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El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària el dia 13 de juliol de 2021, va aprovar l’acta 
de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les dades de caràcter 
personal, és el següent:

ACTA DE LA SESSIÓ ordinària DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PEL 
PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 11 de maig de 2021

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 ordinària 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 Pablo Fernàndez 
Fernàndez, hi assisteixen:

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

Absents i/o excusats/des: - Meritxell García de Llanza, regidora 

ALCALDIA

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

1. Aprovació inici procediment revisió article 27 dels Pactes de Treball del 
personal funcionari al servei de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat

1. L’article 27 dels vigents Pactes de Treball del personal funcionari al servei de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat disposa que:

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

Codi Segur de Validació 6e06caec633e4f2c80c349a66782badf001

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
03

/1
1/

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


Art. 27. JUBILACIÓ

Dins del mes en que es produeixi la jubilació del treballador, es percebrà la mensualitat 
sencera així com una gratificació igual a una mensualitat. 
2. El 4 d’agost de 2020 a petició del servei d’intervenció, la cap del servei de Recursos 
Humans va emetre l’informe 151/2020 en el que concloïa que de conformitat amb la 
darrera jurisprudència del Tribunal Suprem, no seria ajustat a dret abonar els premis 
de jubilació establerts a l’article 27 dels Pactes de Treball de l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat. 

No obstant, de conformitat amb l’article 39.1 de la Llei 39/2015, els Pactes de Treball 
del personal funcionari al servei de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat mentre 
estiguin vigents constitueixen un acte ferm i executiu, que gaudeix de presumpció de 
validesa, i per a destruir-la cal impugnar l'acte i obtenir la seva anul·lació 
administrativa o judicial.

3. És voluntat d’aquesta Alcaldia, instar la revisió de l’article 27 dels Pactes de Treball 
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat vigents, arran dels nombrosos 
pronunciaments jurisprudencials que avalen la il·legalitat dels premis de jubilació.
La cap del servei de Recursos humans ha emès informe 79/2021.

La Secretaria accidental ha emès informe que s’incorpora a l’expedient.

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

S’acorda:

PRIMER. Iniciar el procediment de revisió de l’article 27 dels Pactes de Treball del 
personal funcionari al servei de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per considerar 
que es troba incurs en la causa de nul·litat de ple dret recollida a l’article 47.2 de la 
Llei 39/2015. 

SEGON. Suspendre l’aplicació del precepte que és objecte de revisió, d’acord amb 
l’article 108 de la Llei 39/2015. 

TERCER. Notificar l’inici del procediment als sindicats amb representació en aquesta 
administració perquè en el termini de 15 dies presentin les al·legacions i els 
suggeriments que considerin necessaris.

QUART. Obrir un període d'informació pública per termini de 20 dies publicant-se la 
iniciació del procediment al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210511&punto=1
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“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Mónica Estrader Rodríguez , Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, (CUP), Elías Soleño Pasarín (Cs)

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

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

MOBILITAT

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

2. Aprovació conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant els 
serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera (2021)

En data 4 de febrer i 26 d’abril de 2021  (ENTRA-2021- 1229 i 4401) Autocorb SA, 
concessionària del servei regular de transport públic de viatgers per carretera Corbera 
de Llobregat – Barcelona, ha presentat a l’Ajuntament la previsió de despeses i 
ingressos dels serveis per a l’any 2021. En concret presenta dues opcions, la primera 
amb estimació d’ingressos amb compensació per menyscapte i la segona opció 
estimació d’ingressos sense compensació per menyscapte. 

L’enginyer municipal, el 27 d’abril de 2021 ha emès un informe que queda incorporat 
a l’expedient en relació a les despeses, ingressos i itineraris del servei per a l’any 2021. 
Es tria l’opció 2) donat que els ingressos per menyscapte de l’opció 1 són atorgats per 
l’ATM i a dia d’avui l’ATM no s’ha pronunciat respecte cap subvenció prevista al 2021 
per tant degut a la incertesa s’agafa el cas més desfavorable, que es la segona, 
estimació d‘ingressos sense compensació per menyscapte.

Amb aquesta documentació de base el Servei de Transport Públic per Carretera de la 
Generalitat de Catalunya ha tramés el text del nou Conveni per a la millora de les 
comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per a 
l’any 2021. Respecte de l’anterior conveni formalitzat, l’actual que es proposa aprovar 
manté una línia de continuïtat en el marc de col·laboració entre les parts que hi 
intervenen.

El nou  document recull, en els annexes, els horaris de les expedicions i el pressupost 
del servei que es preveu que haurà d’assumir l’Ajuntament en la quantia de 
333.293,44 €  euros per a l’any 2021.

La Junta de govern local d’aquest Ajuntament en sessió de 9 de març de 2020 i amb 
motiu del traspàs del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers a Corbera de 
Llobregat per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, va aprovar un Conveni de 
col·laboració amb aquesta administració per definir el marc de relació en el qual 
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s’establiran el finançament i les característiques tècniques que han de regir la nova 
licitació.

