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El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària el dia 1 de juny 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 8 d'abril de 2021

A les 18:00 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 

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

1. Aprovació actes de Ple de 27/10/2020 (sessió 18:35 hores), de 
27/10/2020 (sessió 21:35 hores), 22/12/2020 i 26/01/2021.

La presidenta, demana que es passi a votació les actes dels Plens amb dates 27 
d’octubre de 2020, (sessió 18:35 hores), 27 d’octubre de 2020 (sessió 21:35 hores), 
22 de desembre de 2020 i 26 de gener de 2021, amb el resultat següent:

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210408&punto=1
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“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, Cristina Blasquiz i 
López, Victor González i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, 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.”

RECURSOS HUMANS 

2. Aprovar la massa salarial pel 2020

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

El Ple de la Corporació en sessió de data 20 de desembre de 2019 va aprovar la Plantilla 
pressupostària pel 2020.

En virtut del que disposa l’article 103 bis de la Lleu 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del Règim Local, que regula la massa salarial del personal laboral del 
sector públic local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’administració Local, que estableix que les corporacions locals 
hauran de publicar en la seu electrònica de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la 
Província, la massa salarial del personal laboral.

L’article 18.4 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals del Estat per 
l’any 2018, estableix que la massa salarial del personal laboral, que incrementarà en 
el percentatge màxim previst en el apartat dos d’aquest article, i està integrada pel 
conjunt de les retribucions salarials i extrasalarial i les despeses d’acció social de l’any 
anterior en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació.

L’article 3. Quatre del Reial Decret-llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions a l’àmbit del sector públic, estableix que 
la massa salarial del personal laboral, que incrementarà en el percentatge màxim 
previst en el apartat dos d’aquest article, en termes d’homogeneïtat per als dos 
períodes objecte de comparació, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials 
i extrasalarials devengades pel citat personal a l’any anterior, tenint en compte, en 
còmput anual, l’increment vinculat a l’evolució del PIB autoritzat en 2019.

La massa salarial aprovada serà publicada en la seu electrònica de la corporació i en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en el termini de 20 dies.

En data 20 de gener de 2021 s’emet informe tècnic de la cap del servei de Recursos 
humans.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Recursos Humans i, previ 
dictamen de la Comissió Assessora, 

S’acorda:

Primer: Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat per al 2020, en compliment del que disposa l’article 103 bis de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril , en les següents quantitats:

PERSONAL LABORAL 2020 AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT (sense incloure 
productivitat de l’art.8 de pactes i conveni, ni indemnització fi de contracte programes 
temporals)

Total Massa salarial 2020: 1.806.188,28€ (Seguretat social no inclosa)

Segon: Publicar un anunci de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat per al 2020 abans detallada al Butlletí Oficial de la Província  
i a la seu electrònica del Ajuntament de Corbera de LLobregat.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210408&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.”

  
POLÍTIQUES D’IGUALTAT

3. Adhesió al 4t Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat, 
2021-2025.

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

El Consell Comarcal del Baix Llobregat va aprovar per acord de Ple, en data 18 de 
desembre de 2006, la creació del Consell de Dones del Baix Llobregat i el seu 
reglament de funcionament.

Aquest Reglament de funcionament, així com el Document de règim intern, van ser 
modificats per acord de Ple de 20 de març de 2017.

D’acord amb aquest Reglament, la Taula Política és el màxim òrgan de decisió del 
Consell de les Dones del Baix Llobregat.

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

Codi Segur de Validació 62481dc1ac5b4e30945e294d1c4bcee3001
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A l’octubre de 2018 es celebrà el 5è Congrés de Dones del Baix Llobregat, les 
conclusions del qual són la base per a la definició de les línies estratègiques de les 
polítiques feministes a la comarca en els propers anys.

El 4t Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat contempla diverses 
accions emmarcades en quatre línies estratègiques:

1. Polítiques públiques feministes.
2. Violències contra les dones.
3. Valors feministes.
4. Economia, treball i formació.

La Taula Política del Consell de les Dones aprovà el 29 d’octubre de 2020 el 4t Pla 
Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat, 2021-2025, i proposà l’adhesió 
de tots els ajuntaments de la comarca.

L’Ajuntament ha rebut notificació de l’acord d’aprovació de l’esmentat Pla, al Plenari 
de 21 de desembre de 2020 del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant el Consell de les Dones del Baix 
Llobregat, proposa a tots els ajuntaments de la comarca l’adhesió al Pla.

L’Ajuntament forma part del Consell de les Dones del Baix Llobregat i ha participat 
tant en l’elaboració del Pla com en el 5è Congrés de les Dones del Baix Llobregat.

El 4t Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat, 2021-2025 contempla 
un conjunt d’accions a desenvolupar en els propers anys des d’Ajuntaments i Consell 
Comarcal, que tenen per objectiu promoure la igualtat real i efectiva entre dones i 
homes.

En la mateixa línia, l’ajuntament ja disposa del II Pla d’Igualtat de Corbera de 
Llobregat, aprovat per Ple en data 27 de setembre de 2016 que contempla objectius i 
accions molt similars a les del 4t Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix 
Llobregat, 2021-2025.

La coincidència de bona part dels objectius i accions dels plans, i la trajectòria de 
col·laboració i cooperació interinstitucional entre l’ajuntament i el Consell Comarcal 
motiva la voluntat d’unir esforços en el desplegament de polítiques públiques 
encaminades a assolir la igualtat real i efectiva de dones i homes, així com l’eradicació 
de la violència masclista.

Amb l’adhesió al 4t Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat, 2021-
2025, l’Ajuntament es compromet a implementar les accions contemplades al Pla 
comarcal que estiguin també recollides al Pla local.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat, en ús 
de les seves competències conferides per l’article 21.1 LRBRL i l’article 53.1 TRMRLC,
previ dictamen de la Comissió assessora,

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

PRIMER. L’adhesió de l’Ajuntament al 4t Pla Transversal de Polítiques Feministes del 
Baix Llobregat, 2021-2025.

SEGON. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210408&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.”

4. Aprovar el Pla Estratègic urbà amb perspectiva de gènere a Corbera de 
Llobregat.

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

Els plans d’actuació municipal són documents estratègics que marquen les línies 
d’actuació de la ciutat, sense tenir un caràcter jurídic vinculant. A partir d’ells es 
dissenyen actuacions específiques per el desenvolupament del municipi i el benestar 
de les persones que viuen en ella. Aquests plans són un punt d’inici per treballar sota 
una mira estratègica, entesos també com una eina viva i flexible que permeti 
adaptacions a l’hora d’anar implementant les diferents actuacions.

Entenem l’urbanisme amb perspectiva de gènere com la disciplina que concep la ciutat 
i el territori com un espai que facilita i acompanya la realització de les tasques 
quotidianes i de sosteniment de la vida, amb equitat per a totes les persones i 
col·lectius. Aquest document que presentem avui forma part doncs d’un urbanisme 
inclusiu, una oportunitat,  per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, d’aproximar-se i 
integrar a l’urbanisme una mirada de gènere, situant la vida al centre i promovent la 
coproducció de les polítiques urbanes.

Tot i que, la necessitat per iniciar un procés participatiu respecte el disseny de la ciutat 
incloent la perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat ja estava recollit com a 
línia estratègica  del Primer pla d’Igualtat de Gènere de Corbera de Llobregat (2009-
2013). Van ser la realització d’unes marxes exploratòries prèvies al 2017 i 2018  amb 
personal tècnic i veïnes del municipi centrades en detectar aspectes qualitatius de 
millora l’espai públic i la percepció de seguretat del nostre municipi, les que van  poder 
impulsar i facilitar l’inici d’un procés que modificaria la forma d’entendre l’urbanisme 
a Corbera de Llobregat. 

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

Codi Segur de Validació 62481dc1ac5b4e30945e294d1c4bcee3001
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El procés d’elaboració del Pla Estratègic Urbà amb Perspectiva de Gènere a Corbera de 
Llobregat es va iniciar al 2019 i ha finalitzat al desembre de 2020. S’ha desenvolupat 
en diferents fases de treball transversal que inclou: estudi tècnic previ del municipi, 
definició de criteris de gènere a l’urbanisme de Corbera de Llobregat, elaboració de 
propostes d’actuacions als projectes i formació aplicada al personal tècnic municipal 
per entendre com materialitzar les propostes resultats de l’estudi participatiu. L’estudi 
inclou tant el nucli urbà del municipi, com les urbanitzacions i nuclis dispersos on viu 
gent.

Durant l’elaboració de les propostes d’actuació s’ha realitzat un intens procés de 
participació ciutadana, que ha inclòs diferents comissions sectorials d’informació i 
debat. Les comissions participades realitzades inclouen: una comissió de dones i 
persones cuidadores, una comissió de persones grans i persones amb diversitat 
funcional, una comissió d’entitats i veïnat i una comissió de joves.  

Trobem referencies legislatives que impulsen aquesta nova mirada de planificació 
urbana dins la Carta Europea de Dona en la Ciutat (1995), la Llei orgànica 3/2007, de 
22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 8/2007, de 8 de maig del 
sòl, el text refós de la llei d’Urbanisme de Catalunya i la Llei Catalana 17/20015, de 
21 de juliol, d’Igualtat efectiva entre dones i homes. Mancaria una legislació específica, 
tot i així la seva aprovació troba empara en els articles 4.1.c de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL)i 8.1.c del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLMRLC).

S’incorpora a l’expedient l’informe emès per la secretària acctal de l’ajuntament.

Per tot això, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat i, previ 
dictamen de la Comissió assessora,

S’acorda:

PRIMER. Aprovar el Pla estratègic urbà amb perspectiva de gènere de Corbera de 
Llobregat.

SEGON. Sotmetre el Pla a informació pública, pel termini de trenta dies hàbils, a partir 
la publicació de l’anunci en el Butlletí oficial de província i en el e-tauler de la pàgina 
web municipal, als efectes de la presentació de les al·legacions i suggeriments que es 
consideren convenients.

