’AMB i també d’un 50% de reducció 
en l’impost d’obres i construccions per part de l’Ajuntament. El punt nou fa una declaració de 
quin és l’àmbit on s’aplicarà aquesta bonificació i en les ordenances fiscals queda recollit.  
 
La resta de les ordenances queden pràcticament igual. 
 
Antonio Moreno 
 
Pregunta si queda recollida la pujada de l’IBI de les Cases Pairals. 
 
Alcaldessa 
 
L’ordenança estableix el tipus impositiu sobre el valor cadastral de cada habitatge. Les 
urbanitzacions no recepcionades tenen una reducció en el valor de la parcel·la i això deriva de 
la revisió cadastral del 99. D’ofici, quan es produeix la recepció d’una urbanització, es comunica 
al cadastre i s’ha de procedir a la retirada d’aquesta bonificació sobre el valor de la parcel·la. 
No s’ha produït, en aquest cas, aquesta regularització per no haver-ho actualitzat el cadastre 
pels motius que siguin. S’entén que els anys que han pogut gaudir d’aquesta bonificació 
compensaria l’esforç que es va tenir en el seu dia a l’hora de pagar les quotes urbanístiques 
però no deriva de l’ordenança fiscal del municipi i sí del valor cadastral de l’immoble, no és 



   
   
   
  
 

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

 
  

motiu de l’ordenança, que només diu que sobre el valor cadastral s’aplicarà un 1,018 aquest 
any. 
 
Antonio Moreno 
 
Torna a insistir en la pregunta. 
 
Alcaldessa 
 
Torna a insistir en la resposta. Demana es passi a la votació, demanant que es voti aquest 
punt i també el següent, que tracta sobre la bonificació en les zones d’especial interès que s’ha 
comentat. 
 
Punt 8 
 
Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP), Manel Blanco i Zurita i David 
López i Lorán (COIC), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa 
Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo 
Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU). 
 
Vots en contra: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E). 
 
Abstencions: Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA). 
 
 
Punt 9 
 
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández 
(PP), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio 
(ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras 
Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García 
i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU). 
 
Alcaldessa 
 
Excusa al senyor Interventor que abandona la sala, al haver finalitzat les propostes 
econòmiques de la sessió, donant-li les gràcies. 
 
9. Declaració àmbits zones d'especial interès municipal per a l'aplicació de 
beneficis fiscals en obres de rehabilitació d'edificis subvencionades per 
l'AMB. 
 
En el marc del Programa aprovat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona d’aportacions 
per a actuacions d’ajuts a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i habitatges 
específiques per als municipis que integren l’AMB i les actuacions municipals de 
renovació i millora de l’espai públic i d’equipaments, és necessari per a la definició 
de les Zones d’especial interès municipal, que l’ajuntament es comprometi a realitzar 
dues accions, d’entre les vuit que es relacionen a la convocatòria 2014-2015 (BOPB 
30/06/2014). 
 
En concret l’Ajuntament vol optar per l’adaptació de normativa i/o taxes municipals. 
 
El Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, article 103, determina que les ordenances 
fiscals podran regular bonificacions sobre la quota de l’impost de construccions, 
instal·lacions i obres :  “(...) una bonificació de fins el 95 per cent a favor de les 
construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
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municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de 
foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració. Correspondrà aquesta declaració 
al ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot 
favorable de la majoria simple dels seus membres”. 
 
Així mateix, l’article 7.1 de l’Ordenança fiscal núm. 4 d’aquest Ajuntament determina 
l’aplicació de beneficis fiscals en obres que siguin declarades d’especial interès o 
d’utilitat municipal, de la mateixa manera que es regula pel TRLHL. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER. Declarar els àmbits que es proposaran a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
dins el Programa de rehabilitació d’edificis i millora de barris, com a zona d’especial 
interès municipal. 
 
SEGON. Determinar que els subjectes que s’acullin a la rehabilitació d’edificis en el 
marc de l’esmentat Programa, se’ls aplicarà el benefici establert a l’article 7è.1 
l’ordenança fiscal núm. 4 en un import equivalent al 50 per 100 de la quota de 
l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres.” 
 
10. Modificació contracte gestió servei enllumenat públic i serveis de 
consum energètic. 
 
En data 11 de gener de 2013 es va formalitzar amb l’empresa ELECNOR SA amb CIF 
A-48027056, el contracte per a la gestió integral del servei de l’enllumenat públic i 
de serveis de consum energètic amb inversió a les instal·lacions municipals, per 
import total de //4.153.099,63.-// € (21% d’iva exclòs) pels 160 mesos de durada 
inicial del contracte, amb data d’inici d’efectes l’11 de gener de 2013 i acabament el 
10 de maig de 2026. 
 
Per acord del Ple municipal, de 9 de juliol de 2013, es va modificar el contracte 
comportant un augment del preu d’adjudicació de //6.589,14.-// €, 21% d’IVA 
exclòs, quedant fixat l’import total anual en //328.063,98.-// €, 21% d’IVA exclòs. 
En aquest acord també es va establir una modificació en la inversió inicial en afegir 
la prestació P5, amb previsió de finalització de la inversió inicial a l’octubre del 2013. 
  
Per acord del Ple municipal, de 29 de juliol de 2014, es va modificar el contracte, per 
actualització dels imports de les prestacions P1, P2, P3 i P5 per a l’anualitat 2014, 
una vegada finalitzada la inversió inicial amb efectes 1 de juliol de 2014. 
  
El plec de clàusules administratives vigent estableix que, un cop es realitzi la inversió 
inicial, serà l’empresa adjudicatària la responsable del pagament de les factures del 
subministrament elèctric, cobrant a posteriori de l’Ajuntament l’import pagat, tret de 
la part corresponent als excessos de consum. 
  
Amb motiu de l’aplicació de la clàusula relativa a la facturació del subministrament, 
l’empresa Elecnor, SA ha manifestat la impossibilitat de realitzar-la en els termes 
fixats en el Plec. 
  
La companyia subministradora d’energia elèctrica (en aquestes moments Endesa) no 
preveu la possibilitat d’efectuar una doble facturació, separant la part relativa als 
equips de la relativa al subministrament d’energia pròpiament dit. Per tant, el canvi 
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de nom d’aquestes a favor de l’empresa Elecnor hauria d’abastar la totalitat del servei 
d’enllumenat públic. 
  
Aquesta solució no és jurídicament possible ja que implicaria, de facto, una 
privatització del servei públic d’enllumenat. 
  
D’altra banda, si Elecnor només canviés la domiciliació bancària (qüestió que també 
requeriria modificació del Plec per no donar estricte compliment), es trobaria amb el 
pagament d’unes factures respecte de les quals no es podria deduir l’IVA suportat 
per no anar al seu nom. 
  
Tots aquests inconvenients sobrevinguts determinen la necessitat d’efectuar una 
modificació en el Plec de clàusules que regulen aquest contracte, per tal que sigui el 
propi Ajuntament, com a titular del servei públic, qui efectuï el pagament d’aquestes 
factures, compensant amb l’empresa adjudicatària, a posteriori, els possibles 
excessos de consum que en puguin resultar. 
  
Aquesta modificació troba el seu encaix en l’article 107.1.c del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (TRLCSP), referida a les modificacions motivades per força major o cas 
fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els termes inicialment 
definits. 
  
Atesa la seva naturalesa no es tractaria, en cap cas, d’una modificació substancial tal 
com ve determinada en l’article 107.3 TRLCSP, ja que aquesta només abasta aquells 
aspectes relatius al pagament del subministrament energètic sense que es modifiquin 
les obligacions de les parts quant a la prestació principal: l’Ajuntament continua 
assumint el pagament del consum energètic (abans a posteriori i ara directament), i 
Elecnor continua assumint l’exces de consum que es pugui produir (abans a priori i 
ara a posteriori), sense que existeixi una modificació de l’equilibri econòmic del 
contracte. 
  
El contingut de la modificació fa referència a les següents clàusules que quedaran 
amb el redactat següent: 
  
1. La clàusula relativa a la “Facturació del subministrament” queda amb el 
redactat següent: 
  
L’Ajuntament, com a titular de les instal·lacions i dels contractes de subministrament 
d’energia elèctrica, s’encarregarà del pagament de les factures emeses per l’empresa 
comercialitzadora, sense perjudici de les possibles compensacions que pugui 
reclamar a l’empresa adjudicatària en concepte d’excés de consum i de la baixa sobre 
les tarifes que hagi ofertat la pròpia empresa adjudicatària, les quals es faran 
mitjançant Decret de l’Alcaldia. 
  