Tot i això, des del punt de vista material, l’AMB no ha assumit encara la competència 
efectiva relativa al transport, motiu pel qual l’Ajuntament haurà de continuar prestant 
aquest servei en els mateixos termes que ha vingut fent des d’aleshores per qüestions 
d’interès públic i per tal d’oferir la possibilitat de la seva utilització a la ciutadania. 

Per una altra banda, el 29 de gener de 2021 el conseller de Territori i Sostenibilitat, 
va acordar la cessió del Departament de Territori i Sostenibilitat a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona del contracte de la concessió del servei públic regular de transport de 
viatgers per carretera Corbera de Llobregat - Barcelona (V-1848). Aquesta cessió 
contractual comporta la transferència a l’Àrea Metropolitana de Barcelona de la 
titularitat del servei públic regular de transport de viatgers per carretera Corbera de 
Llobregat - Barcelona (V-1848), així com la subrogació de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona en tots els drets i obligacions que corresponien a la Generalitat de Catalunya 
en tant que anterior titular dels servei públic regular de transport de viatgers per 
carretera Corbera de Llobregat - Barcelona (V-1848), inclosos els derivats de 
l’execució del Pla d’Innovació i Millora de la Qualitat de la concessió del servei esmentat 
i els derivats dels convenis formalitzats pel Departament de Territori i Sostenibilitat 
amb l’Ajuntament de Corbera i l’ATM de Barcelona.

En aquests moments s’està treballant en la cessió a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
del contracte de la concessió del servei públic regular de transport de viatgers per 
carretera Corbera de Llobregat - Barcelona (V-1848).

Així mateix, s’incorpora a l’expedient la Memòria justificativa del compliment dels 
requisits previstos en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic 
i l’informe jurídic de la secretària de la Corporació.

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

S’acorda: 

PRIMER. Aprovar el Conveni per  la millora de les comunicacions mitjançant els 
serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Corbera de Llobregat i 
entre Corbera de Llobregat i l’estació de FGC de Sant Andreu de la Barca, amb 
l’establiment de les comunicacions que es detallen en els annexos d’aquest Conveni 
dins el servei regular interurbà de transport de viatgers per carretera Corbera de 
Llobregat-Barcelona amb filloles (V-1848) del qual n’és concessionària l’empresa 
Autocorb, SA, d’acord amb el text del document que consta a l’expedient, per a l’any 
2021.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 333.293,44 euros corresponent a 
l’explotació del servei de transport de viatgers de l’exercici 2021, d’acord amb la 
previsió de costos i ingressos que s’informen pel tècnic municipal, amb càrrec a 
l’aplicació 21.4411.47901 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal.
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TERCER. Facultar a  la Junta de Govern Local l’adopció dels acords relatius als actes 
que es dictin amb posterioritat com a conseqüència de la seva execució i que no 
suposin una modificació substancial del règim inicialment establert. S’entén inclòs en 
els actes delegats l’acord d’aprovació de la liquidació.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210511&punto=2

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

S’adopta l’acord per unanimitat.”

FINANCES 

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

3. Reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2021

Durant l’exercici 2021 s’han presentat factures per subministraments, serveis, i altres 
prestacions corresponents a l’exercici 2020 incloses al present expedient.

Vistes les quotes de manteniment del local propietat de l’Ajuntament ubicat al Ptge. Piscina, 
2, dels mesos de setembre a desembre de 2020 i per a les que no es va disposar del 
corresponent reflex pressupostari o comptable.

L’article 176.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que només poden aplicar-se al 
pressupost les despeses que es realitzin en el propi exercici.

No obstant la citada limitació legal, i per tal d’evitar l’enriquiment injust de l’Ajuntament en 
perjudici dels creditors de bona fe, l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990 recull la possibilitat 
que el Ple de l’Ajuntament pugui aprovar les obligacions derivades de prestacions realitzades 
en exercicis anteriors i no reconegudes anteriorment, mitjançant el seu reconeixement 
extrajudicial de crèdits.

L’Interventor municipal ha emès informe que consta a l’expedient.

Atès el que disposa l’article 5.2  de les Bases d’execució del vigent pressupost.

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

S’acorda: 
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ÚNIC. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de les obligacions d’exercicis anteriors 
núm. 3/2021, per un import total de 1.890,88€, segons el següent detall :
     

EXERCICI 2020

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210511&punto=3

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

S’adopta l’acord per unanimitat.”

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

4.  Modificació ordenança fiscal núm. 29 taxes transport escolar i serveis de 
suport.

L’objecte d’aquest expedient és la modificació dels articles 4t i 5è de l’ordenança fiscal 
número 29 reguladora de la taxa per la prestació del servei de transport escolar i serveis 
de suport, per minorar l’import de la quantia de les taxes, establir quotes diferenciades 
per a l’alumnat de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària i per a l’alumnat 
d’educació secundària i regular beneficis fiscals en suport de les famílies. 