TERCER. Considerar aprovat definitivament el Pla en el cas que no es presentessin 
al·legacions durant el període d’informació pública.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210408&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, 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs)
Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU)

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

SERVEIS SOCIALS

5. Aprovació del conveni amb l’AMB, en matèria de serveis assistencials en 
l’àmbit de les emergències i les urgències socials.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria de l’Àrea de 
Benestar social i Gent gran , amb el text següent:

El Consell metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió de data 29 de 
gener de 2019 va aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona per a la regulació de la 
cooperació i col·laboració administrativa entre ambdues entitats per a garantir i dotar 
als municipis metropolitans dels serveis assistencials en l’àmbit de les emergències i 
les urgències socials, amb vigència de quatre anys de de l’1 de gener de 2019 fins a 
31 de desembre de 2022.

El conveni té per finalitat garantir i dotar els municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona dels serveis assistencials en l’àmbit de les emergències i urgències socials 
en base a tres grans eixos d’actuació, que són l’assessorament i orientació per a 
professionals, atenció a urgències socials fora de l’horari normalitzat d’atenció dels 
serveis socials del municipi, i atenció a emergències socials els 365 dies de l’any, les 
24 hores del dia.  

Un cop analitzat el conveni es considera oportú adherir-nos-hi des del dia primer de 
març de 2021 per tal de poder fer front a les emergències i les urgències socials que 
es puguin esdevenir al municipi.

En els termes de l’article 174.5 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el ple és el competent per augmentar 
els percentatges a que es refereix l’apartat 3 del mateix article. 

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de l’Àrea de Benestar social i Gent gran,

S’acorda:

PRIMER. Adherir-nos al Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, per a la regulació de 
la cooperació i col·laboració administrativa entre ambdues entitats per a garantir i 
dotar als municipis metropolitans dels serveis assistencials en l’àmbit de les 
emergències i les urgències socials, amb caràcter plurianual, amb efectes de primer 
de març de 2021 i fins el 31 de desembre de 2022.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import de    
12.176,89€, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30.231.46506, subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost de l’exercici 
2022 d’acord amb el següent desglòs:

 Exercici 2021...... 5.534,95 € (període comprès entre l’1/03/2021 i el 31/12/ 
2021)

 Exercici 2022......  6.641,94€ €  (període comprès entre l’1/01/2022 i el 
31/12/2022).

TERCER. Notificar aquest acord d’adhesió  a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210408&punto=5

“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.”

   
HISENDA

6. Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2021.

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

Durant l’exercici 2021 s’han presentat factures per subministraments, serveis, i altres 
prestacions corresponents als exercicis 2019 i 2020 incloses al present expedient.

Vista l’existència en la aplicació 40001 (Pagaments pendents d’aplicar) en relació a 
obligacions d’encàrrecs, serveis o treballs efectuats anteriors a l’exercici 2019 , i 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.

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

Codi Segur de Validació 62481dc1ac5b4e30945e294d1c4bcee3001
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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:

ÚNIC. Aprovar el reconeixement de les obligacions d’exercicis anteriors núm. 2/2021, per 
un import total de 53.756,93€, segons el següent detall :

EXERCICI 2019
Núm. Factura Data factura NIF Tercer Nom Tercer Import Aplicació pressupostària

2317 24/07/2019 33450457Q G. V., M. B. 107,23 02.920.22699
920 30/10/2019 33450457Q G. V., M. B. 25,46 02.920.22699

   TOTAL 132,69  

 
EXERCICI 2020

Núm. Factura Data factura NIF Tercer Nom Tercer Import Aplicació pressupostària

20008651 30/11/2020 77083357F A.H., J. A. 180,01 2021 02 1532 22199

17,42 2021 02 933 21301

11,24 2021 02 933 21200

62,44 2021 02 231 21200

12,63 2021 02 132 21200

54,24 2021 02 323 21200

20008656 30/11/2020 77083357F A. H., J. A.

38,30 2021 02 1522 21200

830 15/12/2020 46694478Q R. F., A. 302,50 2021 12 136 22699

20008676 18/12/2020 77083357F A H., J. A. 6,56 2021 02 136 22199

20008684 18/12/2020 77083357F A. H., J. A. 3,99 2021 02 136 22199

FV/TP004/201223/001 23/12/2020 A28171288 TECNICA Y PROYECTOS,S.A. 2.904,00 2021 11 1532 61915

2001057 29/12/2020 J63993588 FERRETERIA ESTEVE, S.C.P. 22,05 2021 02 920 22199

1287291 10/01/2021 B65466997
COMERCIA GLOBAL 
PAYMENTS, ENTIDAD DE 
PAGO, S.L.

34,85 2021 03 934 22699

CBK20 004345300 04/03/2020 A08663619 CAIXABANK, S.A. 10,90 2021 03 934 22699

CBK20 004345301 04/03/2020 A08663619 CAIXABANK, S.A. 10,90 2021 03 934 22699

CBK20 004345302 04/03/2020 A08663619 CAIXABANK, S.A. 8,72 2021 03 934 22699

CBK20 004345303 04/03/2020 A08663619 CAIXABANK, S.A. 9,45 2021 03 934 22699

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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CBK20 004345304 04/03/2020 A08663619 CAIXABANK, S.A. 10,91 2021 03 934 22699

CBK20 004345305 04/03/2020 A08663619 CAIXABANK, S.A. 13,13 2021 03 934 22699

CBK20 004345306 04/03/2020 A08663619 CAIXABANK, S.A. 9,10 2021 03 934 22699

CBK20 026185509 31/12/2020 A08663619 CAIXABANK, S.A. 10,18 2021 03 934 22699

CBK20 026185510 31/12/2020 A08663619 CAIXABANK, S.A. 10,18 2021 03 934 22699

CBK20 026185511 31/12/2020 A08663619 CAIXABANK, S.A. 9,45 2021 03 934 22699

CBK20 026185512 31/12/2020 A08663619 CAIXABANK, S.A. 10,90 2021 03 934 22699

CBK20 026185516 31/12/2020 A08663619 CAIXABANK, S.A. 10,90 2021 03 934 22699

CBK20 026185517 31/12/2020 A08663619 CAIXABANK, S.A. 10,90 2021 03 934 22699

CBK20 026185515 31/12/2020 A08663619 CAIXABANK, S.A. 10,91 2021 03 934 22699

CBK20 026185513 31/12/2020 A08663619 CAIXABANK, S.A. 10,90 2021 03 934 22699

CBK20 026185514 31/12/2020 A08663619 CAIXABANK, S.A. 10,90 2021 03 934 22699

CBK20 026185518 31/12/2020 A08663619 CAIXABANK, S.A. 10,19 2021 03 934 22699

CBK20 026185519 31/12/2020 A08663619 CAIXABANK, S.A. 8,74 2021 03 934 22699

CBK20 026185839 31/12/2020 A08663619 CAIXABANK, S.A. 0,73 2021 03 934 22699

JUNY 20 05/07/2020 E25545864
GERMANS PEDRO 
BALAGUERO, S.C.P.

2.129,07 2021 30 231 22699

2020/24 27/12/2020 B61268181 MIRADOR ROIG, S.L. 788,06 2021 20 136 22105

20026328 31/12/2020 B60424892
OLIVERA SUBMINISTRES 
CONSTRUCCIO, S.L.

95,66 2021 11 1532 21000

FACT20 123 18/12/2020 G66367673 ASSOCIACIO BOSC DE LLUM 300,00 2021 12 136 22699

004005685 31/12/2020 B65863896
SUBMINISTRAMENTS ABC 
RUBI, SL

538,45 2021 02 323 21200

50029866 22/12/2020 B62219290
UNION PAPELERA 
MERCHANTING, S.L.

35,25 2021 05 311 22699

50030076 30/12/2020 B62219290
UNION PAPELERA 
MERCHANTING, S.L.

875,00 2021 05 311 22699

50022559 08/10/2020 B62219290
UNION PAPELERA 
MERCHANTING, S.L.

132,00 2021 05 311 22699

20115054 26/11/2020 B08173411

CORPORACIÓN CLD, 
SERVICIOS URBANOS DE 
TRATAMIENTOS DE 
RESIDUOS, S.L.

2.021,28 2021 13 160 22799

4597/20 15/12/2020 37697326G J. I A., A. 611,36 2021 01 311 22602

B200000682 31/12/2020 A08856825 CORBERA Y LA PALMA, S.A. 6,85 2021 02.132.21400

2011003019 21/12/2020 A08146367

SOREA, SOCIEDAD REGIONAL 
DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS, S.A.                               
* Condicionada a l'aprovació 
definitiva de la incorporació 
de romanent afectat.

