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El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 29 de setembre de 2020 va 
aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les 
dades de caràcter personal, és el següent:

“ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 14 DE JULIOL DE 2020

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.

Atenent les circumstàncies d’alerta sanitària per la situació de pandèmia del Covid-19, 
s’ha acordat la celebració de la sessió mitjançant videoconferència. Ha quedat 
acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ells en temps real i 
la disponibilitat dels medis durant la sessió.

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

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

Absents i/o excusats/des:       -Mercè Rocas i Rubió

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

I. PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de les actes.
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PLE ordinari 04/02/2020

PLE ordinari 12/05/2020

PLE extraordinari i urgent 02/06/2020

La presidenta, demana que es passi a votació les actes dels Plens amb dates 04 de 
febrer de 2020, 12 de maig de 2020 i 02 de juny de 2020, amb el resultat següent:

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20200714&punto=1

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

HISENDA

2. Aprovació expedient modificació de crèdits 12/2020   

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

“Vist el Reial Decret llei 23/2020 de 23 de juny, al seu títol IV, article 6, on estableix 
que les entitats locals podran destinar al 2020, com a màxim, el 7 per cent del saldo 
positiu que resulti de l’aplicació de les regles a l’efecte de la Llei orgànica 2/2012 de 
27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per finançar despeses 
d’inversió en vehicles elèctrics purs o amb etiqueta ambiental zero, excepte en el cas 
que s’acrediti que no hi ha vehicles zero que compleixin amb les necessitats mínimes 
de servei, en aquest cas podran substituir-se per vehicles amb etiqueta ECO i en 
infraestructures de recàrrega per l’ús dels vehicles adquirits, que es destinin a la 
prestació dels serveis públics de recollida, eliminació i tractament de residus, seguretat 
i ordre públic, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis i de transport de viatgers.

Atès que el superàvit disponible de la liquidació 2019 s’ha quantificat per import de 
581.902,86€, i que en aplicació a l’article 20 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de 
març, de mesures urgents complementaries en l’àmbit social i econòmic  per fer front 
al COVID-19, s’ha utilitzat en la modificació 06/2020 l’equivalent del 20% correspon a 
l’import de 116.380,57€, restant l’import disponible de 465.522,29 €. Atès que l’import 
màxim que es pot destinar d’acord al Reial Decret llei 23/2020 de 23  es de 40.733,20€ 
( 7% 581.902,86€) i  en la present modificació  es destinarà un import de 38.000,00€.
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Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades  per a les 
quals no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual, i atès que hi han crèdits 
d’unes aplicacions pressupostàries de despeses no compromesos,  cal tramitar expedient 
de suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdits d’altres partides,  crèdit 
extraordinari finançats amb baixes de crèdits d’altres partides del pressupost no 
compromeses  i nous ingressos afectats , i crèdit extraordinari finançat amb romanent 
de tresoreria per depeses generals  en aplicació  del Reial decret llei 23/2020.

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

Atès el que disposen els articles 8, 9 i 10 de les Bases d’Execució del vigent Pressupost; 
l’article 177 del  Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i els articles 35, 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.

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de l’Àrea de Finances, 

S’acorda:

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2020 mitjançant:

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

ESTAT DE DESPESES

Projecte
Aplicació 
pressupostària Descripció

Consignació  
Actual Altes Baixes

Consignació 
Final

2020/2/AJUNT/19 13 160 61901

INVERSIÓ  REPOSICIÓ 
INFRAESTRUCTURES 
SANEJAMENT 187.539,98 150.000,00 0,00 337.539,98

 TOTAL 187.539,98 150.000,00 0,00 337.539,98

      
Finançament que es 
proposa:    

Projecte
Aplicació 
pressupostària Descripció

Consignació  
Actual Altes Baixes

Consignació 
Final

2020/2/AJUNT/ 22 02 311 63200

INVERSIONS 
REPOSICIÓ EDIFICIS 
MUNICIPALS COVID-19 700.000,00 0,00 150.000,00 550.000,00

    TOTAL 700.000,00 0,00 150.000,00 550.000,00

El suplement de crèdit i el crèdit extraordinari es realitza  per  despeses específiques i 
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a 
l’article 35 del RD 500/1990.
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Pel que fa a la baixa de crèdits, es considera reduïble la dotació d’aquesta  sense 
pertorbació del servei.

El suplement de crèdit de les aplicacions pressupostàries de capítol VI , per import 
total de 150.000,00 €,  amb  transferències  de projectes d’inversió, amb  finançament 
dels recursos provinents  segons el següent detall:

Projecte que transfereix finançament Projecte  que rep el 
finançament

Núm. projecte Denominació 
projecte Agent Aplicació 

d'ingressos Import 
transferit

Núm. projecte Import 
rebut

2020/2/AJUNT/22

INVERSIONS 
REPOSICIÓ 
EDIFICIS 
MUNICIPALS 
COVID-19

A08000143 
- BANC 

SABADELL

91313-
PRÈSTEC 

2017 
PROGRAMA 
DE CREDIT 
LOCAL DIBA 150.000,00 2020/2/AJUNT/19 150.000,00

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

ESTAT DE DESPESES

Projecte
Aplicació 
pressupostària Descripció

Consignació  
Actual Altes Baixes

Consignació 
Final

2020/2/AJUNT/28 11 155 61916

OBRES REMODELACIÓ 
PLAÇA PAISSOS 
CATALANS 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

 TOTAL 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

    
Finançament que es 
proposa:    

Projecte
Aplicació 
pressupostària Descripció

Consignació  
Actual Altes Baixes

Consignació 
Final

2020/2/AJUNT/ 22 02 311 63200

INVERSIONS 
REPOSICIÓ EDIFICIS 
MUNICIPALS COVID-19 550.000,00 0,00 500.000,00 50.000,00

    TOTAL 550.000,00 0,00 500.000,00 50.000,00

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

Pel que fa a la baixa de crèdits, es considera reduïble la dotació d’aquesta  sense 
pertorbació del servei.
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El crèdit extraordinari de les aplicacions pressupostàries de capítol VI , per import total 
de 500.000,00 €,  amb  transferències  de projectes d’inversió, amb  finançament dels 
recursos provinents  segons el següent detall:

Projecte que transfereix finançament Projecte  que rep el finançament

Núm. projecte Denominació 
projecte Agent Aplicació 

d'ingressos
Import 

transferit Núm. projecte Import 
rebut

2020/2/AJUNT/22

INVERSIONS 
REPOSICIÓ 
EDIFICIS 
MUNICIPALS 
COVID-19

A08000143 - 
BANC 

SABADELL

91313-
PRÈSTEC 

2017 
PROGRAMA 
DE CREDIT 
LOCAL DIBA 153.725,85

2020/2/AJUNT/22

INVERSIONS 
REPOSICIÓ 
EDIFICIS 
MUNICIPALS 
COVID-19

A08000143 - 
BANC 

SABADELL

91314- 
PRÈSTEC 

2018 
PROGRAMA 
DE CREDIT 
LOCAL DIBA 101.221,61

2020/2/AJUNT/22

INVERSIONS 
REPOSICIÓ 
EDIFICIS 
MUNICIPALS 
COVID-19

A48265168-
BBVA

91315- 
PRÉSTEC  

2019 
PROGRAMA 
DE CRÈDIT 
LOCAL DIBA 106.640,41

2020/2/AJUNT/22

INVERSIONS 
REPOSICIÓ 
EDIFICIS 
MUNICIPALS 
COVID-19

A48265168-
BBVA

91316- 
PRÉSTEC  

2020 
PROGRAMA 
DE CRÈDIT 
LOCAL DIBA 138.412,13

2020/2/AJUNT/28 500.000,00

500.000,00

C) Crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals resultant de la liquidació del pressupost 2019, 
segons el següent detall:

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària

Descripció Consignació 
actual Alta Baixa Consignació 

final

2020/4/AJUNT/1 20 132 62400

IFS. VEHICLE 
POLICIA LOCAL 
ECO/ZERO 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00

TOTAL 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00

Finançament que es proposa:

 
Aplicació 

pressupostària Descripció Previsió 
actual Alta Baixa Previsió 

definitiva

1,87000
ROMANENT DE 
TRESORERIA PER 1.573.167,36 38.000,00 0,00 1.611.167,36
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A DESPESES 
GENERALS

TOTAL 1.573.167,36 38.000,00 0,00 1.611.167,36

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.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20200714&punto=2

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

ALCALDIA

3. Aprovació festes locals per a l'any 2021.

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

En el DOGC núm. 8156 - 17.6.2020 s’ha publicat ORDRE TSF/81/2020, de 14 de juny, 
per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 
2021 i l’article 2 estableix que a més de les festes esmentades, mitjançant una ordre 
del Departament, s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a 
proposta dels ajuntaments.

D’altra banda, a l'article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, s’indica que de les 
catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d'acord amb el Decret 177/1980, 
de 3 d’octubre, s'estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius.

Per tot l’exposat, a proposta d’Alcaldia,

S’acorda:

PRIMER. Proposar que es fixin els dies 18 de gener (dilluns) i el 22 de juliol (dijous) 
com a festes locals a Corbera de Llobregat per a l’any 2021. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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SEGON. Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20200714&punto=3

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

SECRETARIA

4. Aprovació inicial del Reglament per l’estacionament regulat de vehicles a 
la via pública.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria de l’Àrea de 
Mobilitat, amb el text següent:

El Ple de l’ajuntament en sessió de 12 de maig de 2020 va aprovar el canvi en la forma 
de gestió del servei d’estacionament regulat de vehicles a la via pública i dur-lo a 
terme directament mitjançant la gestió pel mateix ens local, en els termes de l’article 
249.3 a) TRLMRLC.

Per aquest motiu es fa necessari aprovar un Reglament municipal que reguli el nou 
servei que es pretén oferir.

Mitjançant Decrets 514/2020, de 22 de març i 689/2020, de 28 d’abril es va constituir 
una Comissió d’Estudi per a la redacció d’una memòria que justifiques la forma de 
gestió proposada i l’elaboració del projecte de modificació del Reglament en funció de 
la nova forma de gestió. 

Vist el text de de l’avantprojecte de Reglament per l’estacionament regulat de vehicles 
a la via pública.

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

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Mobilitat,

S’acorda:

PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament per l’estacionament regulat de vehicles a 
la via pública, segons el text que acompanya aquest acord.

SEGON. Donar audiència prèvia a l’associació de Comerciants i empresaris de Corbera 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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ACOPA, i recaptar directament l'opinió de les organitzacions o associacions 
reconegudes per llei que agrupin o representin a les persones els drets de les quals o 
interessos legítims es veiessin afectats per la norma i les finalitats de la qual guardin 
relació directa amb el seu objecte.

TERCER.  Sotmetre a informació pública el text de l’avantprojecte i exposar-lo al públic 
pel termini de trenta dies, mitjançant anunci, al BOP, DOGC, diari i tauler d’anuncis de 
la Corporació, a l’objecte de la presentació d’al·legacions, suggeriments o reclamacions 
contra aquest. De no presentar-se’n aprovar-lo definitivament, sense necessitat 
d’adoptar-se nou acord al respecte.

QUART. Publicar íntegrament el text en el BOP.

CINQUÈ. Remetre’n una còpia a la Delegació del Govern a la província i a l’òrgan 
competent de la Comunitat Autònoma, per tal que, en el termini de 15 dies, puguin 
expressar aquelles disposicions que, eventualment, la present modificació pot infringir; 
transcorregut aquest termini sense haver-se formulat cap requeriment, s’estarà a allò 
que disposen els articles 65 i 70 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20200714&punto=4

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

5. Moció del grup municipal Força Corbera per donar caràcter 
d’excepcionalitat a les subvencions municipals 2021 a les entitats del 
municipi.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del Grup Municipal Força Corbera, 
i una vegada incorporades les esmenes amb el text següent:

“La situació generada per la pandèmia Covid-19 no només ha afectat l’activitat laboral, 
comercial i docent del municipi sinó que també s’han vist afectades totes les entitats 
culturals, socials, esportives i educatives, tant pel que fa als actes i activitats que 
desenvolupen habitualment, com en els ingressos que reben dels seus associats/des i 
usuaris/es.

Durant el període d’aturada pel confinament i estat d’alarma, moltes entitats no han 
pogut passar a cobrament les quotes habituals però, en canvi, han hagut de continuar 
fent  front a gran part de les despeses fixes habituals.
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Així mateix, l’observança de les normes de seguretat per a evitar el contagi del 
Covid-19 obligarà a les entitats a adaptar les seves activitats i això suposarà, 
en molts casos, reduir la xifra de participants per disminuir l’aforament a les 
instal·lacions i, en conseqüència, això repercutirà en el seu nivell d’ingressos.

Així doncs, la situació actual i futura de les entitats del municipi es preveu complicada 
en termes de gestió organitzativa i econòmica, podent arribar a posar en crisi la seva 
continuïtat.