El tècnic d’educació ha elaborat l’estudi econòmic que verifica que l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei.

Considerant la justificació d'aquesta proposta que es detalla en la memòria d’alcaldia i vist 
l’informe del tècnic d’educació i l’informe 52/2021 emès per la tresorera acctal. que queden 
incorporats a l’expedient.

Factura/concepte Data factura CIF tercer Nom tercer Import Aplicació pressupostària

50012281 8/6/2020 B62219290
UNION PAPELERA MERCHANTING, 
S.L. 41,08 2021 05 311 22699

Tiquets octubre 20 31/10/2020 E25545864 GERMANS PEDRO BALAGUERO, S.C.P. 239,32 2021 30 231 22699

Tiquets novembre 20 30/11/2020 E25545864 GERMANS PEDRO BALAGUERO, S.C.P. 488,70 2021 30 231 22699

Tiquets desembre 20 31/12/2020 E25545864 GERMANS PEDRO BALAGUERO, S.C.P. 888,74 2021 30 231 22699

2002458 15/7/2020 B66331372 PHOENIX GROUP S.L 169,40 2021 05 311 22699

127 11/2/2020 33450457Q G.V., M. B. 3,64 2021 02 920 22699

Quotes manteniment - H59590398 COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI 
PTGE. PISCINA NÚM. 2 60,00 2021 02 933 21200

    1.890,88  
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Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de l’Àrea de Finances  i, previ dictamen de la 
Comissió Assessora,

S’acorda :

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 29, reguladora 
de la taxa per la prestació del servei de transport escolar i serveis de suport, incloent-hi 
les següents modificacions en els articles 4t i 5è:

“Article 4t. Quota tributària. 

La quota tributària de la taxa regulada en aquesta ordenança és la següent:

Alumnat Per usuari/ària i curs escolar 

Segon cicle d’educació infantil i educació primària 322,00 €

Educació secundària 161,00 €

Article 5è. Beneficis fiscals.

S’estableixen les següents bonificacions: 

1. En el supòsit que hi hagi més d’un membre d’una mateixa unitat familiar 
de convivència inscrit al servei de transport escolar s’aplicarà, d’ofici, una 
bonificació del 20% de la quota íntegra de la taxa.

2. L’alumnat que per motiu d’alguna discapacitat física, psíquica, sensorial o 
mental, es trobi en situació de dependència i necessiti l’ajuda d’una altra 
persona per a dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària, podrà 
gaudir d’una bonificació del 50% de la quota íntegra a la taxa. Aquesta 
bonificació es concedirà prèvia sol·licitud del subjecte passiu a la que 
s’adjuntarà la documentació acreditativa de la situació de dependència. 

3. L’alumnat que sigui membre de família nombrosa o monoparental podrà 
gaudir d’una bonificació del 20% de la quota íntegra a la taxa. Aquesta 
bonificació es concedirà prèvia sol·licitud del subjecte passiu a la que 
s’adjuntarà el títol o carnet de família nombrosa o monoparental expedit per 
la Generalitat de Catalunya. 

4. Gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota íntegra de la taxa els 
subjectes passius que acreditin l’obtenció de rendes baixes, 
independentment del seu origen, d’acord amb els següents barems:

Núm. membres unitat de convivència Núm. vegades IRSC
1 1,5
2 2,25

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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3 2,7
4 3,15
5 3,6
6 4,05
7 4,5
8 4,95

Per cada membre de més 0,45

El factor determinant per a l’aplicació de la bonificació és el total de renda 
familiar, associat al nombre de membres que conformen la unitat familiar de 
convivència. Es calcularà la suma dels ingressos anuals que per qualsevol 
concepte percep aquesta unitat familiar i es relacionarà aquest import amb 
el nombre total de membres de la unitat familiar. 

En el full d’inscripció al servei de transport escolar es farà constar el nom i 
cognoms, NIE o NIF dels dos tutors, així com el nombre de persones que 
conformen la unitat familiar de convivència. 

En cas de divorci o separació legal, si la guàrdia i custòdia de l’alumne és 
compartida es tindran en compte els dos tutors a la unitat familiar. Si la 
guàrdia i custòdia del nen s’atribueix a un sol tutor, no serà membre 
computable aquell/a ex cònjuge que no convisqui amb l’alumne, però 
s’afegirà a la renda del tutor la pensió d’alimentació i/o compensatòria que 
estableixi la sentència. En aquest cas s’haurà d’acompanyar a la sol·licitud de 
bonificació la sentència de separació o divorci completa. 

Per al càlcul de la renda familiar es computaran els ingressos familiars de 
l’any immediatament anterior al de l’inici del curs. Per al còmput de renda es 
tindrà en compte la suma de la base imposable general amb la base imposable 
de l’estalvi.
Per a la realització dels càlculs la persona interessada haurà d’aportar la 
declaració de l’IRPF o Certificat d’imputacions de l’any fiscal anterior a l’inici 
del curs.