L'Ajuntament enviarà en format digital les factures emeses per la comercialitzadora 
a l'adjudicatari en el moment que entrin pel registre d'entrada. L'adjudicatari en un 
termini màxim de 15 dies haurà d'emetre un informe amb el seu vist i plau sobre les 
esmentades factures, controlant els aspectes formals de la factura (preus i 
descomptes aplicats, tarifes, potències contractades, etc.) i indicant, si escau, quines 
factures s'han de retornar a la comercialitzadora per no ésser correctes. A part, cada 
quatre mesos l'adjudicatari haurà de fer una proposta de compensació pel sobrecost 
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que hagi pagat l'Ajuntament a les factures elèctriques de l'enllumenat públic en aquell 
període, tenint en compte  els consums teòrics, les potències contractades, la baixa 
en certs contractes, les penalitzacions per reactiva, etc. 
  
2. La clàusula relativa a la Prestació P1 – Serveis Energètics queda amb el 
redactat següent: 
  
El preu P1 inclou tota l’energia consumida per les instal·lacions objecte del contracte 
així com el control i gestió del funcionament inclosa en el Plec de prescripcions 
tècniques. 
  
El consum mensual objecte de cobrament resultarà de comparar les lectures reals 
que figurin a les factures amb els consums teòrics previstos pel mes en qüestió en 
base a l’auditoria, a una major reducció de consum ofertada pel licitador o a millores 
d’eficiència desenvolupades en el transcurs del contracte. 
  
- Si el consum llegit és major que el teòricament esperat l‘adjudicatari haurà de 
compensar el sobrecost que pagui l’Ajuntament a les factures der la 
comercialitzadora, a excepció que estigui justificat com excés de consum autoritzat. 
L’adjudicatari també haurà de compensar el sobrecost quan  hi hagi excés de 
potència, penalització per energia reactiva o si s’ha d’aplicar alguna baixa sobre les 
tarifes. 
  
- Si el consum llegit és inferior o igual que el teòricament esperat, l’adjudicatari 
només haurà de compensar en cas que hi hagi excés de potència, penalització per 
energia reactiva o si s’ha d’aplicar alguna baixa sobre les tarifes. 
  
Per a calcular aquestes despeses es farà individualment per cada quadre segons les 
condicions de la tarifa contractada de cadascun, comparant el consum real de 
cadascun amb el teòric, determinant el consum objecte de cobrament aplicant a les 
consideracions sobre excessos i reduccions de consum pertinents, diferenciant-se per 
cada període durant el qual els paràmetres de taxes o preus de l’energia o de lloguer 
dels comptadors s’han mantingut constants. Un cop calculats tots els períodes i tots 
els quadres l’import final es veurà afectat per la baixa corresponent. 
  
Les compensacions es faran periòdicament i com a mínim 3 vegades a l’any. 
  
(...) 
Del comparatiu es pagarà amb els següents criteris: 
  
- Si el consum llegit és major que el teòricament previst, (ja sigui l’establert a 
l’auditoria, en base a una major reducció de consum ofertada pel licitador o en base 
a qualsevol mesura de reducció de consum establerta durant el transcurs del 
contracte),  l‘adjudicatari haurà de compensar el sobrecost que pagui l’Ajuntament a 
les factures de la comercialitzadora. De l’excés de consum caldrà fer la seva 
justificació segons les condicions de l’apartat 1.16. .L’adjudicatari també haurà de 
compensar el sobrecost quan  hi hagi excés de potència, penalització per energia 
reactiva o si s’ha d’aplicar alguna baixa sobre les tarifes.  
  
- Si el consum realment llegit és inferior o igual al teòric, es pagarà la lectura real a 
no ser que s’estigui en un dels supòsits de l’apartat 1.16.8 referent a compensació 
per les reduccions de consum. En cas que hi hagi excés de potència, penalització per 
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energia reactiva o si s’ha d’aplicar alguna baixa sobre les tarifes, l’adjudicatari ho 
haurà de compensar. 
  
- Els excessos de consum derivats d’estar l’enllumenat en servei fora de les hores de 
funcionament normals sempre s’hauran de compensar. 
  
- Les revisions de preu de la P1 a efectuar seran les previstes a la clàusula 1.16 que 
fa referència als supòsits de variació del cost de l’energia elèctrica, de l’Índex de 
Preus del Consum i de l’Euríbor. 
  
 3. El paràgraf segon de la clàusula relativa a la Revisió de preus i actualització 
queda amb el redactat següent: 
  
La part corresponent a despeses energètiques de la P1 del contracte anirà sempre a 
càrrec de l’Ajuntament tot i que periòdicament l’adjudicatari haurà de compensar els 
sobrecostos a les factures elèctriques. A partir de l’acabament de les tasques de la 
P4 entrarà en vigor el càlcul de la P1 en cada moment segons els criteris dels següents 
apartats. El preu de totes les prestacions es revisaran anualment, a data de 
finalització de la P4, per l’aplicació de les fórmules d’aquest apartat. 
  
4. De la clàusula relativa a les causes de resolució, se suprimeix la referida al fet 
que l’adjudicatari no faci efectiu el corresponent pagament del subministrament 
elèctric a la companyia i, per tant, incompleixi amb la seva obligació d’estar al corrent 
amb el pagament del servei. 
  
 5. La clàusula relativa a l’Inici de la prestació del servei queda amb el redactat 
següent: 
  
Les prestacions P2, P3, P4, P5, P6 i la part de control de gestió i funcionament de la 
P1 del servei s’iniciaran a partir de la data de la formalització del contracte. La part 
de la P1 corresponent a l’amortització de la inversió entraran en funcionament a data 
de finalització de la P4. 
  
L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses energètiques de les instal·lacions 
d’enllumenat públic i periòdicament l’adjudicatari haurà de compensar els 
sobrecostos a les factures elèctriques. 
  
 6. La clàusula relativa al Consum anual de l’enllumenat públic (dins la clàusula 
relativa al subministrament d’il·luminació), queda amb el redactat següent: 
  
En cas que hi hagin quadres sense sistema de telegestió o on aquest no funcioni 
correctament, l’empresa estarà obligada a efectuar les lectures in situ mensualment. 
L’Ajuntament podrà comprovar aquelles lectures que cregui oportú així com sol·licitar 
lectures estadístiques dels quadres per verificar el bon funcionament de la 
telelectura. 
  
L’Ajuntament es reserva el dret de connectar determinades instal·lacions a la xarxa 
d’enllumenat públic (tipus antenes, semàfors, bombers, regs, etc.) dels quals es 
valorarà el seu consum, que s’afegirà al consum teòric del quadre. 
  
7. Se suprimeix la clàusula relativa al Control de l’efectivitat del pagament del 
subministrament. 
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Finalment, es considera convenient aprovar les modificacions proposades i 
incorporar-les al Plec de clàusules administratives particulars. Per tal d’evitar 
problemes interpretatius seria recomanable formar un text refós que s’aprovés com 
a part integrant de l’expedient de modificació i que s’annexés a la modificació del 
contracte a signar amb l’empresa Elecnor, SA.  
  
La supressió del pagament de les factures del subministrament per part d’Elecnor SA 
(prestacions P1Tur i P1Mll), comporta una modificació en l’import adjudicat i disposat 
relatiu a aquestes prestacions, havent-se de reduir anualment en //120.953,12.-// 
€, IVA exclòs. Per a l’anualitat 2014, l’import a anul·lar és de //34.089,61.-// €, IVA 
exclòs, en haver resultat anul·lat ja l’import de //86.863,51.-// per Decret d’Alcaldia 
núm. 944/2014, de 19 de maig. 
  
La secretaria i intervenció generals de l’Ajuntament han emès informe favorable en 
data 29 d’octubre de 2014. 
  
S’acorda: 
  
PRIMER. Aprovar la modificació del Plec de clàusules que regulen aquest contracte, 
amb el redactat de les clàusules transcrit en els antecedents d’aquest acord. 
  
SEGON. Aprovar el text refós del Plec de clàusules administratives particulars 
d’aquest contracte, que incorpora les modificacions aprovades i que s’adjunta com 
Annex I. 
  
TERCER. Aprovar la modificació del contracte per a la gestió integral del servei de 
l’enllumenat públic i de serveis de consum energètic amb inversió a les instal·lacions 
municipals, formalitzat amb l’empresa ELECNOR SA, amb C.I.F. A-48027056, segons 
l’establert en els acords anteriors. 
  
QUART. Anul·lar les autoritzacions i disposicions de despesa d’aquest contracte 
relatives a les prestacions P1Tur i P1Mll segons el detall següent: 
  
Anualitat               Partida                                     Import 

  
2014                     13.165.22100                             41.248,43 € 
2015 a 2025          13.165.22100                           146.353,28 € 
2026                     13.165.22100                             52.849,79 € 
  
CINQUÈ. Formalitzar en la corresponent addenda al contracte existent les 
modificacions aprovades en aquest acord.”  
  