A més de la promoció i desenvolupament al nostre municipi de les activitats que els 
són pròpies, la tasca de les entitats també té un gran valor de cohesió i dinamització 
social. Així mateix, les seves juntes estan formades per persones que dediquen el seu 
temps i energies en treballar per a la col·lectivitat, treball que en aquests moments 
presenta una gran dificultat.

El cessament de l’activitat de qualsevol de les entitats ciutadanes del nostre municipi 
suposaria una pèrdua important i deixaria un buit en el teixit associatiu difícilment 
reemplaçable i que, tampoc, podria ser assumit directament per l’administració 
municipal.

Justament, en reconeixement de la tasca que porten a terme, les entitats reben de 
forma regular recursos econòmics públics que les ajuden a sostenir la seva estructura 
i a desenvolupar les seves activitats. Entenem que, en aquests moments de dificultat, 
aquests recursos esdevenen estratègics per a garantir la continuïtat de les entitats 
municipals.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat convoca anualment subvencions per a les 
entitats educatives, socials, esportives i culturals del municipi. Aquestes subvencions, 
un cop sol·licitades i adjudicades, s’han de justificar de forma prèvia al cobrament per 
part de les entitats, les quals han de presentar documentació acreditativa de les 
despeses realitzades.

Entenent que l’exercici 2020 té un caràcter de clara excepcionalitat i que, en les 
condicions establertes, les entitats no podrien percebre la integritat de la subvenció 
com ve essent habitual perquè les activitats portades a terme s’han vist afectades per 
l’aturada i per l’adopció de les mesures de seguretat, a proposta del Grup Municipal 
Força Corbera, i amb la incorporació de les esmenes proposades, 

S’acorda:

PRIMER. Determinar l’excepcionalitat de la convocatòria de subvencions 2021 per a 
les activitats desenvolupades per les entitats durant el 2020, dotant, en el pressupost 
municipal 2021, les partides corresponents a les subvencions de concurrència per a  
totes  les  entitats  culturals,  socials,  esportives  i  educatives amb les  mateixes 
quantitats del pressupost municipal.

SEGON.  Procedir  a  la  convocatòria  de  les  subvencions  de  concurrència 
competitiva  durant  el  mes  de  gener  de 2021, o en tot cas, procedint a efectuar 
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una bestreta de la quantitat màxima possible. Per a la justificació de la subvenció 
rebuda, s’acceptaran tot tipus de despeses assumides per l’entitat, tant per la 
realització d’activitats com les derivades del funcionament i manteniment ordinari de 
l’entitat.
 
TERCER. Adequar, per a l’any 2021, els convenis específics de les entitats 
culturals, socials i esportives que reben subvencions mitjançant aquest sistema, 
de forma que l’import respongui al cost de les activitats que hagin estat 
efectivament realitzades i, en cas que aquestes no s’hagin pogut celebrar, a les 
despeses de caire general que l’entitat hagi hagut d’assumir per la seva gestió 
habitual.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20200714&punto=5

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

6. Moció del grup municipal ERC de suport a les lluites per a l’eliminació de  la 
discriminació racial.

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

“L’any 1966 l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el dia 21 de març 
com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial. Més de 50 anys més 
tard d’aquesta proclamació, es fa imprescindible continuar reivindicant una societat 
igualitària i lliure de discriminació racial.

Avui continua sent necessari recordar que dia rere dia tots els ciutadans i ciutadanes 
tenim l’obligació i voluntat de respectar la resta de la ciutadania al marge del seu 
origen, color de la pell, creença religiosa, expressió cultural.

En aquest sentit, reclamem, una vegada més, la necessitat d’avançar i construir futur 
des d’un compromís cívic basat en els valors de la justícia social i la igualtat. 
Reivindiquem i assumim el valor de la diferència. Tenim el convenciment que només 
des de la diversitat podem enfortir els vincles socials. I, malauradament, massa sovint 
encara, trobem episodis en la nostra societat que ens evidencien que el valor de la 
diversitat no és respectat, sinó al contrari, utilitzat per actuar de forma discriminatòria 
envers determinades persones.

Cal treballar des de tots els àmbits i esferes per combatre les actituds de caràcter 
racista.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Des de l’àmbit polític, és fonamental promoure polítiques de caràcter intercultural que 
facin possible la igualtat efectiva entre les persones. Tothom ha de poder gaudir de 
les mateixes oportunitats de vida, al marge del seu origen o creença religiosa. I per 
això és imprescindible treballar i promoure mesures, programes, i acció política, en 
general, lluny de prejudicis o estereotips.

Per tot l’exposat, a proposta del grup municipal d’ERC, 

S’acorda:

PRIMER. Mostrar el rebuig a qualsevol expressió de caràcter racista o que impliqui 
discriminació racial.

SEGON. Assumir el compromís de treballar per defensar sempre els valors de la 
convivència respectuosa amb la diversitat de la ciutadania, amb tota la ciutadania 
d’origen divers.

TERCER. Manifestar l’adhesió a les manifestacions o actes per a l’eliminació de la 
discriminació racial que se celebrin al nostre municipi o país. 

QUART. Fer arribar aquest acord a la Presidència de la Generalitat de Catalunya i a la 
Presidència del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Micropobles de 
Catalunya, així com a totes les entitats del nostre municipi.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20200714&punto=6

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

7. Moció del grup municipal ERC en commemoració del 28J, Dia internacional 
de l’alliberament o l’orgull LGTBI.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal d’Esquerra 
Republicana, amb el text següent:

“El 28 de juny de 1969, el col·lectiu LGTBI+ va iniciar la lluita per a la igualtat de drets 
a partir de la rebel·lió que van generar els fets d'Stonewall, liderats per dones trans 
racialitzades a la ciutat de Nova York. Enguany, a més, fa 50 anys de l'inici del 
moviment LGTBI+  a l'estat  espanyol,  amb la creació  del Movimiento  Español  de 
Liberación Homosexual (MELH) el 1970, i posteriorment, el 1977, Barcelona va acollir 
la primera manifestació de lesbianes, gais, bisexuals, trans* i intersexuals dels Països 
Catalans, que va acabar amb una dura repressió policial contra els manifestants.
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Al llarg d'aquests anys, el col·lectiu LGBTI+ ha aconseguit assolir de forma desigual el 
reconeixement legal dels seus drets en alguns estats del món però cal no oblidar que 
l'homosexualitat encara és perseguida i castigada a molts estats, fins i tot amb la pena 
de mort, i molts d’altres no disposen de cap mena de legislació que garanteixi els drets 
de les persones LGTBI+.