5. Les bonificacions regulades en aquest article no són acumulables.

6. Les sol·licituds de bonificacions s’han de fer en el moment de formalitzar 
la inscripció al servei de transport escolar i han d’anar acompanyades de tota 
la documentació requerida per a la seva valoració.”

SEGON. Exposar al públic el present acord als llocs assenyalats a l’article 17 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, per un termini de trenta dies hàbils, comptats des 
de l’endemà al de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal 
que els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, puguin examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
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TERCER. En el supòsit que en el període d’exposició pública no es presentin 
reclamacions, aquest acord provisional s'entendrà elevat automàticament a definitiu, 
procedint-se tot seguit a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, junt amb 
el text de la modificació aprovada.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210511&punto=4

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

S’adopta l’acord per unanimitat.”

SECRETARIA

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

5. Moció del grup municipal Cs per a reclamar que les entitats locals puguin     
disposar d'un mínim del 10% dels fons de recuperació de la Unió Europea.

El passat dia 25 d'octubre de 2020, el President del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, 
es va comprometre en el marc de la 23a Conferència de Presidents Autonòmics, 
assegurant que un 40% dels fons de recuperació procedents de la Unió Europea serien 
gestionats directament per les Comunitats Autònomes i un 10% per les entitats locals, 
tot això, davant la presència de la Presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der 
Leyen.

Els fons europeus ens ofereixen una oportunitat que no podem malgastar, però en cap 
cas poden convertir-se en una despesa sense cap control per part de les 
administracions. El reglament aprovat per la Unió Europea per a la gestió d'aquests 
fons inclou condicions molt taxades per al destí de les inversions i condiciona la seva 
percepció al fet que existeixin reformes que compleixin amb les recomanacions del 
Semestre Europeu, com ara que els fons siguin destinats preferentment a projectes 
vinculats amb la digitalització i la transició ecològica, per a promoure la transformació 
del model productiu actual.

Mitjançant el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, el Govern de coalició del 
PSOE i Unides Podemos, amb el suport del Grup Parlamentari de VOX, de mesures 
urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, part d'una premissa que no s'ajusta a 
l'esperit del Fons de Recuperació i Resiliència, en el qual l'Administració Pública no ha 
de ser protagonista, sinó un simple agent habilitador i facilitador de les accions que 
requereix la nostra societat i economia, sense tenir en compte la necessària rendició 
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de comptes i amb una més que preocupant falta de transparència en la gestió 
d'aquests fons.

És necessari apostar per una eliminació de barreres burocràtiques i l'agilitació dels 
processos administratius vinculats a la gestió dels fons europeus Next Generation, 
actualment bloquejada perquè el Govern d'Espanya decideixi de manera autònoma i 
sense rendició de comptes el destí de les inversions que seran finançades amb aquests 
fons. 

És necessari reforçar els mecanismes de control, d'avaluació, selecció i fiscalització 
dels projectes. Els fons europeus han de repartir-se amb la més estricta objectivitat i 
sense que els interessos partidistes estiguin per sobre de la necessària ajuda a sectors 
com els autònoms, les empreses i les famílies. Per això, és imprescindible la creació 
d'una Agència Independent de Reconstrucció i Reformes que vetllarà per una execució 
transparent, eficient, equilibrada i despolititzada dels recursos procedents de la Unió 
Europea i que treballi conjuntament amb el poder legislatiu, executiu, les Comunitats 
Autònomes i les Corporacions Locals, acompanyats per professionals destacats del 
món acadèmic, de la societat civil i empresarial, comptant amb la participació activa i 
vinculant de les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals, assegurant la 
sostenibilitat en el temps de les reformes i els plans d'inversió.

El passat 18 de febrer de 2021, el Senat d'Espanya va aprovar una moció, malgrat el 
rebuig dels Grups del PSOE i VOX, demanant repartir els fons europeus amb els 
Ajuntaments, un mínim del 10%, tal com es va comprometre el President del Govern 
d'Espanya, Pedro Sánchez, el passat 25 d'octubre de 2020. El PSOE va rebutjar 
aquesta moció adduint “la falta de recursos intel·lectuals per part dels ajuntaments”, 
per tant, negant la participació i que els ajuntaments tinguin veu en el repartiment 
d'aquests fons procedents de la Unió Europea, demostrant que l'estratègia que s'ha 
elaborat donis del Govern d'Espanya per a gestionar aquests fons, és essencialment 
centralitzadora, sense tenir en compte a l'administració més pròxima als ciutadans, la 
Local, sense criteris de transparència ni rendició de comptes i anteposant els interessos 
partidistes als dels ciutadans.

Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) de l'Ajuntament de Corbera de 
Llobregat presenta els següents acords:

PRIMER.- L'Ajuntament de Corbera de Llobregat insta el Govern d'Espanya a dur a 
terme la moció aprovada al Senat perquè les Administracions Locals puguin disposar 
directament d'un mínim del 10% dels Fons de Recuperació procedents de la Unió 
Europea.

SEGON.- L'Ajuntament de Corbera de Llobregat insta el Govern d'Espanya a establir i 
fer públics els mecanismes i criteris necessaris i requerits pels Ministeris per al 
repartiment dels Fons de Recuperació procedents de la Unió Europea.

TERCER.- L'Ajuntament de Corbera de Llobregat insta el Govern d'Espanya a crear una 
Agència Independent de Reconstrucció i Reformes, que asseguri la màxima objectivitat 
i transparència en el repartiment dels Fons de Recuperació procedents de la Unió 

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

Codi Segur de Validació 6e06caec633e4f2c80c349a66782badf001

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
03

/1
1/

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


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

 

Europea i que compti amb la participació activa i vinculant de les Administracions 
Locals.

QUART.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris 
amb representació en el Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de 
Catalunya, a la Federació Espanyola de Municipis i Província (FEMP), al Senat 
d'Espanya, al Congrés dels Diputats i els seus Grups Parlamentaris representats, així 
com al Govern d'Espanya i al President de Govern.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210511&punto=5

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

Es rebutja la moció amb la majoria que requereix la Llei”

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

6. Moció del grup municipal Força Corbera per a la millora dels serveis de 
transport públic entre els municipis del Baix Llobregat i el campus de la 
Universitat Autònoma de Bellaterra.

Cada dia centenars de persones es desplacen des del Baix Llobregat a la Universitat 
Autònoma de Barcelona per a estudiar, i també per a treballar. Actualment la gran 
majoria ho fa en cotxe propi, o bé combinant trens i autobusos, ja que no existeix una 
oferta diària directa de transport públic i amb l’oferta de transport públic actual – 
combinació de trens i autobusos - es triga més del triple de temps que amb cotxe.

És per aquest motiu que ens sumem a la petició de crear una nova línia de bus 
interurbà que connecti diàriament, amb freqüència suficient a les hores punta d’estudi 
i treball, els municipis del Baix Llobregat amb el campus universitari de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. La proposta és que aquesta línia tingui el seu 
origen i final a l’Estació de Quatre Camins (Sant Vicenç dels Horts), on també té parada 
l’Autocorb.

Avui dia hi ha dues alternatives de transport públic per arribar a la UAB des del Baix 
Llobregat centre-nord: agafar els FGC fins a Martorell i després la RENFE fins a la UAB 
(pagant 3 zones) o agafar els FGC fins a Plaça Espanya, el metro fins a Plaça Catalunya 
i, finalment, els FGC fins a la UAB. Amb una línia directa els i les estudiants estalviarien 
temps i diners.

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

Codi Segur de Validació 6e06caec633e4f2c80c349a66782badf001

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
03

/1
1/

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


Així mateix, aquesta nova línia suposarà que molts i moltes joves es puguin plantejar 
estudiar a la Universitat Autònoma, ampliant l'oferta educativa a l’abast de les noies i 
nois de Corbera de Llobregat. Una oferta educativa ja existent però millor connectada 
i per tant, més assequible i atractiva. A més, aquesta nova connexió equipararia el 
Baix Llobregat a d’altres comarques,
 
quant a proximitat a centres d’estudis superiors, ja que a la nostra comarca tan sols 
disposem del Campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Castelldefels com a 
única opció universitària comarcal.

D’altra banda, el desenvolupament de l'Agenda 2030 i dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible ens porten a reduir l'ús del vehicle privat per rebaixar 
les emissions de gasos contaminants i avançar així en la millora de la qualitat de l’aire. 
La creació d’aquesta nova línia de transport públic hi contribuiria, a la vegada que 
milloraria la connectivitat i la mobilitat en transport públic de la població estudiantil de 
la riba dreta del Riu Llobregat.

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

S’acorda:

Primer.- Proposar al Consell Comarcal, a l’ATM i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la 
realització d’un estudi previ per a la creació d’una línia de transport públic per carretera 
entre Quatre Camins (Sant Vicenç dels Horts) i la Universitat Autònoma de Barcelona, 
a Bellaterra.

Segon.- Establir, d’acord amb les dades obtingudes, una línia d'autobús interurbà diari 
que connecti els municipis del Baix Llobregat amb la Universitat Autònoma de 
Barcelona, a Bellaterra, dins el sistema tarifari integrat de l’ATM.

Tercer.- Traslladar aquests acords al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a l’Autoritat 
del Transport Metropolità i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210511&punto=6

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

S’adopta l’acord per unanimitat.”

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal Força Corbera, 
amb el text següent:
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7.  Moció del grup municipal Força Corbera per a la protecció de la cultura 
com a servei públic. 