1.244,23 2021 13 161 61901
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AC 2020/AC/300974 21/12/2020 B58441585

INTEROAD, S.L.                     
*Condicionada a l'aprovació 
definitiva de la modificació 
crèdit núm. 8/2021 
(suplement de crèdit 
finançat amb RLTG)

292,85 2021 20 133 21000

20008653 30/11/2020 77083357F A. H., J. A. 282,70 2021 11 1532 21000

2001056 29/12/2020 J63993588 FERRETERIA ESTEVE, S.C.P. 6,75 2021 11 1532 21000

20026329 31/12/2020 B60424892
OLIVERA SUBMINISTRES 
CONSTRUCCIO, S.L. 39,20

2021 11 1532 21000

   TOTAL 13.236,93  

PAGAMENTS PENDENT D’APLICAR

Exercici NIF Tercer Nom Tercer Import
Aplicació 

pressupostària Operació

1995 46315933M * J.L. B. G. 4.207,08 2021 02 920 22604 319950000019

1996 37582473 * A. C. M. 540,91 2021 02 920 22604 319960000012

1996 37582473 * A. C. M. 540,91 2021 02 920 22604 319960000013

1996 B58951732
TESIS INGENIERIA DE 
TELECOMUNICACION,SL

179,76 2021 02 920 22699 319960000014

1997 37582473 * A. C. M. 540,91 2021 02 920 22604 319970000183

1997 37582473 * A. C. M. 540,91 2021 02 920 22604 319970000184

1997 B60487360
* FORNELL CONSULTORS, 
S.L. 1.051,77 2021 02 920 22604 319970000188

1998 37582473 * A. C. M. 540,91 2021 02 920 22604 319980000087

1998 37582473 * A. C. M. 540,91 2021 02 920 22604 319980000090

1998 37582473 * A. C. M. 360,61 2021 02 920 22604 319980000092

1998 37582473 * A. C. M. 540,91 2021 02 920 22604 319980000093

1998 37582473 * A. C. M. 540,91 2021 02 920 22604 319980000094

1998 37582473 * A. C. M. 540,91 2021 02 920 22604 319980000095

1998 37582473 * A. C. M. 540,91 2021 02 920 22604 319980000096

1998 37582473 * A. C. M. 540,91 2021 02 920 22604 319980000097

1998 A58605197
COMUNICACIONES Y 
PUBLICACIONES, S.A.

32,46 2021 33 3321 22001 319980000098

1998 46037236E F. L. J. 601,01 2021 02 136 21400 319980000099

1998 18866190A J.I. B. - NOTARI S.VICENÇ H 300,51 2021 02 920 22699 319980000101

1999 37582473 * A. C. M. 991,67 2021 02 920 22604 319990000124

1999 37582473 * A. C. M. 661,11 2021 02 920 22604 319990000125

1999 37582473 * A. C. M. 661,11 2021 02 920 22604 319990000126

1999 37582473 * A. C. M. 540,91 2021 02 920 22604 319990000127

1999 37582473 * A. C. M. 540,91 2021 02 920 22604 319990000128
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1999 37582473 * A. C. M. 601,01 2021 02 920 22604 319990000129

1999 37582473 * A. C. M. 601,01 2021 02 920 22604 319990000130

1999 37582473 * A. C. M. 721,21 2021 02 920 22604 319990000131

1999 46315933M * J. L. B. G. 9.015,18 2021 02 920 22604 319990000132

2000 37582473 * A. C. M. 661,11 2021 02 920 22604 320000000138

2000 37582473 * A. C. M. 661,11 2021 02 920 22604 320000000139

2000 37582473 * A. C. M. 360,61 2021 02 920 22604 320000000140

2000 B60487360 FORNELL CONSULTORS, S.L. 1.358,29 2021 02 920 22699 320000000141

2001 B58180613 CAVALL FORT 49,28 2021 33 3321 22001 320010000209

2001 A46186821
EDICIONS DEL PAIS 
VALENCIA, S.A. 112,76 2021 02 920 22001 320010000210

2001 D28481877
G+J G y J ESPAÑA 
EDICIONES.S.L., S.en C. 21,64 2021 33 3321 22001 320010000212

2001 P5800023C
DIPUTACIO DE BARCELONA-
INSTITUT D'EDICIO 500,01 2021 02 920 22699 320010000214

2001 S5800004C

ENTITAT AUTONOMA DEL 
DIARI OFICIAL I DE 
PUBLICACIONS DE LA GEN. 
DE CAT. 331,14 2021 02 920 22603 320010000218

2001 A58073735
DETERCO, S.A. DEPOSITOS 
HIGIENICOS 141,80 2021 02 920 22699 320010000219

2001 A08222226 PREMSA CATALANA, S.A. 0,01 2021 02 920 22001 320010000220

2001 A58942251 RBA REVISTAS, S.A. 23,80 2021 02 920 22001 320010000221

2001 B61475257
LA VANGUARDIA 
EDICIONES, S.L. 317,91 2021 02 920 22001 320010000222

2003 38084287 * J. R. S. 600,00 2021 02 920 22604 320030000862

2004 38084287 * J. R. S. 300,00 2021 02 920 22604 320040000251

2004 38084287 * J. R. S. 300,00 2021 02 920 22604 320040000252

2004 38084287 * J. R. S. 900,00 2021 02 920 22604 320040000253

2004 38084287 * J. R. S. 300,00 2021 02 920 22604 320040000254

2004 38084287 * J. R. S. 300,00 2021 02 920 22604 320040000255

2004 38084287 * J. R. S. 300,00 2021 02 920 22604 320040000432

2004 38084287 * J. R. S. 900,00 2021 02 920 22604 320040000433

2004 38084287 * J. R. S. 300,00 2021 02 920 22604 320040001216

2005 38084287 * J. R. S. 1.200,00 2021 02 920 22604 320050000555

2006 38541506S * N. B., J. 150,25 2021 02 920 22604 320060000172

2007 38541506S * N. B., J. 180,00 2021 02 920 22604 320070000388

2008 38541506S * N. B., J. 180,00 2021 02 920 22604 320080000143

2008 38541506S * N. B., J. 545,00 2021 02 920 22604 320080001008

2010 46227200Y * F. M, M. C. 175,26 2021 02 920 22604 320100000437

2011 38541506S * N. B., J. 200,00 2021 02 920 22604 320110000189

2012 38409382A * S. C., J. 2.000,00 2021 02 920 22604 320120000850
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  TOTAL 40.387,31   
* Condicionada a l'aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 8/2021 (Suplement de crèdit finançat 

amb RLTG)

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210408&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)
Vots en contra:,Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa 
Maria Martin Santiago (Força Corbera), José Antonio Andrés Palacios (GiU),Elías Soleño Pasarín (Cs)

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

   
7. Aprovació expedient modificació de crèdit núm. 8/2021.

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

Davant la necessitat d’ incorporació de romanents de crèdit al pressupost de l’exercici 
2020 que emparen compromisos de despesa degudament adquirits a l’exercici 2020, 
i d’acord amb el que disposen  l’article 14 de les Bases d’Execució del vigent 
pressupost; els articles 47 i 48 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; i l’article 182 del 
TRLRHL, i atès que hi ha romanent de tresoreria per a despeses generals positiu, amb 
un import de  5.150.738,68 €, resultant de la liquidació del pressupost de 2020 
aprovada per resolució d’alcaldia núm.2021/441, de data 15.03.2021.

Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades  per a les 
quals no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual o és insuficient, i atès que hi 
ha romanent de tresoreria per a despeses generals positiu i que hi han crèdits d’unes 
aplicacions pressupostàries de despeses no compromesos,  cal tramitar expedient de 
crèdit extraordinari finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals, 
suplement de crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals i 
suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdits d’altres partides del pressupost no 
compromesos, amb finançament afectat o nous ingressos afectats.

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 
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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 i, previ Dictamen de 
la Comissió Assessora,

S’acorda:

ÚNIC.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 08/2021 mitjançant:
                                                                                                                                                                                                               

A) Incorporació al pressupost de l’exercici 2021, a l’empara de la normativa 
especificada a la part expositiva del present decret, la següent relació de 
romanents de crèdits del pressupost de despeses finançats amb romanent 
líquid de tresoreria per a despeses generals: 

A) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT FINANÇATS AMB RTDG

Crèdits a incorporar:

Projecte Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import romanents 
de crèdit

 22 241 46501 CONVENI COL.LABORACIÓ ENFEINA'T CONSELL COMARCAL 8.093,73

 31 323 47900 SUBVENCIÓ GESTIÓ ESCOLA BRESSOL 11.975,53

 21 4411 47901 SUBVENCIÓ EXPLOTACIÓ TRANSPORT URBÀ 25.955,91

 21 4411 47902 SUBVENCIÓ BUS NOCTURN 6.443,10

 30 231 48000 AJUTS SOCIALS (*) 30.681,23

 13 165 48000
CONVENI MANTEN/CONSUM ENLLUMENAT ASSOC. PROPIE. CAN 
MARGARIT 1 1.726,79

 13 165 48001
CONVENI MANTEN/CONSUM ENLLUMENAT ASSOC. PROPIE. CAN 
MARGARIT 2 1.825,53

 13 165 48002
CONVENI MANTEN/CONSUM ENLLUMENAT ASSOC. PROPIE. CAN 
MARGARIT 3 4.860,40

 13 165 48004
CONVENI MANTEN/CONSUM ENLLUMENAT ASSOC. PROPIE. 
BONREPÒS B 933,64

 13 165 48005
CONVENI MANTEN/CONSUM ENLLUMENAT ASSOC. PROPIE. 
BONREPÒS C 887,53

 13 165 48008
CONVENI MANTEN/CONSUM ENLLUMENAT ASSOC. PROPIE. ST 
CRISTÒFOL 1 519,82

 13 165 48009
CONVENI MANTEN/CONSUM ENLLUMENAT ASSOC. PROPIE. LA 
SERVERA 796,06

 24 312 48900 CONVENI CREU ROJA 4.500,00

 31 326 48900 SUBVENCIÓ FUNCIONAMENT APA'S CEIPS 4.957,26
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 31 326 48900 SUBVENCIÓ FUNCIONAMENT APA'S CEIPS 4.000,00

 31 326 48900 SUBVENCIÓ FUNCIONAMENT APA'S CEIPS 2.812,30

 31 326 48900 SUBVENCIÓ FUNCIONAMENT APA'S CEIPS 6.230,44

 33 334 48901 TRANSFERÈNCIA SOCIETAT CORAL DIADEMA CORBERENCA 12.800,00

 31 326 48901 SUBVENCIÓ AMPA'S/APA'S INSTITUTS I ESCOLA BRESSOL 609,51

 31 326 48901 SUBVENCIÓ AMPA'S/APA'S INSTITUTS I ESCOLA BRESSOL 2.750,00

 36 231 48904 CONVENI RAFAMANS SOLIDÀRIA 1.700,00

 05 132 12100 C DESTÍ SEGURETAT CIUTADANA 24,35

 05 132 12101 C ESPECÍFIC SEGURETAT CIUTADANA 73,06

 05 925 13002 ARTICLE 9 PRODUCTIVITAT AT CIUTADANA 76,00

 05 920 15200 PRODUCTIVITAT ARTI 8 RÈGIM INTERIOR FU 266,00

 05 132 15200 ARTICLE 8 PRODUCTIVITAT SEGURETAT CIUTADANA 17,39

 05 920 15200 PRODUCTIVITAT ARTI 8 RÈGIM INTERIOR FU 494,00

 05 920 16008 AJUTS SOCIALS 1.240,00

 05 920 16204 AJUTS FAMILIARS 1.134,34

 02 920 20200 ARRENDAMENT LOCALS MUNICIPALS 437,05

 02 920 20300 LLOGUER FONTS D'AIGUA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 260,30