Alcaldessa 
 
Dóna la paraula al senyor Palacios. 
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Andrés Palacios 
 
Explica que com es va comentar a la Comissió Assessora, quan es va fer el contracte amb 
l’empresa hi havia una clàusula que contemplava era que l’empresa es feia càrrec de la despesa 
energètica, manteniment i inversió. 
Un cop feta la inversió i posat en marxa aquest sistema, L’enllumenat públic és un servei de 
titularitat pública i l’empresa contractada és Endesa i Endesa no permet que el titular de la 
factura sigui un i el pagador sigui un altre.  Com que no es vol canviar la titularitat i tampoc 
es vol canviar l’empresa, s’ha arribat a la solució de que, a partir d’aquest moment, 
l’ajuntament pagaria la despesa directament i això implica que s’ha de fer un canvi en el 
contracte i on deia que l’empresa es faria càrrec de les factures, ho farà l’ajuntament. La resta 
continua exactament igual. Si hi ha qualsevol diferència entre el consum facturat i real ho ha 
d’assumir l’empresa, és a dir, no es modifica res, excepte el que s’ha dit. 
 
Alcaldessa 
 
Demana que es passi a votació. 
 
Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP), , Manel Ripoll i Puertas, Jaume 
Guim Royo i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat 
Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU). 
 
Vots en contra: Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA). 
 
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC). 
 
11. Actualització preus contracte gestió servei públic recollida residus i 
neteja viària. 
 
Per acord del Ple de l'Ajuntament de data 10 de març de 2009 es va adjudicar 
definitivament el contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de 
residus municipals, neteja viària i deixalleria mòbil, de Corbera de Llobregat, a 
l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S. A. amb CIF (LOPD), pel preu 
cert i global de //1.286.906,34.-// €/any, 7% d’IVA exclòs, i amb una durada inicial 
de vuit anys, a comptar des de la data d'efecte del contracte, establint-se aquesta 
l'1 d’abril de 2009. 

 
Per acord del Ple de l'Ajuntament de data 29 de setembre de 2009 es va acordar el 
reajustament dels imports disposats per a les anualitats que figuren en l'acord 
d'adjudicació definitiva, relatius a la despesa, de caràcter plurianual, a data 1 de maig 
de 2009. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 9 de novembre de 2010 es va acordar 
adaptar i regularitzar l'import d’adjudicació del contracte de gestió del servei públic 
de recollida i transport de residus municipals, neteja viària i deixalleria mòbil, al nou 
tipus d’IVA vigent des de l’1 de juliol de 2010, essent en aquest cas del 8%. 
 

Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 8 de novembre de 2011 es va acordar 
modificar aquest contracte, reduint-ne els serveis i l’import adjudicat i establint el 
nou import total del contracte en //884.104,04.-// €/anuals, 8% d’IVA exclòs, i 
ampliant el termini d’amortització fins el 30 de novembre de 2021, alhora que es van 
aprovar els imports corresponents en concepte d’actualitzacions de preus dels anys 
2004 a 2009 dels contractes ja exhaurits de neteja viària i recollida de residus, per 
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imports totals de //413.541,38.-// € i //120.604,58.-// €, ambdós IVA exclòs, en 
concepte d’actualitzacions de preus i de càlcul d’interessos generats respectivament, 
fixant que seran liquidats fins el 30 de novembre de 2021 i s’inclouran en la facturació 
mensual.  
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 2 d’octubre de 2012 es va acordar adaptar 
i regularitzar l'import d’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de 
recollida i transport de residus municipals i neteja viària, al nou tipus d’IVA vigent 
des de l’1 de setembre de 2012, essent en aquest cas del 10%. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 9 de juliol de 2013 es va aprovar 
l’actualització de preus d’aquest contracte pel període 2011-2012 per import de 
//54.778,79.-// €/any, IVA exclòs. 
 
En la clàusula 6 del PCAP regulador d’aquest contracte, s’estableix que els preus del 
contracte es revisaran anualment a partir del segon any i successius en funció de 
l’establert en l’apartat de revisió de preus de l’Annex I del contracte formalitzat en 
data 7 d’abril de 2009. En aquest sentit, els serveis tècnics municipals han emès 
informe en data 20 d’octubre de 2014, que forma part de l’expedient com a Annex, 
pel càlcul de l’actualització del preu del contracte fins l’any 2014, i que es transcriu 
en el seu apartat de conclusions: 
 

(..)” 

CONCLUSIONS: 

  

El resum d'increments d'IPC a aplicar des de maig de 2010 a abril de 2014 és el 
següent: 

  

revisions en increments des de maig 2010 a desembre 2012: 

 
(tots els valors són en € i sense I.V.A.) 

IPC encara no revisat: 

 
(tots els valors són en € i sense I.V.A.) 

“  

 De l’informe tècnic se’n desprèn que les actualitzacions de preus realitzades des de 
maig de 2010 a desembre de 2012 són incorrectes per no haver-se aplicat 
correctament el coeficient, amb el resultat de revisions realitzades, en el seu conjunt, 
amb increments, tal i com consta en l’informe. Per tant, procedeix revisar les 
actualitzacions realitzades i regularitzar-ne els imports revisats en increment, així 
com aprovar-ne els imports correctes i les actualitzacions de preus del període 2013-
2014. 
  
La secretaria general de l’Ajuntament ha emès informe favorable al respecte en data 
29 d’octubre de 2014, que forma part de l’expedient. 
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S’acorda: 
  
PRIMER. Aprovar les revisions de les actualitzacions dels preus del contracte 
realitzades des de maig de 2010 a desembre de 2012, resultant un import total 
actualitzat en excés de //21.435,51.-// €, IVA exclòs. 
  
SEGON. Aprovar l’actualització dels preus del contracte de gestió del servei públic 
de recollida i transport de residus municipals i neteja viària de Corbera de Llobregat 
pel període de gener 2013 a desembre de 2014, per import total de //131.024,20.-
// €, 10% d’IVA exclòs, que suposa un import anual de //67.368,72.-// €, 10% d’IVA 
exclòs 
  
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, amb càrrec a les 
partides pressupostàries del vigent pressupost municipal i subordinada al crèdit 
pressupostari que es consigni en els pressupostos dels exercicis 2015 i següents que 
es diran a continuació i en les quanties següents: 
  
2014.....................   13.163.22700 ....................  41.599,95 € 
2014.....................   13.162.22799 ....................  78.947,68 € 
2015 a 2020 .........   13.163.22700 ....................  25.101,65 € 
2015 a 2020 .........   13.162.22799 ....................  49.003,94 € 
2021.....................   13.163.22700 .................... 23.009,85 € 
2021.....................   13.162.22799 .................... 44.920,28 € 
  
QUART. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. per al seu coneixement i efectes.” 
  
Alcaldessa 
 
Es tracta d’aprovar l’actualització de preus, segons l’IPC, del contracte de recollida 
d’escombraries. Dóna la paraula al senyor Andrés Palacios. 
 
Andrés Palacios 
 
Diu que d’ el període que s’ha revisat és el 2013-2014 i l’import resultant a incrementar és de 
67.368€ anuals sense comptar el 10% d’IVA. Això implica modificar, a partir de 2014 fins a 
que finalitzi el contracte, les diverses anualitats. 
 
Aquesta revisió, que està marcada per llei, ha estat també certificada pels tècnics municipals. 
 
Alcaldessa  
 
Demana que es passi a votació. 
 
Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP), Manel Ripoll i Puertas, Jaume 
Guim Royo i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat 
Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU). 
 
Vots en contra: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), 
 
Abstencions: Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas 
Rubio (ESQUERRA). 
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12. Aprovació minutes de tres convenis de col·laboració pel manteniment de 
vies públiques i serveis públics en urbanitzacions. 
 
El municipi de Corbera de Llobregat es caracteritza, a nivell urbanístic, per comptar 
amb una trentena d’urbanitzacions, algunes de les quals es troben recepcionades i 
altres pendents de recepció tot i comptar amb un alt nivell de consolidació i amb 
alguns serveis urbanístics. 
 
L’actual conjuntura econòmica fa inviable el seu manteniment en condicions òptimes 
per part dels propietaris, així com la realització de les obres d’urbanització 
necessàries per a la recepció en el cas de les urbanitzacions pendents. No obstant, 
tant els propietaris com l’Ajuntament tenen la voluntat de fer actuacions amb 
l’objectiu de garantir una mínima qualitat dels carrers i dels serveis comuns en 
condicions de seguretat i de respecte al medi ambient per tal d’evitar la seva 
degradació i, en conseqüència, un perjudici en la qualitat de vida dels veïns i veïnes 
així com en el valor de les seves propietats. 
 