La situació pandèmica i les restriccions del PROCICAT generen una afectació directa 
en l’estabilitat de la programació dels espectacles i actes culturals. Fet que agreuja la 
difícil situació que pateixen els professionals (la gran majoria autònoms), les empreses 
i les institucions culturals.

El 6% de les empreses de Catalunya que han presentat un ERTO són del sector de la 
cultura: 5.765 expedients (d’un total de 96.704 a tot Catalunya), que afecten 52.095 
treballadors i treballadores segons dades de l’any 2020 facilitades pel propi 
Departament de Cultura.

Amb l’actual emergència sanitària, social i econòmica, s’ha posat de manifest la 
vulnerabilitat de la cultura, i de manera especial de la indústria cultural a Catalunya, 
quan encara no s’havia recuperat de l’anterior crisi econòmica i financera. Estem, per 
tant, davant d’una emergència també cultural, que exigeix més recursos públics i una 
estreta col·laboració entre totes administracions i sectors culturals.

Coneixent les diverses iniciatives que s’estan prenent des dels diferents sectors 
culturals, més concretament des del sector de les arts escèniques i de la música en 
viu, als quals donem ple suport, i davant de la dificultat de la situació actual, a proposta 
del grup municipal Força Corbera i, previ dictamen de la Comissió Assessora,

S’acorda:

Primer.- Reconèixer que per al nostre ajuntament la cultura és un servei públic, un 
dret de la persona, una eina de convivència i un element fonamental de l’Estat del 
benestar, que cal protegir per part dels poders públics perquè és una eina d’integració 
que fomenta la cohesió social i afavoreix la igualtat d’oportunitats.

Segon.- Que l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, dins de les seves possibilitats, 
intentarà retornar la seva programació cultural i les activitats culturals al nivell anterior 
a la pandèmia, com a mínim. En cas que la situació epidèmica ho requereixi, les 
activitats es dimensionaran o ajornaran, contemplant com a última opció la suspensió.

Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat per tal que les entrades a espectacles 
culturals esdevinguin salconduits que, en les eventuals restriccions de moviment, 
permetin la lliure circulació quan es tracti d’assistir a qualsevol esdeveniment cultural, 
fomentant així l’assistència i evitant les cancel·lacions per impossibilitat d’assistir-hi.

Quart.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat i a les entitats i 
associacions culturals del municipi.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210511&punto=7

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

S’adopta l’acord per unanimitat.”

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals Força 
Corbera i Esquerra Republicana de Catalunya, una vegada incorporades les esmenes 
proposades, amb el text següent:

8. Moció dels grups municipals Força Corbera i ERC en contra de les 
ocupacions delictives d'habitatges al municipi.

El dret a l’habitatge ocupa un lloc central entre les preocupacions ciutadanes. 
La crisi econòmica del 2008 va deixar moltes famílies sense habitatge i sense recursos 
per a obtenir-ne i, ara, arran de les conseqüències econòmiques de la pandèmia, es 
de preveure un agreujament de la situació. Per a superar-la, cal l’acció coordinada 
de totes les administracions públiques i destinar més recursos per a fer front 
a les necessitats habitacionals de les famílies en situació de vulnerabilitat.

Però, per a resoldre el problema de l’habitatge, també cal la implicació dels propietaris 
privats. En especial, cal esmentar els grans tenidors perquè l’habitatge ha de 
complir la seva funció social i no pot ser objecte d’especulació. Per tant, el 
sector privat, i concretament els grans tenidors, han d’assumir la seva responsabilitat 
i han de posar al mercat el seu parc d’habitatges. No és tolerable que hi hagi 
habitatges buits, de la mateixa manera que no es pot acceptar l’ocupació 
d’habitatges.

L’ocupació delictiva d’habitatges és un fenomen en augment, que a Catalunya 
té una gran incidència, i que a Corbera ens afecta directament, suposant en molts 
casos l’alteració de la convivència veïnal i l’increment de la percepció 
d’inseguretat entre la ciutadania. Malgrat que els municipis no disposen de totes 
les eines necessàries i que el fenomen de l’ocupació té aspectes policials i judicials que 
depassen les competències municipals, son els ajuntaments els que han d’afrontar 
la problemàtica en primera instància per preservar la convivència i el 
compliment de la legalitat.

En primer lloc, i a nivell municipal, cal donar un missatge, conjunt,  inequívoc i 
unànime de rebuig a l’ocupació delictiva d’habitatges, amb el compromís 
d’actuar amb tots els mitjans a l’abast per a l’erradicació d’aquest fenomen 
al nostre municipi. Només així es podrà revertir el potencial efecte crida cap a 
màfies organitzades i cercadors de cases “ocupables” per aconseguir treure Corbera 
del mapa de les ocupacions.