Després de molts anys d'activisme polític hem aconseguit avançar en l'equiparació 
legal de les persones homosexuals a partir del dret al matrimoni entre persones del 
mateix sexe, el dret dels infants a ser adoptats per famílies homoparentals i l'impuls 
de polítiques adreçades específicament a les persones lesbianes, gais, bisexuals, 
trans* i intersexuals. Catalunya va ser pionera amb l'aprovació de la Llei 11/2014 per 
a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. A les Illes Balears també es va aprovar 
la Llei 8/2016 per garantir els drets de  lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i 
intersexuals i per eradicar l'LGTBI fòbia, i al País Valencià la Llei 8/2017 pel dret a la 
identitat i l'expressió de gènere o la Llei 23/2018 d'igualtat de les persones LGTBI.

En el cas de les persones trans* i intersexuals encara estem més lluny d'una 
equiparació legal plena. Malgrat algunes passes que s'han donat, com la posada en 
marxa del model de salut trans* a Catalunya, encara queda molt de camí. No es 
protegeix la identitat de gènere sentit de les persones intersexuals, a les que encara 
se les continua practicant cirurgies, i és l'administració qui n’acaba determinant el 
sexe; l'Organització Mundial per la Salut, tot i deixar de considerar-la com un trastorn 
mental, segueix considerant la transsexualitat com una 'incongruència de gènere'; i a 
l'Estat espanyol, tot i 'avenç que suposa la llei d'identitat de gènere aprovada l'any 
2007 que avançava en la lluita contra les  discriminacions  que  pateixen  les  persones  
trans*,  aquestes  no  han  quedat eradicades totalment, ja que encara avui les 
persones trans* es troben sotmeses a un procés de medicalització per aconseguir el 
reconeixement de la seva identitat de gènere, esdevenint una llei que encara és 
patologitzant, i no es reconeix encara plenament els drets de les persones menors 
d'edat.

Les darreres setmanes, amb el decret de l'estat d'alarma i les mesures de confinament 
amb motiu de la pandèmia de la Covid-19, la situació de moltes persones LGTBI+ s'ha 
vist agreujada, especialment els col·lectius més vulnerables, com menors, persones 
trans o també migrades. La desprotecció, la marginalitat, o el doble confinament 
d'haver de conviure en entorns familiars hostils, demostren que les discriminacions i 
la fragilitat dels drets de les persones LGTBI+ són una realitat ben present a la nostra 
societat.

Per tot això, malgrat que en els darrers anys s'ha avançat molt en la normalització i 
assumpció de la realitat LGTBI+ per la societat, encara estem lluny d’assegurar els 
drets fonamentals de les persones LGTBI+ i d'erradicar definitivament la LGTBIfòbia. 
Cal continuar implementant aquestes polítiques, especialment en aquells col·lectius 
més vulnerables com les persones grans, les persones migrades, els i les adolescents 
i infants, o les persones trans. Per tal d'assolir la igualtat real, es fa inevitable 
qüestionar de manera transversal la cisheteronormativitat que culturalment imposa el 
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nostre sistema heteropatriarcal pressuposant una orientació sexual, identitat de 
gènere home –dona i aparences o expressions de gènere úniques.

Per tot l’exposat, a proposta del grup municipal d'Esquerra Republicana, 

S’acorda:

PRIMER. El Ple de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat referma  la seva declaració 
com a municipi respectuós amb la diversitat afectiva i s'adhereix a la commemoració 
que les entitats i institucions del nostre país han celebrat en motiu del 28 de juny, dia 
per l'alliberament o l'orgull de lesbianes, gais, bisexuals i persones trans.

SEGON. El Ple municipal acorda posar en un lloc visible la bandera o pendó amb els 
colors de l'arc de Sant Martí com a gest de reconeixement vers el col·lectiu de persones 
LGTBI.

TERCER. El consistori expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones 
de viure en igualtat de drets i en la diversitat sexual i d'identitat sexual i de gènere, i 
es compromet a treballar en la normalització social del col·lectiu de persones LGTBI.

QUART. El consistori insta a les administracions  i a tots els grups polítics amb 
representació parlamentària a seguir impulsant lleis que protegeixin i garanteixin els 
drets de les persones LGTBI+, contra les discriminacions de tot tipus i per avançar en 
la despatologització i ple reconeixement del dret d'autodeterminació de la identitat 
sexual i d'expressió de gènere.

CINQUÈ. El consistori es compromet a lluitar contra la LGTBIfòbia, a atendre a la 
defensa i protecció integral de les persones LGTBI, especialment en aquelles franges 
d’edat de formació o de major dependència com són la infància, joventut i la tercera 
edat, i a desplegar i aplicar la Llei11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia al nostre municipi.

SISÈ. El consistori es compromet a que tota la seva actuació, desplegament de 
polítiques, tràmits i comunicacions garanteix els drets de les persones i la diversitat 
familiar LGTBI.

SETÈ. Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, als grups polítics amb representació al Congreso de los 
Diputados, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, i a les entitats LGTBI.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20200714&punto=7

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

8. Moció del grup municipal Força Corbera per a la reparació del ferm del 
carrer Eucaliptus a la Creu de l’Aragall Júnior.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del Grup Municipal Força Corbera, 
i una vegada incorporades les esmenes amb el text següent:

“El carrer Eucaliptus té una llargada de traçat de 2,72 km. i actua, d’una banda, com 
a eix vertebrador de La Creu de l’Aragall Júnior, barri que travessa en la seva totalitat 
i en el qual hi ha construïts uns 250 habitatges amb una població estable d’uns 500 
habitants.

D’altra banda, en aquesta via urbana hi conflueix la pràctica totalitat de la resta de 
carrers del barri els quals, en tenir configuració de cul de sac, fan que el carrer 
Eucaliptus sigui pas obligat i única via d’accés per a tots els habitants de la zona.
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Així mateix, el carrer Eucaliptus, juntament amb la carretera del Bonrepòs, 
constitueixen una alternativa a la carretera BV-2422 ja que connecten el nucli urbà 
amb La Creu de l’Aragall I.

El ferm del carrer Eucaliptus presenta un elevat deteriorament, amb nombrosos 
esvorancs, comportant una perillositat molt elevada per al transit rodat, tenint en 
compte que aquesta via salva un desnivell de 265 metres, amb un pendent mig del 
9,7%. Des de fa anys, es vénen realitzant reparacions superficials i parcials que, per 
les seves característiques i per la freqüentació de la via, no tenen durada en el temps 
i no aporten la necessària millora a les condicions del carrer.
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Les obres d’urbanització de tot l’àmbit de la Creu de l’Aragall Júnior, amb el 
repartiment de despeses segons Projecte de Reparcel·lació aprovat el setembre de 
2006, no es van portar a terme en el seu dia.