Atès que les actuacions preteses responen a criteris de seguretat i de protecció del 
medi ambient, resta acreditat l’interès públic que justificaria la realització d’accions 
de foment. 
 
L’article 88.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú determina que les 
administracions públiques poden subscriure acords, pactes, convenis o contractes 
amb persones tant de dret públic com privat, sempre que no siguin contraris a 
l’ordenament jurídic ni tractin sobre matèries no susceptibles de transacció o tinguin 
per objecte satisfer l’interès públic que tenen encomanat, amb l’abast, efectes i règim 
jurídic específic que per a cada cas prevegi la disposició que el reguli. 
 
Amb aquesta intenció, l’Ajuntament de Corbera proposa l’aprovació de la minuta de 
tres models de convenis de col·laboració reguladors de la concessió de subvencions 
directes previstes en el pressupost municipal per al manteniment de les vies 
públiques i de serveis públics a les urbanitzacions, incloent-hi actuacions de nova 
instal·lació, segons el detall següent: 
 
- Model de conveni de col·laboració en urbanitzacions consolidades pendents de 
recepcionar per a subvencionar part dels costos que s’originin per la instal·lació de 
nou sistema d’enllumenat públic amb criteris d’eficiència energètica per tal de reduir 
el consum elèctric i millorar la seva seguretat.  
- Model de conveni de col·laboració en urbanitzacions consolidades pendents de 
recepcionar per a subvencionar part dels costos que s’originin per despeses que els 
propietaris suportin com a conseqüència de la conservació i el manteniment dels 
serveis existents. 
- Model de conveni de col·laboració en urbanitzacions recepcionades per contribuir 
en les despeses suportades pels propietaris com a conseqüència de la conservació i 
el manteniment dels serveis existents. 
 
Aquests convenis s’estableixen per una durada inicial de 5 anys, prorrogable any a 
any fins a un màxim de 10, el que determina que l’òrgan competent per a l’aprovació 
d’aquests models sigui el Ple municipal. 
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D’altra banda, i en relació a la despesa que comporti, l’article 174 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) regula les despeses plurianuals. En el seu apartat 1 
determina que l’autorització o la realització de despeses de caràcter plurianual se 
subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, 
amb les següents limitacions: 
 
- Una primera de caràcter temporal, atès que la seva durada no pot excedir 5 
exercicis. 
- Una altra de caràcter quantitatiu, atès que l’import de les transferències corrents 
no pot superar els percentatges que l’apartat 3 del precepte estableix. 
 
No obstant això, l’apartat 5 d’aquest mateix article determina que en casos 
excepcionals, el Ple de la corporació podrà ampliar el nombre d’anualitats així com 
elevar els percentatges abans esmentats. En l’acord d’aprovació de la minuta 
d’aquest conveni s’haurà de fer especial menció a aquesta ampliació. 
 
L’enginyer tècnic municipal ha emès informe en data 24 d’octubre de 2014. 
  
La secretària general i l’interventor municipal han emès informe conjunt en data 23 
d’octubre de 2014 que resta incorporat a l’expedient. 
  
S’acorda: 
  
PRIMER. Aprovar, de conformitat amb el text dels documents que resten incorporats 
a l’expedient i a l’informe conjunt emès per la Secretaria i la Intervenció municipals, 
la minuta dels tres convenis de col·laboració per al manteniment de vies públiques i 
de serveis públiques en urbanitzacions, segons el detall esmentat a la part expositiva 
d’aquest acord. 
  
SEGON. En aplicació de l’article 174.5 del TRLRHL 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, ampliar el nombre d’anualitats i el percentatge establerts amb caràcter general 
per a les despeses plurianuals, considerant-se l’excepcionalitat del supòsit objecte 
dels convenis, en els termes consignats en els mateixos.  
  
TERCER. Facultar l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per a 
l’efectivitat dels precedents acords. 
  
Alcaldessa 
 
Explica que arran de la implantació de la taxa d’entrada de vehicles, l’equip de govern es va 
comprometre a aplicar l’increment que es tenia en els pressupostos que provenia del 
cobrament d’aquesta taxa, que també es va fer amb uns criteris d’equitat, de manera que qui 
tingui una entrada de vehicles pagui a tot arreu igual, posant un import de 30€ anuals que 
considera són assumibles a arreu, i es va comprometre a revertir aquests diners en les 
urbanitzacions en què una associació de propietaris, associació de veïns, una junta de 
compensació, s’ocupa del manteniment dels serveis públics o de la via pública. És adir, giren 
quotes a càrrec del manteniment. 
Llavors ara, si es recorda quan es va aprovar el pressupost de 2014, es va incloure una partida 
que després es va desglossar per les diferents urbanitzacions i ara es presenta a aprovació 
tres modalitats d’un conveni que es planteja a cinc anys, prorrogable a cinc anys més en què 
amb un topall econòmic puguin, a la presentació de les factures, de treballs fets a la via pública 
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o bé de serveis, es pugui rescabalar l’associació de propietaris, veïns, o la junta de 
compensació.  
Amb una modalitat que és a les urbanitzacions no recepcionades i que ara tenen un servei 
d’enllumenat públic que paguen i mantenen ells i que l’ajuntament té una subvenció anual que 
a vegades pot arribar al consum elèctric a un 67% Se’ls va dir que si optaven en instal·lar un 
servei d’enllumenat que fos eficient energèticament ja que si no, s’estaria subvencionant una 
forma de consum no sostenible. I fins i tot per llei, s’establirà que els ajuntaments tenen 
l’obligació de comptar amb sistemes d’enllumenat públic eficients energèticament, amb els 
canvis necessaris de tot el sistema per a que l’enllumenat sigui eficient energèticament, les 
dues primeres anualitats d’aquesta subvenció es podrien aplicar en la inversió d’aquest sistema 
i a partir de llavors, l’ajuntament es farà càrrec del pagament de els factures de consum i 
manteniment. 
L’alcaldessa explica que això és voluntari, per part de les urbanitzacions, i en aquest cas s’està 
parlant que tinguin un sistema d’enllumenat en els carrers que és de titularitat de la 
urbanització i que paguen ells el consum i manteniment. S’està parlant dels tres polígons de 
Can Margarit, els quatre del Bon Repòs, la Servera, la part de dalt de Sant Cristòfol. En principi, 
tres polígons del Bon Repòs, la Servera i Sant Cristòfol ja s’han acollit a aquest model de 
conveni.  
L’altre model és per a urbanitzacions no recepcionades i que ho aplicaran al manteniment de 
carrers o bé en els sistemes de serveis públics, ja sigui clavegueram, recollides pluvials o bé a 
altres serveis.  
També, per a les urbanitzacions que estan recepcionades, tenen una associació de propietaris 
que giren rebut per a contribuir en el serveis de via pública o manteniment.  
 
Explica que aquest és el que l’equip de govern vol imprimir, especialment en un moment de 
crisi econòmica, en que es fa molt difícil poder invertir en obres d’urbanització en les 
urbanitzacions que han quedat pendents i que s’hauran d’establir mesures de col·laboració 
entre veïns i ajuntament per a continuar mantenint un àmbit amb condicions per a les persones 
que hi viuen. 
 
Demana es passi a votació. 
  
Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP), Manel Blanco i Zurita i David 
López i Lorán (COIC), Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, 
Jaume Guim Royo i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, 
Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios 
(PSC-GiU). 
 
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E). 
 
13. Aprovació inicial de la Disposició general de creació, modificació i 
supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal. 
 
De conformitat amb l’article 20 i el 39 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (LOPD),  correspon a L’Ajuntament 
l’aprovació d’una disposició general que reguli la creació, modificació i supressió de 
fitxers amb dades personals protegides i s’estableix l’obligatorietat que les 
administracions públiques efectuïn la inscripció dels fitxers que contenen dades de 
caràcter personal dels que són titulars. 
 
Per tal d’establir un procediment al respecte, aquest Ajuntament ha considerat 
convenient la redacció i aprovació d’una Disposició general que integri i refongui els 
diferents acords de creació i modificació de fitxers que s’han publicat en els butlletins 
oficials i que han estat notificats tant a l’Autoritat Catalana de Protecció de dades 
com a l’Agencia Española de Protección de Datos. 
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Per Decret d’Alcaldia 2104/2014 s’ha iniciat l’expedient administratiu per procedir a 
la tramitació de l’aprovació d’una Disposició general que regula la creació, modificació 
i supressió de fitxers amb dades de caràcter personal i s’ha designat una Comissió 
d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte, que ha esdevingut 
aprovat pels seus membres. 
 