D’altra banda, els veïns i veïnes de Corbera i sobretot els dels barris i 
urbanitzacions, que són les zones més afectades pel problema, mereixen una 
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resposta per part dels seus representants polítics. Cal que se’ls transmeti 
seguretat i se’ls doni la tranquil·litat que s’està vetllant de debò pels seus interessos i 
que, a Corbera, tothom es tractat per un igual i amb el mateix grau d’exigència.

A començaments de març, el Grup Municipal Força Corbera ja va fer arribar 
aquests plantejaments a l’equip de govern municipal i, entenent que el nostre 
ajuntament ha de prendre una acció proactiva respecte de l’ocupació delictiva 
d’habitatges al municipi, a proposta dels grups municipals Força Corbera i ERC, 

S’acorda:

Primer.- Declarar Corbera municipi en contra de l’ocupació delictiva 
d’immobles amb el compromís que, en tots els casos d’ocupació, es continuarà 
actuant de forma immediata d’acord amb la legalitat i es notificarà amb celeritat 
cada ocupació a les corresponents instàncies policials i judicials.

Segon.- Emprendre totes les mesures administratives possibles en contra de 
les entitats bancàries i altres grans tenidors que mantenen buits els immobles 
de la seva propietat. La lluita contra la inacció dels grans tenidors és un eix principal 
per combatre l’ocupació delictiva. Sense habitatges buits no hi hauria habitatges 
ocupats.

Tercer.- Actualitzar el cens d’habitatges buits i d’habitatges ocupats del 
municipi, per poder tenir en tot moment acotada la magnitud del problema i poder-
hi adequar les mesures pertinents. 

Quart.- Fer públics els presents acords per a coneixement general de la 
ciutadania a través dels mitjans de comunicació i xarxes municipals i dels mitjans de 
comunicació comarcals.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210511&punto=8

 “Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián (ERC),  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: Mónica Estrader Rodríguez, Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons(CUP).”

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal Força Corbera 
i GIU, amb el text següent:

9. Moció dels grups municipals Força Corbera i GIU per a impulsar el 
tancament de les qüestions administratives pendents de la urbanització Creu 
de Sussalba.
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La urbanització de La Creu de Sussalba (també històricament denominada Can Negre) 
va portar a terme les obres d’urbanització pel sistema de compensació, essent la Junta 
de Compensació, en representació de tots els veïns i veïnes, l’encarregada de portar 
a terme la gestió de les obres, les quals van ser finançades íntegrament pels 
parcel·listes d’acord amb un repartiment econòmic de càrregues i beneficis, aprovat 
per l’Ajuntament.

Finalitzades les obres, i amb els corresponents informes tècnics, l’Ajuntament va 
acordar la seva recepció l’any 2000 (acord de Junta de Govern de 24 d’octubre), 
assumint en conseqüència el manteniment i conservació de La Creu de Sussalba.

En el decurs del repartiment de càrregues i obligacions, va emergir la situació de 4 
parcel·les de l’àmbit (parcel·la 69B - carrer Figuera núm. 2; parcel·la 71 - carrer 
Figuera núm. 6; parcel·la 77 – carrer Llimona núm. 44; i parcel·la 80 – carrer Llimona 
núm. 40), de propietat desconeguda i que, per tant, no es van adherir a la Junta de 
Compensació. En el seu dia, l’Ajuntament es va fer càrrec del pagament de les 
corresponents quotes urbanístiques, per acord de Ple del 12 de febrer de 1998. 
Actualment aquestes parcel·les continuen sense tenir propietari i, a efectes legals, no 
són ni de la Junta de Compensació ja dissolta ni de l’Ajuntament. Resta pendent la 
seva inscripció en el Registre de la Propietat a nom de l’Ajuntament.

D’altra banda, els equipaments de La Creu de Sussalba (equipaments públics, serveis 
tècnics i parcs urbans) i els vials (carrers i passos de serveis) es troben, en la seva 
major part, pendents de la cessió. En el seu dia, la Junta de Compensació va fer 
l’oferiment a l’Ajuntament, però no es va formalitzar la cessió davant de notari i no es 
va inscriure en el Registre de la Propietat.

A l’any 2013, la Junta de Compensació, reivindicant la tasca i l’esforç fets en la 
realització de les obres i entenen que la solució d’aquests dos temes depassava la seva 
capacitat d’actuació, va sol·licitar passar al sistema de cooperació per tal que fos 
l’administració municipal la que impulsés la solució d’aquests aspectes legals i 
administratius. A aquest efecte, va traspassar els seus fons econòmics a l’Ajuntament, 
signant un conveni de col·laboració, pel qual l’Ajuntament es comprometia a finalitzar 
les gestions pendents.