La situació econòmico-financera esdevinguda l’any 2008, així com les condicions 
actuals no fan preveure que la urbanització de la Creu de l’Aragall Júnior es pugui 
abordar tal i com estava prevista en els projectes d’Urbanització i Reparcel·lació en el 
seu dia redactats i aprovats.
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Per tant, en raó al perill que representa el seu estat per als usuaris d’aquesta via, així 
com per la seva importància en la connectivitat vial de gran part del municipi, 
considerem que s’ha de donar solució a la problemàtica que presenta el carrer 
Eucaliptus, via qualificada al Pla General d’Ordenació Urbanística del nostre municipi 
com a “xarxa viària sectorial”, atès que se li reconeix que “té la doble missió 
d’interconnexió dels nuclis urbans amb les urbanitzacions i d’interconnexió entre el 
nucli urbà del terme municipal i els termes veïns”.

En el Ple de data 26 de novembre de 2019, la regidora de Via Pública va informar que 
el govern municipal havia sol·licitat un pressupost per millorar la calçada del carrer 
Eucaliptus perquè davant de la situació de perill que suposava el seu estat “hem decidit 
actuar”.

Va explicar, així mateix, que havia rebut el pressupost i que davant el cost elevat que 
suposaria fer una capa de rodadura a tota la superfície de la calçada, va anunciar que 
“hem decidit fer una actuació a una bona part afectada, que són aproximadament 
2.350 m2 i després fer també un “reparcheo” a les altres zones. 

La nostra intenció és fer-ho l’abans possible, a poder ser durant aquest mateix any”.

La regidora va formular aquestes afirmacions en el decurs de la sessió plenària i davant 
dels veïns i veïnes de La Creu Aragall I i de La Creu Aragall Júnior que en aquella data 
eren a la Sala de Plens. Com sigui que han transcorregut 7 mesos des d’aquell 
compromís de la regidora i que, a data d’avui, l’estat del carrer no ha fet més que 
empitjorar i que tampoc ens consta cap previsió d’actuació del nostre Ajuntament en 
aquest indret.

Per tot l’exposat, a proposta del grup municipal Força Corbera, i amb la incorporació 
de les esmenes proposades,  

S’acorda:

Primer. Establir que la reparació del carrer Eucaliptus amb una capa de rodadura en 
la seva totalitat és una prioritat municipal, procedint a actualitzar la valoració 
econòmica de l’obra a realitzar.

Segon. Dotar de forma suficient una partida econòmica d’inversió per a la realització 
de l’obra, amb fonts propis o bé amb aportacions d’altres administracions, presentant 
al Ple una modificació de crèdits durant el darrer trimestre de 2020, o dins el proper 
pressupost municipal 2021, sempre i quan aquest es presenti a aprovació abans de la 
finalització del present 2020.

Tercer. Portar a terme l’obra de remodelació del ferm del carrer Eucaliptus abans del 
15 de març de 2021.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20200714&punto=8
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“Vots a favor: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria 
Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio Andrés Palacios (GiU)
Vots en contra: Montserrat Febrero i Piera, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, Cristina Blasquiz i López, 
Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Mònica Estrader 
i Rodríguez (CUP)
Es rebutja l’acord per majoria absoluta.”

9. Moció grup municipal Ciutadans per a instar a l'Ajuntament de Corbera de 
Llobregat a implementar mesures per a preservar la conciliació laboral i 
reduir la bretxa laboral.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal Ciutadans, 
amb el text següent:

“D. Elías Soleño Pasarín, en la seva qualitat de Portaveu de Grup municipal de 
Ciutadans - Partit de la Ciutadania de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, presenta 
per al seu debat i aprovació, si cal, en el Ple de la Corporació Municipal la següent 
Moció:

Cs insta l'Ajuntament de Corbera de Llobregat a implementar mesures per 
preservar la conciliació laboral i reduir la bretxa salarial.

El portaveu local de Cs, considera "urgent" solucionar una problemàtica que 
"afectarà cada vegada més a una major part de la població.

El portaveu local de Cs, considera que, des de l'expansió de la pandèmia, molts 
treballadors i treballadores "han tingut i hauran de lluitar amb una rutina laboral 
incompatible amb la conciliació familiar", a causa, entre altres conseqüències, al 
tancament de llars d'infants i centres escolars.

Amb l'avanç en les fases de la desescalada i la situació de "nova normalitat" "es veurà 
accentuada" a causa de les limitacions respecte a el nombre d'alumnes que podran 
acudir presencialment a les escoles i llars d'infants al mes de setembre. En aquest 
sentit, el regidor considera que aquesta situació perjudicarà més a les mares, "ja que 
segueixen sent les que majoritàriament es fan càrrec de la cura dels fills, sent 
la corresponsabilitat encara una utopia en aquest país".  Es constata que només 
el 4% dels pares demanen reducció de jornada per paternitat, mentre que el 95% de 
les persones sense feina per cuidar algú dependent són dones.

El portaveu ha apuntat que aquestes circumstàncies poden empènyer a moltes mares 
a renunciar a la seva carrera professional, "el que pot ocasionar un fre en els 
avenços per reduir la bretxa salarial". Per això, Cs proposa al Govern de Corbera 
de Llobregat que demani a la Generalitat un pla urgent i específic amb mesures 
concretes i reals de conciliació. De la mateixa manera, insten a l’Ajuntament a 
promoure i incentivar la modalitat del teletreball.
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Per tot l’exposat a proposta del  grup municipal de Ciutadans (Cs), 

S’acorda:

Primer. Que per part del Govern de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat s’insti a la 
Generalitat de Catalunya a fi de disposar d’un pla urgent i específic amb mesures 
concretes i reals de conciliació de la vida laboral i familiar.

Segon. Que per part de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat es promogui i incentivi 
la conciliació de la vida laboral i familiar, aplicant el pla urgent i específic sorgit per 
la Covid-19 i proporcionat per la Generalitat. Mentre esperem el nou pla de conciliació 
laboral el nostre Consistori aplicarà les mesures oportunes que els tècnics de 
l'Ajuntament determinin adequades per millorar les condicions laborals dels nostres 
veïns.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20200714&punto=9

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

10. Moció grup municipal Ciutadans per a la pràctica esportiva en les 
instal·lacions esportives de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat amb 
envasos de plàstic zero d’un sol ús.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal Ciutadans, 
amb el text següent:

“Sr. Elías Soleño Pasarín, en la seva qualitat de Portaveu del Grup municipal de 
Ciutadans – Partit de la Ciutadania de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, sobre la 
base de la normativa vigent, presenta per al seu debat i aprovació, si fos necessari, 
en el Ple de la Corporació Municipal la següent:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El plàstic exerceix un paper útil en l'economia, proporciona aplicacions essencials en 
nombrosos sectors i en un creixent ús en aplicacions efímeres. No obstant això, no 
està dissenyat per a ser reutilitzat o reciclatge de manera econòmicament eficient, 
provocant un impacte negatiu en el medi ambient, salut i economia. 