La documentació existent a l'expedient compleix el que determinen els articles 60 a 
66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, i la secretària general ha emès, el 30 d’octubre, 
informe jurídic favorable.  
 
La competència per a l'aprovació d'ordenances/disposicions generals correspon al Ple 
municipal, d'acord amb allò establert a l'art. 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local i a l'art. 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.  
 
S'acorda: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la disposició general de creació, modificació i supressió 
de fitxers que contenen dades de caràcter personal, que consta incorporada a 
l’expedient. 
  
SEGON. Sotmetre l’expedient i l’acord d’aprovació inicial a informació pública durant 
un termini de 30 dies hàbils mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, al tauler 
d'anuncis de la Corporació, al web municipal i a un diari dels de major circulació de 
la província als efectes d’audiència i presentació, si s’escau, d’al·legacions i 
reclamacions.  
 
TERCER. Establir que si durant el termini d’informació pública de l’expedient no es 
formulen al·legacions ni suggeriments, la disposició general s'entendrà aprovada 
definitivament. En aquest cas es procedirà a la publicació de l'anunci d'aprovació 
definitiva juntament amb el text íntegre de la disposició al Butlletí Oficial de la 
Província, al tauler d’anuncis de la Corporació i es trametrà anunci al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya que faci referència al BOP en el qual s’hagi publicat el 
text. Tanmateix es procedirà a donar compte a la Subdelegació del Govern a 
Barcelona i a la Direcció General de l’Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya als efectes 
previstos a l'art. 65 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 
 
QUART. Facultar l’Alcaldia per a l’execució d’aquest acord així com de totes les 
incidències que se’n puguin derivar.  
 
Alcaldessa 
 
Dóna la paraula a la secretària per a que faci l’explicació, encara que és un tema per a regular 
qüestions que fixen l’àmbit de protecció de tots els fitxers de caràcter personal.  
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Secretària 
 
Tal i com ja es va dir a l’Assessora, es tracta d’endreçar tot el tema de la protecció de dades i 
de fet, es porten mesos donant forma a tots aquells fitxers que, tot i que no estaven creats, 
existien de facto, i per tant, el que s’ha estat fent és crear fitxers de protecció de dades, el 
nivell de protecció dels quals bé en funció del tipus de dades del que el mateix fitxer es nodreix. 
Per tal de donar compliment a la Llei orgànica 15/99, s’ha de recollir en una disposició que han 
d’aprovar els diferents ajuntaments de manera que es reguli quina és la tramitació per a crear 
aquests fitxers, que és la que ja es venia fent, i per altra banda, incloent tots els que s’han 
creat fins al moment per a donar-li tota la legalitat a la normativa i establir una disposició 
addicional on diu que cada any per aquestes dates el Ple aprovarà un acord per a modificar 
aquesta disposició per tal d’anar incorporant tots els arxius que s’hagin creat al llarg de l’any. 
 
Antonio Moreno 
 
Diu no estar d’acord i demana la supressió d’aquest tipus de fitxers i ni es guardin ni es 
modifiquin ni res. Demana saber si això és possible fer-ho.  
 
Secretària 
 
Respon que la única persona que pot demanar la seva destrucció és el propi interessat. Si el 
titular bé i així ho demana, l’ajuntament els ha de destruir, no ho pot fer una tercera persona. 
Ja va comentar que en dades com la religió, el que es fa és una protecció de les dades i d’ofici 
no es poden suprimir, a no ser que sigui l’interessat qui ho demani. 
 
Antonio Moreno 
 
Diu que li costa comprendre perquè no es poden suprimir d’ofici. 
 
Secretària 
 
Explica que quan es parla de la creació d’un fitxer no s’està dient que donem d’alta dades en 
base a un atestat. Un fitxer de protecció de dades es com si fos una caixa estanca que conforma 
informes, atestats. Una vegada s’ha fet aquest informe, aquest informe no es transcriu en cap 
lloc, no s’agafa aquest informe i es diu aquest senyor és musulmà, això no es fa.  
Quan la llei de protecció de dades parla d’un fitxer de protecció de dades de caràcter personal 
vol dir que  els documents dels quals es nodreix aquest fitxer, en aquest cas si és la policia, 
de les dades que poden venir d’una sanció, tots aquests papers entren en una caixa o un 
compartiment però això no vol dir que es creï un fitxer del que sigui, perquè aquestes dades 
no es manipulen. 
 
Antonio Moreno 
 
Insisteix en el fet de que es tinguin dades d’una persona sigui qui sigui que ho faci. 
 
Alcaldessa 
 
Desitja fer dues puntualitzacions. La primera, que s’està aplicant el mateix que s’aplica a totes 
les institucions i per altra banda, el professional de cada àrea sap quines dades ha de demanar 
i demana les que són necessàries per a la feina que té que fer. D’aquestes dades no es fa cap 
arxiu de res i quan es parla d’un arxiu es parla de tota la documentació que figura en una àrea 
determinada i justament a l’establir la protecció s’estableix quina és l’obligatorietat de cautela 
que han de tenir les persones que manegen aquestes dades i que no puguin ser utilitzades per 
altres finalitats. 
Dóna la paraula al senyor Jaume Guim, que ha demanat la paraula i després el senyor Manel 
Blanco. 
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Jaume Guim  
 
Amb la protecció de dades el que justament es fa és protegir aquestes dades i en qualsevol 
document com és el cas d’un DNI, un NIE, ja hi ha aquestes dades personals, no es que les 
demani la policia. Si es té un accident i la policia demana el DNI ja consten aquest tipus de 
dades i el que s’ha de protegir és que no es faci un mal ús. 
 
Antonio Moreno 
 
Critica que qualsevol informe contingui informació que no hauria de constar.  
 
Alcaldessa 
 
Demana al senyor Moreno saber com sap quin mena de dades hi ha als informes de la policia 
i comenta que depenent de la tipologia dels informes pot o no pot constar una informació. El 
que no es pot fer des d’aquí és modificar la llei. 
 
Manel Blanco 
 
Demana saber quantes persones hi hauran amb accés a aquestes dades. 
 
Secretària 
 
Responsable de l’arxiu i les persones usuàries que les necessitin per a treballar amb arxius 
concrets. La llei de protecció de dades és per a protecció. Si algú demana un informe només 
el podrà demanar un jutge perquè en cas contrari, si algú demana un informe, primer s’ha de 
fer un filtratge de totes aquelles dades que siguin de caràcter personal i de qualsevol nivell de 
protecció. 
Explica que si miren les actes penjades a la web municipal veuran que s’està aplicant la llei 
orgànica de protecció de dades a persones físiques. Precisament s’ha de fer una numeració de 
les dades que es tenen i hauran que tindran un nivell alt de protecció. 
 
Alcaldessa 
 
Demana es passi a votació. 
 
Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP), Manel Blanco i Zurita i David 
López i Lorán (COIC), Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, 
Jaume Guim Royo i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, 
Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios 
(PSC-GiU). 
 
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E). 
 
14. Aprovació inicial ordenança reguladora del procediment de denominació 
de les vies públiques i dels equipaments públics. 
 
El municipi ostenta competències en relació a l’ordenació del seu territori i a la 
concreció dels criteris per tal de dur a terme les actuacions i operacions necessàries 
per mantenir actualitzada la denominació i/o la numeració de les vies i dels espais 
públics. 
 
Tot i que no existeix una concreció legal, l’atribució en matèria de denominació de 
les vies públiques, tradicionalment ha estat matèria sotmesa a l’aprovació del Ple 
municipal, mentre que la seva numeració ha estat tradicionalment una matèria 
sotmesa a resolució de l’Alcaldia.  
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Per tal d’establir un procediment al respecte, aquest Ajuntament ha considerat 
convenient la redacció i aprovació d’una Ordenança reguladora.  
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 2059/2014, de 24 d’octubre, s’ha iniciat l'expedient 
administratiu per procedir a aquesta tramitació i s'ha nomenat la Comissió d'estudi 
encarregada de redactar el text de l'avantprojecte, que ha esdevingut aprovat pels 
seus membres en la sessió que ha tingut lloc el dia 29 d’octubre.  
 
La documentació existent a l'expedient compleix el que determinen els articles 60 a 
66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, i la secretària general ha emès, el 30 d’octubre, 
informe jurídic favorable.  
 
La competència per a l'aprovació d'ordenances correspon al Ple municipal, d'acord 
amb allò establert a l'art. 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local i a l'art. 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Per tot l’exposat, aquesta Tinència d’Alcaldia d’Urbanisme proposa al Ple municipal 
que, previ dictamen de la Junta Assessora, adopti els acords següents: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’ordenança reguladora del procediment de 
denominació de les vies públiques i dels equipaments públics, que consta incorporada 
a l’expedient.  
 