 02 920 20600
LLOGUER EQUIPS TRACTAMENT D'INFORMACIÓ/APLIC. GESTIÓ 
DADES 713,90

 11 171 21000 CONSERVACIÓ PARCS, PLACES I JARDINS 869,84

 11 1532 21000 CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES 3.823,60

 20 133 21000 CONSERVACIÓ I MANTENIMENT SENYALITZACIÓ 7.665,44

 12 136 21000 CONSERVACIÓ CAMINS, RIERES, PONTS I FONTS 544,50

 12 136 21002 MANTENIMENT FRANGES PERIMETRALS 15.753,92

 02 323 21200 CONSERVACIÓ EDIFICIS ESCOLARS 4.112,08

 02 933 21200 CONSERVACIÓ DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 30,25

 02 342 21200 CONSERV. I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 1.603,98

 02 134 21200
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS 3.134,51

 02 1522 21200 CONSERVACIÓ HABITATGES PROTECCIÓ OFICIAL 1.292,70

 02 920 21300 REPAR.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINARIA TECN. 3,12

 02 1522 21300 CONSERVACIÓ HABITATGES PROTECCIÓ OFICIAL 238,83

 02 132 21400 MANTENIMENT VEHICLES POLICIA LOCAL 14,85

 02 136 21400
REPARACIONS VEHICLE MUNICIPAL , BOMBERS I BRIGADA 
FORESTAL 1.002,99

 02 920 21600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS 1.551,21

 02 920 22000
MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE I CÒPIES 
PLÀNOL 1.937,82

 02 323 22100 ENERGIA ELÈCTRICA I CALEFACCIÓ CENTRES ESCOLARS 5.665,89
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 02 342 22100 ENERGIA ELÈCTRICA I CALEFACCIÓ INSTAL. ESPORTIVES 544,01

 02 920 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS. 104,32

 02 151 22103 CARBURANTS VEHICLE MUNICIPAL 130,57

 02 136 22103
CARBURANTS VEHICLES, EINES I LOCOMOCIÓ SERV. PÚBLICS I 
BOMBE 306,52

 02 132 22103 CARBURANTS VEHICLES POLICIA LOCAL 521,94

 02 1532 22103 CARBURANTS VEHICLES MUNICIPALS VIA PÚBLICA 180,00

 02 920 22201 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 177,83

 01 311 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 701,56

 25 433 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 4.829,00

 02 920 22604 DESPESES JURIDIQUES 16.940,00

 26 433 22606 XERRADES, CONFERÈNCIES I TALLERS 132,00

 33 338 22609 ACTIVITATS FESTIVES 1.923,50

 01 924 22699 DESPESES DIVERSES COMUNICACIÓ 6.901,50

 34 341 22699 DESPESES DE FUNCIONAMENT D'ESPORTS 1.695,06

 32 231 22699 ACTIVITATS POLÍTIQUES D'IGUALTAT 390,00

 34 341 22706 ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS 6.008,62

 10 151 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 3.600,00

 05 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 5.219,94

 24 311 22706 RECOLLIDA D'ANIMALS DE COMPANYIA 3.730,84

 13 1620 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 4.791,60

 34 342 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. ESPORTS 4.779,50

 02 920 22709 ESTUDIS REVISIÓ LEGALITZACIÓ EQUIPAMENTS 4.224,00

 01 924 22798 IMPLEMENTACIÓ WEB STREAMING RÀDIO CORBERA 156,09

 13 160 22799 CONTRACTE MANTENIMENT CLAVEGUERAM 6.533,52

 24 311 22799 CONTROLS COLÒNIES 7.000,00

 13 161 22799 ESTUDIS XARXA D'AIGUA 9.075,00

 13 163 22799 ESCATAT VIA PÚB. I TRACT. ESTUDIS CLAVEG. I NETEJA VIÀRIA 3.781,55

2019 2 AJUNT 8 13 1621 63900
INVERSIÓ REPOSICIÓ ADQUISICIÓ CONTENIDORS 
GENER.RECOLLIDA SE 475,83

2019 2 AJUNT 35 02 920 62400 COTXE SERVEIS TÈCNICS 10.332,48

2020 4 AJUNT 1 20 132 62400 IFS. VEHICLE POLICIA LOCAL ECO/ZERO 37.990,77

2019 4 AJUNT 2 11 1532 61915 PROJECTES REMODELACIÓ VIA PUBLICA 121.755,18

2020 2 AJUNT 15 20 133 61901 INVERSIÓ REPOSICIÓ SENYALITZACIÓ I PINTURA VIA PÚBLICA 6.825,64

2018 2 AJUNT 39 02 920 63202 IFS. INVERSIÓ EDIFICI ACTUAL DESENVOLUPAMENT ECONOMIC 8.487,36

2019 2 AJUNT 10 12 1721 63301 IFS. CALDERA BIOMASSA ZONA ESPORTIVA 2019 9.824,21

TOTAL 479.110,64
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FINANÇAMENT:

Aplicació 
pressupostària 

d'ingressos

Descripció

Import

1,87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 479.110,64

TOTAL 479.110,64

B) Crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria per a 
despeses generals resultat de la liquidació del pressupost 2020, segons el 
següent detall: 

B) Crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació del pressupost 2020, segons el següent detall: 

Despeses que cal finançar:

Projecte

Aplicació pressupostària

Descripció Consignació 
actual Alta Baixa Consignació 

final

--------
20 132 22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SEGURETAT 
CIUTADANA 0,00 15.000,00 0,00

15.000,00

--------
35 337 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS JOVENTUT 0,00 5.000,00 0,00

5.000,00

--------
02 3321 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS BIBLIOTECA 0,00 12.000,00 0,00

12.000,00

2021/4/AJUNT/17 02 920 62601 EQUIPS SO MOVILS (ALTAVEU + MICRO) 0,00 2.000,00 0,00
2.000,00

2021/4/AJUNT/16 02 920 62300 INVERSIÓ PROGRAMA GESTIÓ RRHH 0,00 40.000,00 0,00
40.000,00

2021/4/AJUNT/12 02 171 62900
TANCAMENT PERIMETRAL PROVISIONAL PARC DE 
LA RODA 0,00 12.600,00 0,00

12.600,00

2021/4/AJUNT/14 02 334 63200 CASAL D'ENTITATS 0,00 60.000,00 0,00
60.000,00

2021/4/AJUNT/13 02 342 62301 ACUMULADORS VESTIDORS PISTES EXPORTIVES 0,00 10.000,00 0,00
10.000,00

2021/4/AJUNT/11 02 342 61900 ARRANJAMENT CAMP FUTBOL MUNICIPAL 0,00 670.000,00 0,00
670.000,00

2021/4/AJUNT/15 02 342 62900 TANQUES PISTES POLIESPORTIVES EXTERIORS 0,00 40.000,00 0,00
40.000,00

2021/4/AJUNT/18 02 342 63205 OBRES PAVELLÓ MUNICIPAL 3ª FASE 0,00 67.400,00 0,00
67.400,00

2021/4/AJUNT/20 12 920 62300 INVERSIÓ CALDERA BIOMASSA - EXTRACTOR 0,00 15.000,00 0,00
15.000,00

2021/4/AJUNT/28 13 1621 62900 MATERIAL PORTA A PORTA 0,00 340.000,00 0,00
340.000,00

2021/4/AJUNT/22 14 1522 62900 INVERSIÓ  INVENTARIABLE HABITATGES SOCIALS 0,00 4.000,00 0,00
4.000,00
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2021/4/AJUNT/23 20 135 62400 VEHICLE PROTECCIÓ CIVIL 0,00 100.000,00 0,00
100.000,00

2021/4/AJUNT/26 33 336 68901 PATRIMONI INVENTARIABLE (MANUSCRIT S.XIX) 0,00 2.500,00 0,00
2.500,00

2021/4/AJUNT/27 33 338 62400 REMOLCS CAVALGATA DE REIS 0,00 10.000,00 0,00
10.000,00

2021/4/AJUNT/25 33 336 68900 ARRANJAMENT CREU NOVA 0,00 20.000,00 0,00
20.000,00

TOTAL 0,00 1.425.500,00 0,00 1.425.500,00

Finançament que es proposa:

 
Aplicació 

pressupostària

Descripció Previsió 
actual Alta Baixa Previsió 

definitiva

1,87000
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS 479.110,64 1.425.500,00 0,00 1.904.610,64

TOTAL 479.110,64 1.425.500,00 0,00 1.904.610,64

C) Suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a 
despeses generals resultat de la liquidació del pressupost 2020, segons el 
següent detall: 

C) Suplement de crèdit  finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació del pressupost 2020, segons 
el següent detall: 

Despeses que cal finançar:

Projecte
Aplicació 

pressupostària

Descripció Consignació 
actual Alta Baixa Consignació final

--------
03 934 35200 INTERESSOS DE DEMORA 160.000,00 100.000,00 €

0,00 260.000,00 €

--------
03 943 46400 APORTACIÓ AMB (IBI) 314.226,40 85.004,27 €

0,00 399.230,67 €

--------
02 920 22604 DESPESES JURIDIQUES 36.940,00 36.416,93 €

0,00 73.356,93 €

--------
03 920 48901

APORTACIÓ FEDERACIÓ DE 
MUNICIPIS DE CATALUNYA 2.450,00 18,91 €

0,00 2.468,91 €

--------
13 922 46600 ADHESIÓ AMAP 445,00 1,46 €

0,00 446,46 €

--------
20 133 21000

CONSERVACIÓ I 
MANTENIMENT 
SENYALITZACIÓ 17.665,44

292,85 0,00 17.958,29 €

--------
02 136 22700

NETEJA INSTAL.LACIONS 
BOMBERS VOLUNTARIS 975,26 582,40

0,00 1.557,66 €

--------
02 231 22700

NETEJA CORBERA 
VOLUNTÀRIA 1.950,52 1.164,81

0,00 3.115,33

--------
02 323 22700

NETEJA CENTRES 
ESCOLARS 242.333,36 144.716,18

0,00 387.049,54

--------
02 326 22700

NETEJA ESCOLA MÚSICA 
MUNICIPAL 4.538,71 2.710,42

0,00 7.249,13
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--------
02 333 22700

NETEJA INSTAL.ACIONS 
CULTURALS 2.550,68 1.523,21

0,00 4.073,89

--------
02 337 22700

NETEJA CASAL LES 
MAGNÒLIES 9.752,60 5.824,04

0,00 15.576,64

--------
02 342 22700

NETEJA INSTAL.LACIONS 
ESPORTIVES 60.466,12 36.109,04

0,00 96.575,16

--------
02 433 22700 NETEJA COOWORKING 1.462,89 873,61

0,00 2.336,50

--------
02 442 22700

NETEJA MARQUESINES 
PARADES TRANSPORT 900,24 537,60

0,00 1.437,84

--------
02 924 22700

NETEJA EMISSORA 
MUNICIPAL 975,26 582,40

0,00 1.557,66

--------
02 933 22700

NETEJA DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS 42.180,00 25.188,97

0,00 67.368,97

--------
02 1522 22700

NETEJA HABITATGES 
PROTECCIÓ OFICIAL 2.925,78 1.747,21

0,00 4.672,99

--------
02 3321 22700

NETEJA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 22.506,00 13.440,09

0,00 35.946,09

--------
31 326 22706

ESTUDIS I TREBALLS 
TÈCNICS ENSENYAMENT 20.000,00 30.000,00

0,00 50.000,00

--------
02 920 22709

ESTUDIS REVISIÓ 
LEGALITZACIONS 
EQUIPAMENTS 4.224,00 36.000,00

0,00 40.224,00

--------
10 151 22706

ESTUDIS I TREBALLS 
TÈCNICS 38.600,00 15.000,00

0,00 53.600,00

--------
12 1620 22708

CAMPANYA INFORMATIVA 
PORTA A PORTA 3.000,00 10.000,00

0,00 13.000,00

--------
05 920 16200

FORMACIÓ I 
PERFECCIONAMENT DEL 
PERSONAL. 5.000,00 2.000,00

0,00 7.000,00

--------
05 920 12003

SOU BASE RÈGIM 
INTERIOR C1 
FUNCIONARIS 10.823,90 35.000,00

0,00 45.823,90

2020/2/AJUNT/6 02 132 64100
INVERSIÓ APLICACIONS 
APP (POLICIA LOCAL) 1.459,00 6.000,00

0,00 7.459,00

2020/2/AJUNT/5 02 337 62200 CASAL DE JOVES 20.000,00 76.000,00
0,00 96.000,00

2021/2/AJUNT/2 02 342 63200
ARRANGAMENT VESTIDORS 
ZONA ESPORTIVA 40.000,00 55.000,00

0,00 95.000,00

2021/4/AJUNT/5 02 920 63603

INVERSIÓ REPOSICIÓ 
PROGRAMA CONTROL 
PRESÈNCIA I TERMINALS 15.000,00 5.100,00

0,00 20.100,00

2021/2/AJUNT/4 02 1522 68200
INVERSIÓ HABITATGES 
PROTECCIÓ OFICIAL 16.000,00 55.000,00

0,00 71.000,00

2021/2/AJUNT/1 02 323 63200

INVERSIÓ REPOSICIÓ 
DIFERENTS EDIFICIS 
ESCOLARS 48.000,00 50.000,00

0,00 98.000,00

2021/4/AJUNT/4 02 920 62600
ALTRES INVERSIONS 
NOVES TIC 60.000,00 50.000,00

0,00 110.000,00

2021/4/AJUNT/19 02 920 63500

INVERSIÓ REPOSICIÓ 
MOBILIARI I MATERIAL 
DEPENDENCIES 14.152,02 60.000,00

0,00 74.152,02

2021/2/AJUNT/6 10 454 61900 CAMI VEINAL BV2421 50.000,00 46.000,00
0,00 96.000,00

2021/2/AJUNT/8 11 1530 61916

OBRES REMODELACIÓ 
PARKING GUIXERA 
BONASTRE 253.000,00 24.697,93

0,00 277.697,93

2021/2/AJUNT/9 11 171 61901
INVERSIÓ REPOSICIÓ 
PARCS INFANTILS 127.000,00 60.000,00

0,00 187.000,00

2021/2/AJUNT/11 11 1531 61916
OBRES REMODELACIÓ 
PLAÇA PAISSOS CATALANS 67.168,29 105.000,00

0,00 172.168,29

2021/2/AJUNT/13 11 1532 61918
INVERSIÓ REPOSICIÓ 
VORERES 70.000,00 75.000,00

0,00 145.000,00

2021/2/AJUNT/16 13 160 61901

INVERSIÓ  REPOSICIÓ 
INFRAESTRUCTURES 
SANEJAMENT 150.000,00 100.000,00

0,00 250.000,00

2021/2/AJUNT/17 13 165 61900
INVERSIÓ MILLORES 
ENLLUMENAT PUBLIC 50.000,00 50.000,00

0,00 100.000,00
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2021/4/AJUNT/21 13 161 61901

INVERSIÓ REPOSICIÓ 
INFRAESTRUCTURA XARXA 
AIGUA 57.605,73 50.000,00

0,00 107.605,73

2021/4/AJUNT/24 21 425 62300
PUNT RECÀRREGA 
ELÈCTRIC 12.628,90 19.000,00

0,00 31.628,90

2021/4/AJUNT/10 31 326 62500

MATERIAL INVENTARIABLE 
I MOBILIARI ESCOLA DE 
MUSICA 1.498,92 14.000,00

0,00 15.498,92

2021/2/AJUNT/12 11 1532 61915

PROJECTES OBRES 
REMODELACIÓ VIA 
PUBLICA 351.755,18 203.000,00

0,00 554.755,18

TOTAL 2.412.160,20 1.688.532,33 0,00 4.100.692,53

Finançament que es proposa:

 
Aplicació 

pressupostària

Descripció Previsió 
actual Alta Baixa Previsió definitiva

1,87000

ROMANENT DE 
TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS 1.904.610,64 1.688.532,33 0,00 3.593.142,97

TOTAL 1.904.610,64 1.688.532,33 0,00 3.593.142,97

D) Suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del 
pressupost no compromesos, amb finançament afectat o nous ingressos 
afectats, segons el següent detall: 

B) Suplement crèdit  finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del pressupost no compromesos,  amb 
finançaments afectat o nous ingressos afectats , segons el següent detall:

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària

Descripció Consignació 
actual Alta Baixa Consignació 

final

2021/2/AJUNT/8 11 153 61916

OBRES REMODELACIÓ 
PARKING GUIXERA 
BONASTRE 277.697,93 222.302,07 0,00 500.000,00

     0,00  0,00 0,00

TOTAL 277.697,93 222.302,07 0,00 500.000,00

Finançament que es 
proposa:

ESTAT D'INGRESSOS  
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Projecte

Aplicació 
pressupostària Descripció Previsió actual Alta Baixa Previsió 

definitiva

 1,87010

ROMANENT DE 
TRESORERIA DESPESES 
AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT 968.035,89 28.697,89 0,00 996.733,78

2021/2/AJUNT/8 1,91316
PRÉSTEC  2020 PROGRAMA 
DE CRÈDIT LOCAL DIBA 568.237,67 193.604,18 0,00 761.841,85

TOTAL 1.536.273,56 222.302,07 0,00 996.733,78

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

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

El suplement de crèdit de les aplicacions pressupostàries de capítol VI , per import 
total de 222.302,07 €,  estan finançats amb romanent afectat i nous ingressos afectats 
de 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

A48265169-
BBVA

91316- 
PRÉSTEC  

2020 
PROGRAMA DE 
CRÈDIT LOCAL 

DIBA 193.604,18

A08000143-
BANC 

SABADELL

91313- 
PRESTEC 2017 

PROGRAMA 
CRÈDIT LOCAL 

DIBA 12.277,86

2020/8/AJUNT/1

PROJECTE 
FICTICI. 

EXCESSOS 
FINANÇAMENT 

2020

A48265169-
BBVA

91315- 
PRESTEC 2019 

PROGRAMA 
CRÈDIT LOCAL 

DIBA 16.420,03

2021/2/AJUNT/8 222.302,07

Total transferit 222.302,07 Total finançat 222.302,07

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210408&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 
Miquel i Pons, (CUP)
Vots en contra:,Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa 
Maria Martin Santiago (Força Corbera), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Elías Soleño Pasarín (Cs)
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S’adopta l’acord per majoria absoluta”

AFERS TRIBUTARIS

 8. Modificació ordenances fiscals 15 i 16. 

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

L’objecte d’aquest expedient és la modificació de les ordenances fiscals núm. 15 i 16 
per suspendre transitòriament, l’any 2021, la vigència de la taxa per l'ocupació de 
terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa i amb mercaderies.

Considerant la justificació d'aquesta proposta, basada en les conseqüències derivades 
de la crisi excepcional que ha provocat el virus SARS-CoV-2 i que es detalla en la 
memòria d’alcaldia.