La “Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la reducció de l'impacte de 
determinats productes de plàstic en el medi ambient”, fomenta plantejaments circulars 
que donen prioritat als productes reutilitzables, sostenibles i no tòxics, així com a 
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sistemes de reutilització enfront dels productes d'un únic ús, amb l'objectiu primordial 
de reduir la quantitat de residus generats, una gestió adequada dels residus i la 
prevenció de tot abocament d'escombraries, en particular de les escombraries 
marines.
 
Més del 80% de les escombraries trobades en la mar és plàstic i a causa del seu lent 
procés de descomposició, el plàstic s'acumula en mars i platges sent ingerit pels 
animals, com a tortugues, foques, balenes, ocells, peixos i mariscos, per la qual cosa 
acaba arribant als nostres plats. Segons alguns estudis assenyalats per l'OCU, s'han 
trobat micro plàstics en el 68% dels 102 aliments d'origen marí analitzats: sal, 
mol·luscos (musclos, cloïsses i rossellones) i crustacis (llagosta, gambes i llagostins) .

Espanya, com a part de la UE, ha d'adoptar “les mesures necessàries per a aconseguir 
una reducció ambiciosa i sostinguda del consum dels productes de plàstic d'un sol ús 
enumerats, especialment en la prevenció de residus. Per a 2026, aquestes mesures 
hauran d'aconseguir una reducció quantitativa mesurable del consum dels productes 
de plàstic d'un sol ús i a tot tardar el 3 de juliol de 2021, “els Estats membres 
prepararan una descripció de totes les mesures que hagin adoptat”, “la comunicaran 
a la Comissió i la posaran a la disposició del públic” . En aquest context, els Estats 
membres de la Unió, hauran de recuperar el 90% de les ampolles de plàstic en 2029, 
en 2025 el 25% del plàstic de les ampolles haurà de ser reciclat i el 30% en 2030.

Adaptant la Directiva comunitària a la realitat amb objectius i dates, els productes que 
hauran de desaparèixer en 2021 són:

• Coberts de plàstic d'un sol ús (culleres, forquilles, ganivets i escuradents).
•  Plats de plàstic d'un sol ús.
•  Palletes.
•  Bastonets de cotó per a les oïdes fabricades en plàstic.
•  Pals de plàstic per a sostenir globus.
•  Plàstics oxodegradables i contenidors alimentosos i tasses de poliestirè.

L'Administració local, com a part de l'Estat i de la Unió i en aplicació al Principi de 
subsidiarietat dels Tractats comunitaris, té un paper rellevant en el compliment dels 
objectius de la Directiva europea en matèria de la reducció dels residus ocasionats 
amb el plàstic, els productes que hauran de desaparèixer i la prevenció del seu 
abocament en les escombraries, així com en les accions individuals que tots podem 
dur a terme.

L'Ajuntament de Corbera de Llobregat, compta amb un pavelló poliesportiu, un camp 
de futbol, una pista esportiva exterior, una piscina pública, pistes esportiva en el CEIP 
Jaume Balmes, pista d'atletisme, que formen part dels 8.500 equipaments esportius 
(pavellons poliesportius, piscines a l'aire lliure i cobertes; camps d'atletisme i àrees 
d'activitats a l'aire lliure) de la Província de Barcelona, que es troben registrades en el 
Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya. En el desenvolupament de l'activitat física 
se sol necessitar beure constantment aigua per a hidratar-se els esportistes, tant en 
els entrenaments, com en el desenvolupament dels esdeveniments esportius 
(especialment els caps de setmana), produint-se una gran quantitat de residus plàstics 
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en usar de manera habitual envasos d'un sol ús com es pot observar en pistes, terrenys 
de joc, pistes atletisme, pistes patinatge,… i especialment en banquetes i papereres 
pròximes.
 
Per tot l’exposat, a proposta del Grup Municipal de Ciutadans (Cs),

S’acorda:

Primer. Impulsar la creació d'un projecte d'utilització d'envasos reutilitzables en la 
pràctica esportiva a Corbera de Llobregat, amb la finalitat de reduir la producció de 
residus plàstics en l'esport. 

Segon. Convidar a participar en aquest projecte a AMPAS, entitats esportives i a la 
resta d'entitats locals de qualsevol altra índole relacionades, amb la següent doble 
finalitat: 

•Conscienciar a la ciutadania i especialment als més petits, en la necessitat de 
la conservació mediambiental mitjançant hàbits de consum responsables i sostenibles.

•Reduir la producció de residus plàstics a la ciutat. 

Tercer. Donar trasllat del resultat d'aquesta moció, mitjançant els mitjans 
d'informació pública municipal, als veïns del municipi de Corbera de Llobregat.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20200714&punto=10

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

11. Donar compte d’altres resolucions i/o assumptes de competència 
plenària.

Es dona compte de l’escrit adreçat a la Presidenta d’aquesta Institució, referit 
al Tribut Metropolità, que es transcriu a continuació:

“En relació a l’escrit adreçat a la Presidenta d’aquesta Institució, referit al Tribut 
Metropolità, en la meva condició de responsable polític de l’àrea de gestió dels 
assumptes econòmics i fiscals, li trasllado la resposta a les seves reflexions i propostes.
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En primer lloc, informar-vos que en el darrer Consell Metropolità de data 6 de maig, 
es va aprovar una declaració institucional, la qual incorporava en l’apartat d’acords, el 
següent punt:

11) El Govern Metropolità, en el moment que es tinguin clarificats els impactes 
econòmics en relació a l’execució del pressupost de l’any 2020, formularà una 
proposta de mesures per fer front a la situació post- pandèmia, en relació a l’exercici 
de les seves competències, compreses a l’article 14 de la Llei de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. Aquesta proposta serà analitzada i informada per una comissió 
especifica constituïda per representants del conjunt dels grups metropolitans.

En aquest sentit us vull comunicar que prenem en consideració les vostres reflexions 
per incorporar-les al seu anàlisi, i informar-vos que estan previstes fer reunions amb 
les alcaldies dels 18 municipis.”