SEGON. Sotmetre l’expedient i l’acord d’aprovació inicial a informació pública durant 
un termini de 30 dies hàbils mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, al tauler 
d'anuncis de la Corporació, al web municipal i a un diari dels de major circulació de 
la província als efectes d’audiència i presentació, si s’escau, d’al·legacions i 
reclamacions.  
 
TERCER. Establir que si durant el termini d’informació pública de l’expedient no es 
formulen al·legacions ni suggeriments, el Reglament s'entendrà aprovat 
definitivament. En aquest cas es procedirà a la publicació de l'anunci d'aprovació 
definitiva juntament amb el text íntegre del Reglament al Butlletí Oficial de la 
Província, al tauler d’anuncis de la Corporació i es trametrà anunci al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya que faci referència al BOP en el qual s’hagi publicat el 
text. Tanmateix es procedirà a donar compte a la Subdelegació del Govern a 
Barcelona i a la Direcció General de l’Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya als efectes 
previstos a l'art. 65 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 
 
QUART. Facultar l’Alcaldia per a l’execució d’aquest acord així com de totes les 
incidències que se’n puguin derivar.” 
 
Alcaldessa 
 
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll. 
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Manel Ripoll 
 
Explica que a vegades han hagut confusions amb els noms de les vies, ja sigui perquè són 
semblants o perquè hi ha duplicitats, provocant problemes a veïns i empreses. 
 
El que es proposa és que hi hagin uns condicionants per a què es creï una Comissió de 
Nomenclator, estarà trenta dies en exposició públic i qui vulgui pot fer les al·legacions 
corresponents. El president o presidenta seria el Tinent d’Alcalde de Via Pública, el 
Vicepresident seria el regidor o regidora de Cultura, els vocals serien un representant de cada 
grup polític, un representant dels Serveis Tècnics, tres persones alienes a l’organització 
municipal i un representant de la secretaria municipal. 
 
Antonio Moreno 
  
Pregunta si el nom que surti d’aquesta Comissió serà efectiu. 
 
Manel Ripoll 
 
Respon que efectivament així és i que posteriorment passarà pel ple que ho referendarà. 
 
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández 
(PP), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio 
(ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras 
Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García 
i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU). 
 
15. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança de l'administració 
electrònica. 
 
La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures al Sector Públic estableix un control informatitzat i 
sistematitzat de les factures que ha d’afavorir un seguiment d’aquestes i del seu 
pagament. Entre les mesures que inclou es troba l’establiment de l’obligació de 
presentació en un registre administratiu de les factures expedides pels serveis que 
prestin o els béns que lliurin a una administració pública en el marc de qualsevol 
relació jurídica. Aquest impuls de la factura electrònica té caràcter obligatori per a 
determinats subjectes a partir del 15 de gener de 2015. 
 
Tot i així, en l’article 4 in fine d’aquesta mateixa Llei s’estableix la possibilitat que les 
administracions públiques exceptuïn als subjectes obligats per aquelles factures que 
no superen els 5.000 €.  
 
Aquest Ajuntament ha considerat convenient reglamentar aquesta excepció 
mitjançant la introducció d’un nou article en l’Ordenança de l’administració 
electrònica. A tal efecte, per Decret de l’Alcaldia núm. 2016/2014, de 21 d’octubre, 
s’ha iniciat l'expedient administratiu amb el nomenament de la Comissió d'estudi 
encarregada de redactar el text de la modificació, que ha esdevingut aprovat pels 
seus membres en la sessió que ha tingut lloc el dia 22 d’octubre.  
 
L’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència atribuïda 
al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, en base als articles 22.2.d i 23.2.b 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL). 
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El procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments locals exigeix aprovació 
inicial, submissió a informació pública, concessió d’audiència als interessats i 
aprovació definitiva amb publicació posterior del text íntegre. 
 
Aquesta modificació només requereix l’aprovació per majoria simple, sense que 
calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la LRBRL. 
 
La secretària general de l’Ajuntament ha emès l’informe preceptiu el 23 d’octubre de 
2013. 
 
L’article 178.2.c del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa que les ordenances i 
reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi 
presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i audiència als 
interessats. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança de l’administració 
electrònica en el sentit d’afegir un article 29 bis amb el redactat següent: 
 
“Article 29 bis. Registre electrònic de factures 
 
Tots els proveïdors que hagin lliurant béns o prestat serveis a aquest Ajuntament 
poden expedir i remetre factures electròniques. 
 
Queden excloses de l’obligació regulada a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector 
Públic i les seves modificacions, de presentar factura electrònica aquelles factures 
que no superin els 5.000,00 €.”  
 
SEGON. Sotmetre l’expedient i l’acord d’aprovació inicial a informació pública durant 
un termini de 30 dies hàbils mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al tauler d'anuncis de la Corporació, al web municipal i a un diari dels de 
major circulació de la província als efectes d’audiència i presentació, si s’escau, 
d’al·legacions i reclamacions.  
 
TERCER. Establir que si durant el termini d’informació pública de l’expedient no es 
formulen al·legacions ni suggeriments, la modificació de l’Ordenança s'entendrà 
aprovada definitivament. En aquest cas es procedirà a la publicació de l'anunci 
d'aprovació definitiva juntament amb el text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial 
de la Província, al tauler d’anuncis de la Corporació i es trametrà anunci al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya que faci referència al BOP en el qual s’hagi publicat el 
text. Tanmateix es procedirà a donar compte a la Subdelegació del Govern a 
Barcelona i a la Direcció General de l’Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya als efectes 
previstos a l'art. 65 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 
 
QUART. Facultar l’Alcaldia per a l’execució d’aquest acord així com de totes les 
incidències que se’n puguin derivar.”  
 



   
   
   
  
 

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

 
  

 
Alcaldessa 
 
Dóna la paraula a la senyora secretària. 
 
Secretària 
 
El 27 de desembre de 2013 es va aprovar la llei 25/2013 d’impuls de la factura electrònica i 
l’entrada en vigor d’aquesta llei retardada que es produeix el 15 de gener, aplicable a totes les 
persones jurídiques. No obstant la llei, contempla una possibilitat que, via ordenança, puguin 
exonerar d’haver de presentar factura electrònica a aquelles factures amb un import de menys 
de 5.000€. Des de intervenció s’ha pensat que, des de un punt de vista pràctic, interessava 
introduir la modificació de l’ordenança de l’administració electrònica per introduir un article, el 
29 bis en aquest sentit, per a evitar que la botiga petita hagués de presentar una factura 
electrònica que, fins que això no s’acabi d’implantar i no es comenci a ser una normalitat, pot 
representar un problema més que un avantatja. 
 
Alcaldessa 
 
Demana es passi a votació. 
 
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández 
(PP), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio 
(ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras 
Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García 
i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU). 
 
16. Aprovació inicial Modificació Pla General d'Ordenació àmbit del Parc de 
l'Avançada i del Paratge de la Roda. 
 
Els Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a petició de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, han redactat el Document de la Modificació 
puntual del Pla general d’ordenació de Corbera de Llobregat, a l’àmbit del 
Parc de l’Avançada i del Paratge de la Roda 
 
La MPGO consta d’un àmbit extens que comprèn les vores del sòl urbà de la zona alta 
del nucli, concretament, el Paratge i el Parc de l’Avançada, el Cementiri i el seu camí 
d’accés des de la carretera del Bonrepòs, el Paratge de la Roda, els Jardins del Castell 
i de la Rectoria, l’entorn de l’Església de Santa Maria de Corbera i la Plaça de la 
Rectoria Vella i els sòls adjunts. 
 
L’objectiu d’aquesta modificació rau en la necessitat de consolidar un model 
d’ordenació que preservi el sòl amb valors naturals, paisatgístics, històrics i culturals, 
i potenciï les seves característiques, a l’hora que preveu completar el teixit urbà 
existent, amb usos necessaris i d’interès públic. Per tant, es consoliden zones urbanes 
amb actuacions de compleció i millora i es fan propostes de reconeixement de les 
preexistències, d’acord amb l’ús existent i s’amplien reserves de sòl per tal de dotar 
sistemes, com ara l’ús d’aparcament i serveis tècnics. 
 
La modificació no comporta increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús 
residencial o de la intensitat dels usos, i tampoc suposa la transformació global dels 
usos ja establerts. 
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En l’expedient consten els informes favorables emesos pels serveis tècnics 
municipals, en data 27 d’octubre de 2014 i per la secretària municipal en data 30 
d’octubre de 2014. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació a 
l’àmbit del Parc de l’Avançada i del Paratge de la Roda (exp. 17), l’objecte del qual 
és ajustar el règim urbanístic del sòl a les característiques del territori i a les 
capacitats del sòl, amb propostes de preservació dels valors naturals, paisatgístics, 
històrics i culturals dels espais, i de consolidació del sòl urbà amb actuacions que el 
completen o el milloren. 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública la MPGO  aprovada inicialment juntament 
amb el document resum al qual es refereix l’article 8.5.a) del TRLUC pel termini d’un 
mes. 
 