Ates l'informe conjunt favorable de la Secretària, l'Interventor i de la Tresorera acctal, 
que queda incorporat a l’expedient. 

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 les ordenances fiscals núm. 15, 
reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, 
materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres 
instal·lacions i núm. 16, reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, incloent-hi la següent modificació a la 
disposició transitòria única:

“Ordenança fiscal núm. 15
(...)
Disposició transitòria única. 

Amb caràcter excepcional per a l’exercici 2021 resta suspesa la vigència de la taxa 
per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, regulada en l’annex de tarifes.

Ordenança fiscal núm. 16
(...)
Disposició transitòria única. 

Amb caràcter excepcional per a l’exercici 2021 resta suspesa la vigència d’aquesta 
ordenança fiscal. “

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

Codi Segur de Validació 62481dc1ac5b4e30945e294d1c4bcee3001

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

 

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. 

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=20210408&punto=9

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

Abstencions: Elías Soleño Pasarín (Cs)

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

9. Aprovació modificació articles 18 i 50 bis de les Bases d’execució del 
pressupost 2021

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

El Ple de l’ajuntament, en sessió celebrada el dia 26 de gener de 2021 va aprovar el 
Pressupost General de l’Ajuntament per a l’any 2021. Entre els documents aprovats hi 
consta les Bases d’execució del pressupost 2021.

Atès la necessitat de regular  d’acord  a l’article 118 de la Llei 09/2017, de 08 de 
novembre, de Contractes del Sector publica, el procediment de contractació menor.

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

S’acorda:

ÚNIC.  Aprovar la modificació de les bases d’execució del pressupost 2021, amb 
modificació de l’article 18 , relatiu als contractes menors  i   l’article 50 bis, relatiu a la 
tramitació simplificada de pagaments menors,  amb el següent redactat:

“ Article 18. Contractes menors 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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El 9 de març de 2018 va entrar en vigor llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de 
contractes del sector públic (en endavant, LCSP), amb l’objectiu, entre d’altres, de garantir 
una major eficiència en la utilització dels fons públics, i amb aquesta finalitat incorporar 
una sèrie de mesures per garantir una major transparència en els procediments de 
contractació, donant compliment al principi de publicitat i alhora al principi d’igualtat de 
tracte. En aquest sentit, la nova LCSP estableix com a procediments de contractació 
ordinaris i a utilitzar sempre que es pugui, el procediment obert en totes les seves 
opcions, i el procediment restringit, limitant els altres procediments a situacions 
concretes, i els contractes menors a situacions estrictament puntuals que, per la 
seva naturalesa o necessitat d’iniciar-se amb immediatesa, facin difícil que es 
tramitin pels procediments oberts o restringit.  

A) CONCEPTE I LÍMITS DEL CONTRACTE MENOR EN LA LLEI 9/2017 (LCSP)

En els contractes menors d’obres, subministraments i de serveis definits a l’article 118  
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,  podran 
adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de 
l’habilitació professional necessària per fer la prestació, això és, que es trobin al corrent de 
les seves obligacions tributàries i de seguretat social, i que en la seva constitució formi 
part de l’objecte social el concepte a adjudicar.

Els contractes menors constitueixen un procediment d’adjudicació de contractes 
administratius que es caracteritza per la no necessitat d’articular cap mecanisme de pública 
concurrència, permetent l’adjudicació directa de contractes de valor estimat inferior a 
40.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o 15.000 euros, quan es tracti 
de contractes de subministrament o de serveis

La seva durada no pot ser superior a un any. Tampoc poden ser objecte de cap pròrroga 
(article 29 LCSP). No necessiten formalitzar-se mitjançant signatura de document públic 
(art. 36 LCSP), perfeccionant-se amb l’acte d’adjudicació que és el Decret d’adjudicació 
(art. 37 LCSP).

Per poder iniciar l’expedient cal consultar-ne el crèdit i aplicació pressupostària adient, 
requerint, entre d’altres controls, l’aprovació de la despesa (en les seves fases 
d’autorització i de compromís, document comptable  “AD”).  i la  incorporació de la factura 
a l’expedient, així com – en el cas de les obres – la incorporació del pressupost de les 
obres, que vindrà determinat pel projecte o memòria valorada.

Per a l’aplicació pràctica de la contractació menor, cal tenir en compte i complir diversos 
aspectes, sobre tot que no s’estigui realitzant un fraccionament de l’objecte del contracte.

Amb independència de que es tracti d’un contracte menor d’obres, serveis o 
subministraments, es regulen tres procediments diferenciats:

1. Contractes menors d’obres, serveis o subministraments de quantia inferior 
a 5.000 €, IVA no inclòs, sempre i quan no es puguin incloure dins les 
especificacions de pagaments menors:
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a. L’expedient s’iniciarà amb una petició d’obertura d’expedient per part del 
departament afectat al Departament de Contractació, en el que es defineixi l’objecte 
del contracte i l’import, i on prèviament ja s’hagi constatat que l’adjudicatari 
proposat compta amb la capacitat de contractar per estar al corrent de pagament 
de les seves obligacions (veure apartat f.), i que hi ha consignació pressupostària 
per a la contractació (veure apartat g.). El Departament de Contractació no obrirà 
cap expedient que no compleixi aquests preceptes.

b. El departament de contractació obrirà l’expedient i serà la mateixa àrea que promou 
la contractació qui hi associï entrades amb pressupostos, documents que 
responguin a la capacitat de contractar de les empreses licitadores/adjudicatàries, 
i qui efectuï els tràmits que siguin necessaris per a la tramitació de l’expedient 
(informe tècnic previ, informe justificatiu i de necessitats de la contractació). 

c. L’informe tècnic previ a elaborar contindrà el què volem contractar, amb les 
característiques tècniques, import màxim, criteris que utilitzarem a l’hora de valorar 
les ofertes sol·licitades, i número d’ofertes que es sol·licitaran. L’informe justificatiu 
i de necessitats haurà de justificar els extrem mínims que s’indiquen en l’article 118 
de la LCSP: (1) necessitat a satisfer amb referència d’insuficiència de medis propis 
en els contractes de serveis; (2) descripció de l’objecte del contracte amb 
justificació de la seva substantivitat pròpia, als efectes de determinar que no s’està 
fraccionant l’objecte del contracte; (3) els motius de l’elecció del tipus de 
procediment i de l’adjudicatari, i la justificació de la manca de fraccionament 
fraudulent.

Com a norma principal cal tenir en compte que en la contractació menor, si només 
establim el criteri preu, haurem d’adjudicar a l’oferta més econòmica de les 
presentades. En qualsevol altre cas, caldrà justificar-ho degudament en els 
informes.

d. L’informe justificatiu abans esmentat haurà de comptar amb la signatura de la 
persona redactora, responsable del contracte a adjudicar, i el vistiplau del regidor 
o regidora responsable que a efectes d’iniciar la contractació tindrà la consideració 
d’òrgan de contractació en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia. El 
regidor que signi haurà de ser el que tingui la competència sobre l’aplicació 
pressupostària on es consigni la despesa. En cas que la sol·licitud es produeixi des 
de més d’una àrea conjuntament, podran signar el document tots els regidors 
implicats, sempre i quan l’últim que signi sigui el que té la competència 
pressupostària.

e. Juntament amb l’informe, el departament afectat adjuntarà l’oferta (o ofertes) 
presentada electrònicament, via instància telemàtica, per part de l’empresari 
proposat com a adjudicatari.

- Pressupostos. Es recomanable sol·licitar un mínim de 3 pressupostos, sempre 
que sigui possible, tot i que per a contractacions inferiors a 5.000€, IVA exclòs, 
no serà obligatori. 

- Tractant-se de contractes d’obres, el projecte o memòria valorada de les obres.
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f. Així mateix, el departament responsable haurà de comprovar que el contractista té 
capacitat per contractar adjuntant a l’expedient els certificats de trobar-se al corrent 
en les seves obligacions amb hisenda i seguretat social. Aquesta comprovació 
s’haurà de realitzar mitjançant la plataforma Eacat. A tal efecte, cada departament 
haurà de comptar amb una persona amb accés suficient, la qual serà donada d’alta 
des de Secretaria, prèvia petició del propi departament afectat.

g. Igualment, el departament responsable que promou la contractació haurà de 
comprovar, prèvia a l’obertura de l’expedient, que el contracte compta amb 
consignació pressupostària suficient, i que l’aplicació pressupostària designada és 
l’adequada per a la contractació. Aquesta comprovació s’haurà d’efectuar amb el 
departament d’Intervenció via correu electrònic on quedi constància de la resposta 
on s’especifiqui l’aplicació correcta i que el contracte compta amb consignació 
pressupostària suficient. 

h. Realitzats els tràmits anteriors, i per al cas que des del departament de Contractació 
no s’apreciï cap impediment per a contractar, aquest sol·licitarà informe jurídic a la 
secretària.

i. A continuació, formalitzarà l’adjudicació mitjançant Decret de l’Alcaldia en el que 
constaran totes les indicacions referents a la realització de la prestació, servint 
aquest com a document contractual a tots els efectes, sense perjudici del que 
s’estableix al següent apartat.

j. Un cop executada la prestació, el departament responsable de la contractació pujarà 
a l’expedient la factura corresponent degudament conformada.

k. La contractació no es podrà materialitzar en els supòsits següents:

a. En casos d’insuficiència de consignació pressupostària.
b. Quan no es justifiquin el requisits que permeten la contractació menor.
c. En el cas que es consideri la informació continguda en el formulari insuficient 

per efectuar la valoració de compliment de legalitat. 
d. En el cas que algun document imprescindible contingui dades errònies, ja sigui 

per error material o per qualsevol altre concepte. En aquest cas, serà totalment 
necessari redactar un informe complementari que resolgui i/o esmeni l’error.