Es dona compte del manifest del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix 
Llobregat, el qual es transcriu a continuació:

“MANIFEST DEL CONSELL DE LA GENT GRAN DEL BAIX LLOBREGAT EN 
RELACIÓ AL TRACTAMENT A LES PERSONES GRANS DURANT LA CRISI DEL 
COVID-19.

Davant la terrible situació de crisi sanitària per Covid-19 que estem vivint,  són 
diverses les entitats i institucions que estan denunciant el maltracte i vulneració de 
drets humans de les persones grans en la gestió d’aquesta crisi.

La pandèmia ha desbordat la capacitat dels serveis socials i sanitaris d’arreu del món, 
i tot i que el virus no coneix d’edats ni cap altre condició, som les persones grans les 
que estem patint els efectes més greus.

Front aquest patiment però, no tota la societat respon de la mateixa manera, i per 
desgràcia són habituals missatges discriminatoris i deshumanitzadors que exclouen a 
les persones grans.

A més a més, la falta de control a les residències de gent gran, que des d’aquest 
Consell fa anys que venim denunciant, ha esclatat evidenciant la precarietat, fragilitat 
i abandonament tant de les persones que hi viuen com del personal que hi treballa. Un 
servei tan essencial com aquest no pot ser mai un negoci, una activitat lucrativa, 
perquè el preu es inassumible, el preu s’està pagant amb vides humanes. La majoria 
de residències de gent gran a tot l’estat són de titularitat privada, i generen un negoci 
de milers de milions d’euros a l’any. Segons dades de les funeràries, a Catalunya hi 
han mort en dos mesos 3.309 persones en residències. 12.529 persones han estat 
confirmades com a positius de coronavirus i 34.943 són casos sospitosos de les 
64.000 persones que hi resideixen. A més a més, 4.036 professionals de residències 
han estat aïllats per sospita o confirmació de casos. El Consell de la Gent Gran del Baix 
Llobregat vol manifestar:
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-   Que les persones grans som éssers humans, som uns ciutadans més dins de la 
societat, en les mateixes condicions que la resta, i que no ho som menys per l’edat 
que tinguem. La pràctica totalitat de les notícies sobre el número de morts per Covid-
19, acabaven especificant el percentatge de morts d’edat avançada i/o amb patologies 
prèvies. Aquest sol fet, la generalització de la utilització d’aquest llenguatge 
discriminatori i pervers, té efectes importants en la manera com es rep el missatge. I 
el missatge és ni més ni menys que les morts per Covid-19 de persones grans i/o amb 
patologies prèvies són “menys greus” que la resta. La vida de les persones grans 
sembla que no té el mateix valor, i això és inhumà i intolerable. Els drets humans no 
desapareixen ni disminueixen amb l’edat,  i les morts de les persones grans no són 
acceptables en cap cas. Ni són normals ni són inevitables.

-    Que la pandèmia ha arribat a Catalunya en el moment en que el sistema sanitari 
està en la situació més feble que recordem, per les continuades retallades i la minsa 
inversió. Entre els anys 2009 i 2015, segons un estudi de l’Associació Estatal de 
Directors i Gerents de Serveis Socials, la Generalitat de Catalunya va retallar la 
despesa social un 26%, i el pressupost sanitari es va veure reduït en 1.500 milions 
d’euros. Aquestes retallades, que encara no han estat revertides, han agreujat molt 
més els efectes de  la pandèmia, i ha situat al personal sanitari a la primera línia, sense 
les eines, recursos i equips de protecció necessaris per a garantir la seva seguretat i 
la de les persones que atenien. El sistema sanitari és clau per al benestar i la seguretat 
de la població i s’han de garantir les inversions i recursos necessaris per a situar-lo al 
nivell d’excel·lència que les i els professionals estan demostrant dia a dia en aquesta 
crisi.

-   Que en l’atenció sanitària d’aquesta pandèmia s’ha produït un triatge que ha limitat 
l’anomenat esforç terapèutic en les persones de més edat. A la pràctica, i en la terrible 
situació que vivim, aquest fet ha suposat que algunes persones grans no hagin tingut 
accés en igualtat als tractaments i cures necessàries per a preservar la seva vida. 
Tenir una edat superior a 80 anys no pot suposar no ser hospitalitzat/ada, o no tenir 
accés als tractaments mèdics adequats. L’edat per si sola no pot ser un motiu de triatge 
mèdic.

Tot el nostre suport a les famílies que han perdut els éssers estimats en la distància, 
sense haver-los pogut acompanyar en el comiat.

-  Que aquesta crisi ha de portar un replantejament i un canvi de model en la gestió, 
control i funcionament dels centres residencials. Són un servei bàsic, vital i de cabdal 
importància per a la totalitat de la població. S’ha de dignificar a les persones que hi 
resideixen i a les/als professionals que treballen en aquests centres, i s’han de valorar 
els treballs de cura d’acord amb l’aportació real que fan a la societat. Un servei bàsic 
no pot ser mai un negoci amb ànim de lucre. La cura i la salut de les persones més 
grans no pot de cap manera estar enfocat com un negoci que aporta enormes beneficis 
a fons d’inversió (o fons voltor), com ara.

Aquest canvi de model s’ha de fer extensiu també als serveis d’atenció domiciliària i 
les/els professionals que continuen tenint cura de les persones grans als seus domicilis, 
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malgrat la manca d’equips de protecció i la precarietat laboral que arrosseguen 
històricament. També en aquest sector l’ànim de lucre s’endú per endavant el dret a 
l’accés a serveis bàsics dignes.

Mesures urgents:

Garantir que totes les residències i centres sanitaris disposin de tests, tant per a les 
persones residents com per al personal.

Equips de protecció individual suficients que permetin garantir la seguretat del 
personal a primera línia.

Aquest Consell té la voluntat de continuar treballant, i un cop la situació comenci a 
normalitzar-se, analitzar tot el que ha suposat la crisi del Covid-19 i les seves 
conseqüències per a les persones grans, les nostres famílies, els nostres veïns i veïnes, 
i plantejar la manera de sortir reforçats d’aquesta crisi. 

Per això contactarà amb altres organismes i consells de participació, tant a nivell 
nacional com a nivell internacional, per tal d’intercanviar i complementar punts de 
vista, fer un diagnòstic ampli i compartit de la situació, i cercar solucions conjuntes a 
les múltiples problemàtiques derivades d’aquesta crisi.

Per últim, el nostre agraïment i reconeixement a totes les persones, institucions, 
entitats i empreses que contribueixen a que el final d’aquesta crisi estigui cada dia 
més a prop, i el nostre desig que aquesta situació ens permeti millorar com a societat 
en conjunt i com a persones en particular.