TERCER. Sol·licitar els informes que exigeix l’article 85.5 TRLUC als organismes 
sectorials següents: 
 

• Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Patrimoni) 
• Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de 

la Generalitat de Catalunya 
• Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat (Oficina Territorial 

d’Acció i Avaluació Ambiental) 
• Agència Catalana de l’Aigua  
• Institut Geològic de Catalunya 
 

QUART. Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes 
de gestió urbanística i d’urbanització, així com també la concessió de  de llicències 
urbanístiques i altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 
sectorial, de conformitat amb el que estableixen els articles 73 i 74 del Decret 
Legislatiu 1/2010 del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, en l’àmbit de la 
modificació, segons plànol de delimitació que consta a l’expedient. Aquesta suspensió 
s’ha d’entendre sense perjudici del que estableix l’article 102.4 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol que aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. La durada màxima 
d’aquesta suspensió és de dos anys. 
 

CINQUÈ. Suspendre, de conformitat amb el que determina l’article 114.5 TRLUC, 
qualsevol tramitació relacionada amb expedients d’expropiació per ministeri de la Llei 
en els mateixos termes que la suspensió acordada en l’apartat anterior. 
 
SISÈ. Publicar aquest Acord amb la convocatòria d’informació pública en el tauler 
d’edictes de la Corporació, en el BOPB, en el DOGC, a un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació a la pàgina web municipal, als efectes d’examen i 
presentació d’al·legacions. 
 
SETÈ. Notificar aquest acord als propietaris de terrenys afectats, així com als 
interessats en el procediment i als Serveis Tècnics d’Urbanisme de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.” 
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Alcaldessa 
 
Dóna la paraula al Primer Tinent d’alcalde, el senyor Manel Ripoll. 
 
Manel Ripoll 
 
Explica que es tracta de la necessitat d’un model d’ordenació que preservi el sòl, els valors 
naturals i paisatgístics, històrics, culturals i potencií les seves característiques, a l’hora que 
preveu completar el teixit urbà existent amb usos necessaris i d’interès públic amb millores. 
Aquests proposta no implica cap transformació dels usos ja establerts. 
 
Alcaldessa 
 
Explica que s’està parlant de la zona on s’acaba el nucli urbà de la zona alta, regularitzant tota 
la zona en que passa a ser sòl no urbanitzable, amb una edificabilitat limitada d’acord amb 
l’activitat que es porti a terme, com és el cas del Pessebre. 
Ara es sotmetrà a exposició pública i es podran presentar al·legacions o millores i ha estat un 
treball conjunt amb els Amics de Corbera, que és l’entitat que porta el Pessebre. 
 
Manel Blanco 
 
Pregunta si en època del Pessebre es podria habilitar una zona d’aparcament. 
 
Alcaldessa 
 
No veu cap problema perquè s’està parlant d’un aparcament provisional sense obra. La 
dificultat és accedir-hi i si s’hagués que aplanar el terreny, llavors sí comportaria un problema. 
 
Demana es passi a votació. 
 
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández 
(PP), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio 
(ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras 
Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García 
i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU). 
 
17. Adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència. 
 
El ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de juliol de 2014 ha aprovat per majoria 
absoluta, la moció relativa a l’adhesió de l’Ajuntament a l’Associació de Municipis per 
la Independència. 
 
Una vegada expressada la voluntat del ple, és necessari procedir a la tramitació de 
l’expedient d’adhesió formal i explícit, en els termes establerts per la legislació vigent. 
 
Amb caràcter previ a l’adopció d’aquest acord, el ple de l’Ajuntament en sessió de 30 
de setembre de 2014 va aprovar una modificació de crèdit per poder realitzar el 
pagament de l’aportació a l’esmentada associació. 
 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució 
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i 
promoure els seus interessos comuns i genèrics, diversos Ajuntaments, entre els 
quals també forma part el de Corbera de Llobregat, volen adherir-se a l’Associació 
de Municipis per la Independència que treballa per avançar cap a l’assoliment de la 
independència de la nostra nació des de l’àmbit municipal. 
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Quant al procediment l’article 15.2 de l’esmentat Decret estableix que per a l’adhesió 
s’ha de seguir el mateix tràmit que per a la constitució de l’associació, això és, que 
el ple de l’Ajuntament adopti l’acord per majoria absoluta del nombre legal dels seus 
membres. 
 
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten a l’expedient. 
 
Vist l’informe de la Secretària general de l’Ajuntament. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER. Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat a l’Associació 
de Municipis per la Independència, constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011. 
 
SEGON. Acceptar els Estatuts  que regulen l’Associació, de conformitat amb la 
normativa aplicable. 
 
TERCER.  Facultar l’alcaldessa per signar els documents necessaris per a l’efectivitat 
dels precedents acords. 
 
QUART. Delegar en l’alcaldessa o 1r. Tinent d’alcalde per representar aquest 
Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 
 
CINQUÈ. Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis 
per la Independència domiciliada al carrer Ciutat, 1 - 08500 Vic i també a la Direcció 
General d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
Alcaldessa 
 
Fa una petita explicació de la proposta i demana es passi a votació. 
 
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), 
Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo i 
Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern 
Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU). 
 
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP). 
 
18. Especials Assabentaments. 
 
Alcaldessa 
 
Ja s’ha comentat per part de la senyora Isern i del senyor Schmid dels actes que se celebren 
des de l’àrea de Cultura amb motiu del tricentenari dels fets de 1714, la celebració del 25 de 
gener en contra de la violència de gènere i la setmana de prevenció de residus. 
 
Dóna la paraula a la senyora Montserrat Febrero per a que presenti la moció, comentant que 
també s’han afegit tots els grups municipals tret del PP a aquesta proposta. 
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19. Moció de rebuig contra el recurs que paralitza el desenvolupament del 
Decret llei 6/2013 contra la pobresa energètica. 
 
MONTSERRAT FEBRERO PIERA, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana 
de Catalunya a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, d'acord amb l'establert a 
l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el 
proper Ple municipal ordinari, en base als següents: 
 
Antecedents 
 
Tot i que la pobresa energètica és un fenomen relativament nou, pel que fa a la seva 
consciència, en el nostre país hi ha diversos elements que permeten detectar la 
presència i extensió d’aquesta problemàtica, com ho posen de relleu diferents estudis 
publicats per l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya, la Taula 
d’Entitats del Tercer Social i l’ Agència d’ Habitatge de Catalunya. 
 
Per tal de poder conèixer millor l’univers de possibles persones afectades, s’ha de 
tenir en compte que les causes que generen aquesta precarietat energètica son 
diverses: ingressos insuficients de les persones, qualitat insuficient de l’ habitatge, 
preus alts de l’electricitat, el gas i de l’ aigua, etc. 
 
Les conseqüències en el benestar són també diverses: Tall dels subministres per les 
companyies distribuïdores, i per tant risc d’ endeutament, impacte sobre la salut 
física i mental de les persones, especialment de la gent gran, deteriorament dels 
edificis, etc. 
 
Es defineix pobresa energètica com la incapacitat d’ una llar de satisfer els serveis d’ 
energia i aigua per les necessitats bàsiques dels seus membres. Mantenir l’habitatge 
en unes condicions de climatització adequades per a la salut (18 a 20 graus 
centígrads a l’hivern) i no disposar dels mínims d’aigua potable (100 litres per 
persona i dia). 
 
L’article 30 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, dedicat als drets d’accés als 
serveis públics i a una bona Administració, determina que “totes les persones tenen 
dret a accedir en condicions d’igualtat als serveis públics i als serveis econòmics 
d’interès general” i que “les administracions públiques ha de fixar les condicions 
d’accés i els estàndards de qualitat d’aquests serveis, amb independència del règim 
de llur prestació” 
 
El codi de consum de Catalunya, Llei 22/2010, de 20 de juliol, defineix com a serveis 
bàsics els serveis de caràcter essencial i necessari per a la vida quotidiana o que 
tenen un ús generalitzat entre les persones consumidores, entre els quals s’inclouen 
de forma expressa els subministraments (art 251-2). 
 