En els dos primers supòsits, finalitzarà l’expedient de contractació per impossibilitat 
de tramitació.

En el tercer supòsit, el departament afectat haurà de justificar les dades 
complementàries que siguin requerides.  

l. Adjudicat el contracte, el departament de Contractació incorporarà les dades en la 
base de dades corresponent als efectes de la seva posterior publicació en el perfil 
del contractant de l’Ajuntament. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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m. Trimestralment, es publicarà pel departament de contractació al perfil del 
contractant, la relació de contractes menors d’acord amb les previsions de l’article 
64.3 de la LCSP, i periòdicament es publicaran en el Registre Públic de Contractes.

2. Contractes menors d’obres, serveis o subministraments de quantia superior 
a 5.000 €, IVA no inclòs:

El procediment serà el mateix que l’especificat anteriorment amb l’especialitat següent:

a. Serà totalment obligatori sol·licitar un mínim de 3 pressupostos. En cas que no es 
sol·licitin aquest mínim de 3 pressupostos caldrà justificar-ho degudament.

3. Pagaments menors de quantia inferior a 3.000€, IVA inclòs:

La modificació introduïda a l’article 118 de la LCSP, possibilita realitzar pagaments menors 
que no superin els 5.000€, sense necessitat de realitzar expedient de contractació menor, 
amb l’únic requisit que s’aprovi prèviament la despesa, i que siguin conceptes estrictament 
puntuals i no successius. L’article 50 bis estableix les característiques de la tramitació 
simplificada de pagaments menors inferiors a 3.000€, IVA inclòs.

Article 50 bis.- Tramitació simplificada de pagaments menors  

Es tramitarà de forma simplificada les despeses corrents, sempre que tinguin un valor 
estimat individualitzat inferior a 3.000 € (IVA INCLÓS) i el sistema de pagament utilitzat 
sigui la bestreta de caixa fixa o el sistema anàleg especificat en aquest article d’acord  amb 
el disposat en l’article 118.5 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre (Llei de Contractes del 
Sector Públic - LCSP)

Les despeses corrents susceptibles de ser tramitades mitjançant sol·licitud de pagaments 
menors són les següents :

 Article 21 : Reparacions, manteniment i conservació ( Infraestructures i béns 
naturals. Edificis i altres construccions. Maquinaria, instal·lacions tècniques i 
utillatge. Elements de transport. Mobiliari. Equips processo d’informació. Un altre 
immobilitzat material.)

 Concepte 220. Material d’oficina ( inclou despeses ordinàries de material d’oficina 
no inventariable)

 Concepte 221. Subministraments ( inclou despeses d’aigua, gas, electricitat, 
combustibles i carburants. Vestuari. Productes alimentaris. Productes farmacèutics 
i material sanitari. Productes de neteja i condicionament. Subministraments de 
material electrònic i de telecomunicacions. Manutenció animals)

 Concepte 226.  Despeses diverses ( inclou despeses d’atencions protocol·làries i 
representatives. Publicitat i propaganda. Publicacions diaris oficials. Les despeses 
destinades a defensa jurídica. Reunions, conferències i cursos. Oposicions i proves 
selectives. Activitats públiques)

 Concepte 230. Dietes ( inclou únicament les despeses referides a càrrecs electes, 
en sentit estricte, no es poden incloure, per tant, aquelles despeses que seran 
compensades a les persones empleades dintre de la nòmina corresponen i a càrrec 
de les partides econòmiques 23000 i 23100).

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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 Concepte 231.  Locomoció ( inclou únicament taxis i tiquets d’autopistes i 
despeses d’estacionament)

El departament gestor anualment, proposarà i motivarà les despeses i les aplicacions 
pressupostaries sobre les quals es podran atendre els pagaments menors , amb un import 
màxim del 3,5% del capítol. L’òrgan de contractació aprovarà aquesta relació, prèvia 
fiscalització de la Intervenció en els termes establerts a l’article 25.1 del Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el règim jurídic del control intern en les entitats 
del sector públic local (RCI), que siguin aplicables a aquest procediment, tramitant el 
document RC corresponent. 

Un cop autoritzat, el departament gestor podrà executar les despeses menors. A 
l’expedient se li incorporaran les factures degudament conformades que hauran de reunir 
els requisits establerts en la Llei de contractes del sector públic i demés normativa 
concordant. La factura, conjuntament amb el document comptable ADO es trametrà a 
Intervenció municipal que, mitjançant relacions conjuntes, tramitarà l’aprovació dels 
pagaments menors i les lliurarà a tresoreria pel seu pagament prioritari atesa la seva 
escassa quantitat.

El departament gestor serà el responsable de constatar, en cada moment, l’existència de 
crèdit per a la realització de la despesa menor amb tramitació simplificada, que no s’està 
alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, 
que la despesa no conté prestacions que són objecte d’un contracte en vigor i, en el cas 
de que la despesa sigui per un contracte de servei, la insuficiència dels mitjans propis.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210408&punto=10

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

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

   
  
10. Donar compte de l'informe 9/2021 de morositat corresponent al 4t 
trimestre de 2020.

Es dóna compte de l’informe 9/2021 de morositat corresponent al 4t trimestre del 
2020:

“Informe 9/2021 de morositat corresponent al 4t trimestre 2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORME

Es detalla a continuació la informació corresponent al 4t trimestre de 2020:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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 Nombre Import total
Dins període legal pagament 736 1.833.852,56 €
Fora període legal pagament 133 489.821,21 €
Total pagaments 869 2.323.673,77 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 34,37

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

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

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

4 TRIM.2020

PENDENT DE PAGAMENT
(*)

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

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

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

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital. 

La tresorera acctal. L’interventor, 
Maria José Escudero Banzo. Javier Vicen Encuentra.

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

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,00

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

3 TRIM.2020

PENDENT DE PAGAMENT  Nombre Import total

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Dins període legal pagament 355 1.158.378,67 €
Fora període legal pagament 38 125.475,98 €
Total pagaments 393 1.283.854,65 €

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

(*)

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

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 35,50

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

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

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

2 TRIM.2020

PENDENT DE PAGAMENT
(*)

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

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 35,90

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 386 515.291,79 €

1 TRIM.2020

PENDENT DE PAGAMENT
(*)

Fora període legal pagament 192 128.447,49 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Total pagaments 578 643.739,28 €

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

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

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 37,22

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

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

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

4 TRIM.2019

PENDENT DE PAGAMENT
(*)

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

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 39,15

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 401 708.116,60 €
Fora període legal pagament 23 109.435,32 €

3 TRIM.2019

PENDENT DE PAGAMENT
(*)

Total pagaments 424 817.551,92 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 25,80

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

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,41

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

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

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

2 TRIM.2019

PENDENT DE PAGAMENT

(*)

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

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 40,91

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 334 682.352,40 €

1 TRIM.2019

PENDENT DE PAGAMENT
Fora període legal pagament 21 28.354,90 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Total pagaments 355 710.707,30 €

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

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 873 1.197.494,14 €
Fora període legal pagament 46 63.069,66 €
Total pagaments 919 1.260.563,80 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 36,77

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

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

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

4 TRIM.2018

PENDENT DE PAGAMENT

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

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,90

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 278 370.581,61 €
Fora període legal pagament 15 14.194,83 €

3 TRIM.2018

PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments 293 384.776,44 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 22,50

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

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 31,88

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

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

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 17,45

2 TRIM.2018

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 1069 1.237.631,07 €
Fora període legal pagament 9 4.777,70 €
Total pagaments 1078 1.242.087,77 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 34,47

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

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

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

1 TRIM.2018

PENDENT DE PAGAMENT

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

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 35,30

4 TRIM.2017
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Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

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

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

PENDENT DE PAGAMENT

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

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 41,8348

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

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

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

3 TRIM.2017

PENDENT DE PAGAMENT

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

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 40,9484

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

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

2 TRIM.2017

PENDENT DE PAGAMENT

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

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

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,66

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

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

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

1r TRIM.2017

PENDENT DE PAGAMENT

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

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 36,91

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

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

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 14,61

4t TRIM.2016

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

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,43

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

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

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

3r TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT

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

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,51

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

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

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

2 TRIM.2016

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

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 42,56

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 223 393.645,63 €
Fora període legal pagament 4 (*) 1.929,09 €
Total pagaments 227 395.574,72 €

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

1 TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT

(*) Compensació de deutes

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210408&punto=11

11. Donar compte de l'informe 10/2021 Període mitjà de pagament a 
proveïdors 4t trimestre 2020.

Es dóna compte de l’informe 10/2021 Període mitjà de pagament a proveïdors 4t 
trimestre 2020

“Informe de tresoreria 10/2021 

Període mitjà de pagament a proveïdors 4T trimestre 2020

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

LEGISLACIÓ APLICABLE 

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

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

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

INFORMACIÓ PMP

Es detalla a continuació la informació corresponent al 4t trimestre de 2020 que posa 
de manifest que aquest Ajuntament, a data 31 de desembre de 2020, compleix 
amb el període mitjà de pagament previst legalment. 

Ràtio d'Operacions Pagades 15,86 dies

Import d'Operacions Pagades 2.323.673,77 € 

Ràtio d'Operacions Pendents 9,95 dies

Import d'Operacions Pendents (*)      1.279.504,43 € 

Període Mitja de pagament de l'Entitat 13,76 dies

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

Pendent PMP    1.279.504,43 € 

Pendent morositat   1.279.982,38 € 

Diferència F/020/3381 (Anul·lada 2021)      477,95 € 

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.
 
La tresorera acctal. L’interventor, 
Maria José Escudero Banzo. Javier Vicen Encuentra.