Baix Llobregat, maig 2020”

Es dona compte de l’acord aprovat a la sessió de Ple de caràcter ordinari, 
celebrat el 18 de maig de 2020 en referència al Tramvia del Baix Llobregat.

El Ple en sessió de caràcter ordinària, celebrat el dia 18 de maig de 2020 (7), i sense 
perjudici de l’aprovació de l’acta de la corresponent sessió, adoptà, entre d'altres, 
l'acord següent:

 “Atès que el tramvia del Baix Llobregat s’ha demostrat com un dels transports públics 
més eficaç, còmode i accessible,   fent el passat any 2018 més de 19 milions de viatges 
entre Barcelona i el Baix Llobregat.

Atès que el Baix Llobregat i en especial la seva part central pateix de manera important 
la contaminació atmosfèrica i per aquest motiu molts municipis estan inclosos a la 
Zona de Protecció especial de l’ambient atmosfèric.

Atès que aquests municipis estan afectats directament pel Pla d’Adaptació al Canvi 
Climàtic de l’AMB que defensa també  la millora del transport públic i la reducció 
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important de l’ús del vehicle privat com una de les mesures importants a 
desenvolupar.

Atès que la millora del Trambaix, mitjançant l’enllaç directe de la T3 per Laureà Miró 
a Esplugues i l’extensió del tramvia  per Sant Feliu, el Polígon Industrial el Pla, Molins 
de Rei i Sant Vicenç dels Horts – Pallejà, esdevé una necessitat de primer ordre en les 
comunicacions amb transport públic al Baix Llobregat, per garantir un bon intercanvi 
modal i la connexió amb les xarxes de trens de rodalies, Ferrocarrils de la Generalitat 
i d’autobusos.

Atès que l’extensió del Tramvia cap a Sant Feliu, Pol. Ind. El Pla , Molins de Rei i Sant 
Vicenç – Pallejà, tot superant la barrera natural del riu Llobregat, connecta les 4 
ciutats, que sumen més 108.000 habitants, genera una important dinamització 
econòmica, social i cultural de la part central del Baix Llobregat i permet avançar en 
el dret a accedir sense impediments i de manera segura als espais públics, així com 
als centres de treball.

Atès que aquesta extensió permet també connectar amb un bon transport públic al 
Polígon Industrial del Pla i uns altres 3 polígons industrials, facilitant els desplaçaments 
dels treballadors .

Atès que en el Pla Director d’Infraestructures 2001-2010 de la Regió Metropolitana de 
Barcelona ja es preveia l’estudi de viabilitat d’extensió de la línia T-3 del tramvia fins 
a Quatre Camins a Sant Vicens dels Horts – Pallejà per a connectar amb els FGC.

Atès que en el Pla Director d’Infraestructures 2011-2020 de la Regió Metropolitana de 
Barcelona ja es  preveia  la realització del projecte d’extensió de la línia T-3 del tramvia 
fins a Quatre Camins a Sant Vicens dels Horts – Pallejà per connectar amb els FGC. 
Projecte que no s’ha realitzat.

Atès que és immediat l’inici de les obres de soterrament de les vies del tren a Sant 
Feliu de Llobregat i que la Generalitat  de Catalunya -ATM i l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat ja han acordat la prolongació del tramvia fins la porta del Polígon 
Industrial el  Pla, amb dues noves estacions.

Atès que recentment l’Ajuntament de Molins de Rei ha aprovat el desenvolupament 
urbanístic de Can Coll i s’ha previst un reserva d’espai en pel pas del tramvia pel carrer 
del Canal de l’Infanta, fent possible el pas d’aquest sostenible mitjà de transport.

Atès que el tram de l'extensió del tramvia pel Polígon el Pla i fins a Molins  de Rei és 
de relativa facilitat constructiva, ja   que les necessitats d’urbanització son mínimes i 
els costos d’execució son baixos comparats amb altres intervencions urbanes.

Per tot això, els grups comarcals de Coalició Candidatura de Progrés (PSC – CP), 
Coalició En Comú Guanyem ( ECG) i Coalició Junts proposen al Ple l’adopció dels 
següents:

ACORDS
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PRIMER. Instar a l’Autoritat del Transport Metropolità /ATM que realitzi de manera 
immediata el estudis i projectes acordats i no realitzats en els Plans d’Infraestructures 
(PDI) dels anys 2001-2010 i 2011-2020 sobre la prolongació del Trambaix fins a 
l’Estació de Quatre camins dels FGC situada en els municipis de Sant Vicenç dels Horts 
i Pallejà.

SEGON. Instar a l’Autoritat del Transport Metropolità /ATM que el projecte executiu 
es realitzi en dos fases:

Una primera de 3 km aproximadament amb quatre noves parades, amb inici des de la 
última parada a Sant Feliu de Llobregat, passant pel Polígon Industrial el Pla fins a 
Molins de Rei.

Una segona tot superant el riu Llobregat des de Molins de Rei fins a l’estació dels FGC 
a Quatre Camins.

TERCER. Instar a l’Autoritat del Transport Metropolità /ATM que incorpori l’execució 
del projecte de la primera fase de l’extensió del tramvia fins el Polígon Industrial el  
Pla i Molins de Rei en el nou PDI 2021-2030, fent possible  la seva execució   material   
abans de l’any 2030.

QUART.- Comunicar els presents acords a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), 
al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), als Ajuntaments de Barcelona, Hospitalet de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat , Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just 
Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts i Pallejà, a 
Comissions Obreres del Baix Llobregat (CCOO), a l’Associació per a la Promoció del 
Transport Públic (PTP), a   la Federació d’Associació de Veïns i Veïnes del Baix 
Llobregat, a la Plataforma d’usuaris del Transport Públic de Molins de Rei, a les 
Associacions de Veïns i veïnes locals, a les Associacions d‘Empresaris, a les Entitats 
representants del Comerç local i a tots els mitjans de comunicació local i comarcal, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes.”

La qual cosa us comunico als efectes oportuns, i us informo que contra aquest acord 
podeu interposar els recursos que s’expressen.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20200714&punto=11

12. Precs i preguntes

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

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20200714&punto=12
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I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió el dimecres 
15 de juliol de 2020 a les 01:30 hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual 
com a secretària acctal., certifico.”

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

La secretària acctal., Marta Puig i Puig

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

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

Codi Segur de Validació ebb25051282f4206ae735c3ca7c0238b001

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

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

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 P
u

ig
28

/0
5/

20
21

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

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

		2021-05-28T12:45:35+0200
	Segell Ajuntament Corbera de Llobregat