El mes d’octubre del 2013 el Síndic de Greuges va presentar un informe sobre la 
pobresa energètica a Catalunya en el qual en els seves conclusions assenyala 11 
propostes de caràcter operatiu i 7 propostes de caràcter normatiu. Aquestes darreres 
requereixen de modificacions normatives de les distintes administracions, incloses 
les administracions locals. En particular la proposta número 15: “Cal valorar 
l’establiment d’una treva hivernal que determini la no interrupció del 
subministrament per impagament durant el període hivernal per a les persones en 
situació de pobresa energètica o la limitació de la interrupció del subministrament a 
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les persones o unitats familiars amb uns ingressos inferiors a l’IRSC (Indicador de 
Renda de Suficiència de Catalunya) 
 
La proposta número 17:“Cal apostar per a l’establiment de tarifes d’aigua que siguin 
progressives, és a dir, en què el preu incrementi a mesura que augmenti el consum”. 
El desembre del 2013 el Govern aprovà un decret llei per incloure en el Codi de 
Consum de Catalunya les mesures necessàries per impedir la interrupció del 
subministrament energètic a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica 
durant els mesos d’hivern. El projecte estableix que durant els mesos de novembre 
a març, les unitats familiars que ho acreditin restaran protegides del tall de 
subministrament dels serveis d’electricitat i de gas.  
 
El text defineix com a beneficiaris d’aquesta mesura les persones en situació de 
vulnerabilitat econòmica, és a dir, aquelles que formen part d’una unitat familiar que 
disposi d’un nivell d’ingressos igual o inferior a l’indicador de Renda de Suficiència, -
al qual s’hi ha d’afegir un 30% a partir del tercer membre- que no tinguin possibilitat 
de reduir el seu consum de béns i serveis, i que acreditin tenir contractats els 
subministraments energètics en la modalitat de tarifes socials. 
 
Aquest mateix mes d’octubre el Tribunal Constitucional espanyol ha admès a tràmit 
el recurs presentat pel govern espanyol contra el decret llei de la Generalitat de 
Catalunya per lluitar contra la pobresa energètica i n'ha acordat la suspensió temporal 
per un termini màxim de cinc mesos. 
 
Davant d’aquesta situació i a les portes de començament del fred, el grup sotasignant 
formula el següent Prec 
 
Per tots aquests motius, els grups d’ERC, PSC-GiU, CiU, ICV-EUiA-E I COIC 
proposen el següents acords: 
 
PRIMER. Manifestar el rebuig al recurs d’inconstitucionalitat aprovat pel Consell de 
Ministres del Govern espanyol el 26 de setembre d’enguany i admès a tràmit pel 
Tribunal Constitucional el passat 22 d’octubre,  que paralitza el desenvolupament del 
Decret Llei 6/2013 que vetlla per a què les famílies vulnerables no pateixin talls de 
subministrament dels serveis d’electricitat i gas.  
 
SEGON. Instar al Govern de la Generalitat a acordar amb les entitats municipalistes 
un nou Decret contra la pobresa energètica on els serveis socials dels ens locals 
puguin informar preceptivament abans de produir-se talls de subministrament. No es 
podrà realitzar cap tall energètic sense què l’Ajuntament, prèvies diligencies amb 
l’operador privat si fou el cas, faci un informe preceptiu. S’iniciaran urgentment la 
modificació dels reglaments i protocols oportuns amb les distribuïdores perquè això 
sigui possible 
 
TERCER. Manifestar el suport al conjunt d’actuacions de les diferents administracions 
catalanes amb l’objectiu de facilitar un subministrament energètic suficient a les 
persones en situació de vulnerabilitat econòmica, energètica o temporal. 
 
QUART. Manifestar, la necessitat de seguir treballant per vertebrar un conjunt 
d’accions què permetin l’aplaçament del pagament de la despesa bàsica energètica 
de les llars, i si s’escau la condonació o l’exempció de pagament. 
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CINQUÈ. Instar les administracions  a donar suport al desenvolupament del Banc 
d’Energia per tal de fer front als subministraments bàsics d’aquelles famílies en risc 
de vulnerabilitat que ho acreditin. 
 
SISÈ. Fer arribar aquest acord al Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la 
Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Presidència del 
Govern espanyol.”   
 
Alcaldessa 
 
Dóna la paraula al senyor Ripoll. 
 
Manel Ripoll 
 
Comenta que avui el president de la Generalitat ha anunciat que el govern ha acordat adreçar-
se a la Comissió Europea per a que obligui a l’estat espanyol a acomplir la directiva europea 
per a impedir que les persones més vulnerables es quedessin sense llum els mesos d’hivern. 
També es va sol·licitar al govern espanyol l’aixecament immediat de la suspensió cautelar del 
decret llei contra la pobresa energètica per a protegir a la població. 
 
Alfonso Olarte 
 
Diu estar d’acord amb l’escrit en general menys en el primer punt, dient que el fet que una 
comunitat autònoma ho alteri podria afectar a la resta de comunitats. Per altra banda, comenta 
que veient els decrets d’alcaldia hi ha hagut persones a les que se’ls ha pagat el llum. 
 
Alcaldia 
 
Demana es passi a votació. 
 
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), 
Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo i 
Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern 
Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU). 
 
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP). 
 
20. Precs i preguntes. 
 
Manel Blanco 
 
Comenta que les preguntes que tenia preparades anaven dirigides al regidor que no ha assistit. 
 
Alcaldessa 
 
Respon que les faci igualment i que les que no se li puguin respondre ara se li faran arribar 
per escrit. 
 
Manel Blanco 
 
Diu que hi ha errades a l’Avançada. 
 
Manel Ripoll 
 
Respon que hi ha un únic error d’impremta i que aquest error sortirà a la propera publicació. 
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Manel Blanco 
 
Diu que va demanar el cost de la Fira Innova al senyor Èric Blanco i se li va enviar un correu. 
Demana saber si hi ha personal que cobra hores extraordinàries en relació amb la Fira, com 
ara la brigada municipal, personal funcionari i laboral i la Guàrdia Urbana.  
 
Manel Ripoll 
 
Respon que efectivament es cobren hores quan s’ha de treballar en dissabte, per exemple, 
amb motiu de la Festa Major. 
 
Manel Blanco 
 
Diu que en la relació de les xifres que va demanar mancaven dades, com per exemple les 
hores fetes per la brigada municipal, personal funcionari i laboral i la Guàrdia Urbana,  i que 
així li va dir a la senyoreta que li va enviar. 
 
Manel Ripoll 
 
Diu que aquestes dades són del departament de Recursos Humans, però que no hi ha cap 
inconvenient en fer-li arribar el que demana. 
 
Montse Febrero 
 
Demana saber, sobre Cases Pairals, quina actuació es podrà fer amb els diners dels avals.  
 
Alcaldessa 
 
Respon que s’estan fent actuacions paral·leles. Des de un punt de vista administratiu s’han 
estat fent els requeriments a l’empresa per a que compleixi el conveni signat per a solucionar 
el tema. Les reparacions de 2013 no es van fer i tampoc les de 2014, comunicant  l’empresa 
que està en situació de fallida i no ho pot assumir.  
Els avals que es volen incautar són per un valor de 216.000€ que encaixarien en una actuació 
en carrers més afectats fent una capa de rodadura. Se li ha dit a l’empresa que es farà de 
manera subsidiària i que ha de pagar o s’incautaran els avals. Explica que és el procediment 
legal que s’ha de fer i de fet ja s’han començat els passos per a fer-ho així.  
Per altra banda, s’ha de redactar un projecte, perquè per l’import, ha d’haver un projecte, 
aprovar-se i fer-se la licitació de les obres. Judicialment es podrà reclamar l’actuació amb més 
profunditat i ja es veurà el que s’ha de fer legalment i judicialment, pas a pas però amb 
seguretat per a que no puguin sortir perjudicats ni els ciutadans ni l’ajuntament. 
 
Montse Febrero 
 
Diu que els veïns que no tenen fetes les voreres, es queixen que l’ajuntament els ha requerit 
a fer la part que els correspon de les voreres però que l’ajuntament no ha fet les seves. 
 
Alcaldessa 
 
Respon que l’ajuntament no els ha requerit. Explica que va haver moltes queixes per l’estat 
de les voreres i que aquestes no estaven incloses en el projecte d’urbanització. No obstant, 
explica que en una assemblea que es va fer a l’ajuntament ja es va dir que no es considerava 
oportú que l’ajuntament girés quotes urbanístiques als veïns en aquell moment per a fer-les, 
i es va donar l’opció als veïns per a que les poguessin fer posant com a termini fins a finals de 
2015.  
 
Montse Febrero 
 
Pregunta per les obres de Sant Antoni. 
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Manel Ripoll 
 
Respon que són unes obres d’asfaltat. 
 
I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 23:45 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico. 
 
 
L’alcaldessa  La secretària 
 
Rosa Boladeras Serraviñals   Maria Abarca Martínez 
 
 