El canvi legislatiu del 2016 que condiciona l’atorgament de llicències d’obres a la 
inscripció del projecte de reparcel·lació en el Registre de la Propietat, ha deixat a 
diverses urbanitzacions de Corbera en un buit legal. En el moment en què es van 
realitzar les obres s’utilitzava un sistema de repartiment econòmic de càrregues i 
beneficis, acceptat per l’administració i pels propis parcel·listes, que ara no es dóna 
per vàlid. Prova de la inconsistència legal de la situació, és la sentència 362/2020, en 
la qual el Jutge ha fallat a favor d’uns parcel·listes de La Creu de Sussalba en el seu 
contenciós contra l’Ajuntament per la denegació de la llicència d’obres. Sentència que, 
actualment, es troba en fase de recurs.

Més de vint anys després de recepcionades les obres, l’administració municipal no ha 
resolt encara els temes pendents a La Creu de Sussalba. Ara no pot ser que 
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l’administració demani a les urbanitzacions uns requeriments – projecte de 
reparcel·lació, en aquest cas – que suposaran un malbaratament innecessari i 
desproporcionat de recursos econòmics. Per resoldre un problema, se’n generaria un 
altre de més gran. Si, per contra, es fan pagar les despeses als particulars, s’estaria 
produint un abús susceptible de recurs i reclamació per part dels parcel·listes davant 
la greu indefensió i inseguretat generats pels actes de la pròpia administració que els 
representa, a banda de l’eventual caducitat dels fets.

Entenent que l’Ajuntament no pot mantenir per més temps la seva inacció respecte de 
la situació administrativa i jurídica de La Creu de Sussalba i, per tant, proposem al Ple 
l’adopció dels següents

A C O R D S

Primer.- Establir que la resolució del temes legals i administratius pendents de la Creu 
de Sussalba: inscripció de les parcel·les sense propietat i formalització de les cessions 
de vials i equipaments, és una tasca prioritària per a l’equip de govern i els serveis 
municipals, a la qual s’hi destinaran els recursos humans i materials necessaris.

Segon.- Per a la consecució de la resolució completa dels temes pendents a La Creu 
de Sussalba i, en base a la coherència de l’administració respecte dels seus propis 
actes, es buscaran les alternatives i mitjans més proporcionats i, en cap cas, es 
carregaran sobre els parcel·listes noves obligacions i despeses econòmiques, entenent 
que en el seu dia ja van donar compliment a tots els requeriments que se’ls van 
demanar.

Tercer.- Mentrestant es porten a terme les gestions esmentades, l’Ajuntament 
explorarà alternatives per poder atorgar llicències d’obres als parcel·listes que ho 
sol·licitin. La denegació de llicències suposa un greuge per a la ciutadania i col·loca al 
municipi una gran inseguretat jurídica que, en el futur, pot comportar indemnitzacions 
econòmiques que caldrà pagar amb diner públic. Cal tenir en compte que la Creu de 
Sussalba disposa de tots els serveis bàsics i que es troba recepcionada, pel qual totes 
les qüestions pendents són únicament de caire jurídic i administratiu.

Quart.- Fer públics els presents acords per a coneixement general de la ciutadania a 
través dels mitjans de comunicació i xarxes municipals i, en particular, donar-los a 
conèixer a tots el veïnat i parcel·listes de la Creu de Sussalba.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210511&punto=9

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

Es rebutja la moció amb la majoria que requereix la Llei”
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Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:

10. Donar compte Decret alcaldia delegació competències.

- Donar compte del Decret de l’Alcaldia 534/2021, de 25 de març, que es transcriu a 
continuació:

<<DECRET

Per decret de l’alcaldia núm. 1250/2019, de 18 de juny, es van establir les delegacions 
de competències de l’alcaldessa a regidors/res. Entre elles les competències 
específiques de l’Àrea de Via pública, a favor de la regidora Meritxell Garcia de Llanza.

Per Decret 453/2021 s’ha atorgat permís per maternitat a la regidora d’aquest 
Ajuntament Meritxell Garcia de Llanza, durant setze setmanes consecutives, del 6 de 
març al 25 de juny de 2021.

Per això, aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l’article 21.1 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya,

RESOL

PRIMER. Deixar sense efectes la delegació de competències de l’alcaldessa en favor 
de la regidora Meritxell Garcia de Llanza efectuada per Decret 1250/2019.
 
SEGON. Efectuar en favor del regidor Arturo Martínez i Laporta la delegació  general i 
particular de competències en relació amb les atribucions de proposta, impuls, gestió 
i resolució dels assumptes corresponents a l’Àrea de Via pública, així com la delegació 
de competències resolutòries de manera particular que s’estableixen al Decret 
1250/2019, de 18 de juny, per assumir-les des de la data de l’acceptació i fins el 25 
de juny de 2021 (inclòs).

TERCER. Aquest Decret entrarà en vigor des de la seva signatura i produirà plens 
efectes jurídics prèvia acceptació per part de la persona delegada.

QUART. Notificar-ho i publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, 
l’e-tauler de la web municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui 
lloc, per al seu coneixement.>>

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210511&punto=10

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

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210511&punto=11

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 acctal., certifico.”

Corbera de Llobregat a data de la signatura digital.

La secretària acctal., Marta Puig Puig

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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