TERCER TRIMESTRE 

ANY 2020
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 36,93

SEGON TRIMESTRE 

ANY 2020
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Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 28,22

PRIMER TRIMESTRE 

ANY 2020
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 33,51

QUART TRIMESTRE 

ANY 2019
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 29,17

TERCER TRIMESTRE 

ANY 2019
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 34,76

SEGON TRIMESTRE 

ANY 2019
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 30,05

PRIMER TRIMESTRE 

ANY 2019
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 29,31

QUART TRIMESTRE 

ANY 2018
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 24,33

TERCER TRIMESTRE 

ANY 2018
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 30,98

SEGON TRIMESTRE – NOVA METODOLOGIA DE CÀLCUL RD 1040/17

ANY 2018
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 26,69
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PRIMER TRIMESTRE

ANY 2018
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 0,72

QUART TRIMESTRE

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat -1,26

TERCER TRIMESTRE

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 5,17

SEGON TRIMESTRE

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 4,91

PRIMER TRIMESTRE

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 4,89

QUART TRIMESTRE

ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat -1,91

TERCER TRIMESTRE

ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 3,39

SEGON TRIMESTRE

ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 2,09

PRIMER TRIMESTRE
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ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 6,37

QUART TRIMESTRE

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 5,45

TERCER TRIMESTRE

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 5,75

SEGON TRIMESTRE

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 7,45

PRIMER TRIMESTRE

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 6,78

QUART TRIMESTRE

ANY 2014
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 8,19

TERCER TRIMESTRE

ANY 2014
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 13,06

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210408&punto=12

INTERVENCIÓ
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12. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 
l’ajuntament corresponent a l’exercici 2020.

Es dóna compte del Decret 441/2021, de 15 de Març de 2021 , d'aprovació de la 
liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2020 i de l’expedient de 
liquidació, de conformitat amb allò que disposa l’article 193.4 del TRLRHL.

“DECRET 

Formada per la Intervenció municipal la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, 
corresponent a l’exercici pressupostari de 2020 elaborada de conformitat amb el que 
disposen els articles 191 a 193 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), i els articles 
89 a 105 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.

L’interventor municipal  ha emès informes en compliment d’allò que disposen els 
articles  191.3 del TRLRHL, i 6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera que queden incorporats a l’expedient.

Aquesta Alcaldia, en virtut d’allò que disposa l’article 191.3 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

RESOL

PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici 
de 2020 que incorpora els següents estats que s’adjunten:

1) Estat de liquidació del pressupost de despeses.
2) Estat de liquidació del pressupost d’ingressos.
3) Estat del resultat pressupostari.
4) Estat d’operacions no pressupostàries de tresoreria.
5) Estat d’evolució i situació dels recursos administrats per compte d’altres ens 

públics.
6) Estat d’obligacions de pressupostos tancats.
7) Estat de drets a cobrar de pressupostos tancats.
8) Estat de tresoreria.
9) Estat del romanent de tresoreria.
10)Desviacions de finançament.

SEGON. Iniciar la tramitació administrativa per a formar el Compte General de l’exercici 
de 2020 

TERCER. Donar compte del present acord i de l’expedient de liquidació a l’Ajuntament  
Ple  a la primera sessió que celebri, de conformitat amb allò que disposa l’article 193.4  
del TRLRHL.
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QUART. Trametre còpia de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament a l’Administració 
de l’Estat i a la Comunitat Autònoma, d’acord amb l’article 193.5 del TRLRHL.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210408&punto=8

13. Donar compte aprovació del Pla pressupostari a mitjà termini pel període 
2022-2024.

Es  dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 486/2021 de 19 de març de 2021,  
d’aprovació del pla pressupostari a mitjà termini pel període 2022-2024, que inclou les 
previsions pressupostàries de l’exercici 2021, en compliment del l’article 29 de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,  i 
la guia publicada per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques que regula la remissió d’informació sobre els 
esmentats plans pressupostaris a mitjà termini, a través de l’ aplicació disponible a la 
pàgina web de l’oficina virtual de coordinació financera amb les entitats locals.

“DECRET

L’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, estableix que les administracions públiques han d’elaborar un 
pla pressupostari a mitjà termini en el qual s’ha d’emmarcar l’elaboració dels seus 
pressupostos anuals i a través del qual s’ha de garantir una programació 
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic 
i de conformitat amb la regla de despesa, i que han d’abastar  un període mínim de 
tres anys i contenir, entre altres paràmetres:

a) Els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i la regla de  despesa de 
les respectives administracions públiques.

b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte 
tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a 
modificacions, com l’impacte de les mesures previstes per al període  considerat.

c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d’ingressos 
i despeses.

d) Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar la sostenibilitat a llarg 
termini de les finances públiques.

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

Codi Segur de Validació 62481dc1ac5b4e30945e294d1c4bcee3001
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L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, regula l’obligació de remetre  informació sobre els plans pressupostaris a mitjà 
termini en els quals s’ha d’emmarcar l’elaboració dels pressupostos anuals de les 
Entitats Locals. Aquests plans pressupostaris a mitjà termini han d'incloure informació 
sobre els passius contingents, com són les garanties públiques i préstecs morosos, que 
puguin incidir de manera significativa als pressupostos públics, així com la informació 
necessària per a l'elaboració del programa d'estabilitat i la relativa a les polítiques i 
mesures previstes per al període considerat que, a partir de l'evolució tendencial, 
permetin la consecució dels objectius pressupostaris.

De conformitat amb l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre , la remissió 
dels plans pressupostaris, s’ha d’efectuar per mitjans electrònics i mitjançant signatura 
electrònica a través dels sistema que el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública (MINHAFP) 
habiliti a l’efecte.

Mitjançant la guia publicada per la Secretaria d’Estat d’Hisenda del MINHAFP es regula 
la remissió d’informació sobre els plans pressupostaris a mitjà termini amb referència 
al període 2022-2024, i en els quals s’ han d’incloure les previsions pressupostàries de 
l’exercici 2021, a través de l’ aplicació disponible a la pàgina web de l’oficina virtual de 
coordinació financera amb les entitats locals  fins el dia 15 de març de 2021.

Vist l’annex 1 adjunt a la present proposta amb el detall del pla pressupostari a mitjà 
termini amb referència al període 2022-2024, i que inclou les previsions de l’exercici 
2021. 

Aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l’article 21.1 s) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53.1.u) 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.- Aprovar el pla pressupostari a mitjà termini pel període 2022-2024, que 
inclou les previsions pressupostàries de l’exercici 2021, i que queda resumit 
documentalment a l’Annex 1 adjunt a la present resolució. 

Segon.- Remetre la informació sobre el pla pressupostari  mitjà termini aprovat, a 
l’òrgan competent del MINHAFP,  per via telemàtica, i amb signatura electrònica, 
d’acord amb l’establert  a l’article 5  de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i a la 
guia publicada per  la  Secretaria d’Estat d’Hisenda del MINHAFP.
 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Tercer.-  Donar compte de la present resolució a l’Ajuntament Ple a la primera sessió 
que celebri. “

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210408&punto=13

SECRETARIA

14. Moció grup municipal Força Corbera reclamant la posada en marxa del 
codi de conducta dels càrrecs electes

De conformitat amb l’article 42.2 apartat c) del Reglament d’organització municipal de 
Corbera de Llobregat, i a proposta del Grup Municipal Força Corbera, es retira aquest 
punt d’ordre del dia.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210408&punto=14

   
15. Moció grup municipal Força Corbera per a la creació d'un servei municipal 
d'assessorament i acompanyament digital.

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

L’entrada en vigor de la normativa legal sobre Administració electrònica ha suposat 
l’expansió de la tramitació ‘on line’ com a mitjà de relació habitual entre
les diverses administracions públiques i la ciutadania.

D’una banda, aquest fet ha suposat una millora objectiva evident. S’estalvien costos 
públics, s’ha incrementat potencialment l’eficàcia i l’eficiència, i s’ha avançat en termes 
de transparència i garanties envers la ciutadania. Però, d’altra banda, ha agreujat un 
problema social, la “bretxa digital”, en una part de la població que no disposa d’accés 
a internet o bé no té els coneixements suficients per desenvolupar-se amb els mitjans 
i les eines digitals. La bretxa digital, no només allunya les persones afectades del 
coneixement de les prestacions i tràmits administratius, sinó que genera i incrementa 
les desigualtats i el risc d’exclusió social.

Actualment, a més, empreses, administracions i ciutadania han hagut de fer un salt 
tecnològic sense precedents a causa de la pandèmia de la Covid-19. Amb el 
confinament inicial i amb les mesures de prevenció posteriors, les quals limiten els 
desplaçaments personals i els aforaments de locals i dependències, la ciutadania es 
veu abocada a utilitzar els mitjans electrònics en la seva relació amb l’administració 
pública, i també amb altres serveis i dispositius públics que tenen una estreta 
vinculació amb la seva vida quotidiana, com ara els tràmits administratius diversos i 
l’accés a serveis d’educació, salut, treball, prestacions socials, d’atur, econòmiques, i 
d’altres.

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

Codi Segur de Validació 62481dc1ac5b4e30945e294d1c4bcee3001
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Considerem que, des de les administracions, cal lluitar contra la bretxa digital i 
treballar de forma proactiva en garantir la democratització digital per no deixar ningú 
enrere, perill que actualment s’està agreujant a causa de la crisi econòmica provocada 
per la pandèmia. 

Tenint en compte tot l’exposat, i que la pròpia Llei 39/2015, de procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques contempla, al seu article 13 b),el 
dret de la ciutadania a rebre assistència en l’ús dels mitjans electrònics en les seves 
relacions amb les Administracions Públiques, el grup municipal Força Corbera,

S’acorda:

PRIMER. Crear un servei municipal d’assessorament i acompanyament digital, amb 
l’objectiu d’incrementar el grau de digitalització i eliminar les desigualtats en l’accés 
de la ciutadania a les eines digitals a causa de la denominada “bretxa digital”.

SEGON. El servei anirà adreçat a les persones poc habituades a l’ús de les tecnologies 
de la informació i la comunicació (TIC), i oferirà atenció personalitzada amb l’objectiu 
de proporcionar coneixement sobre l’accés a l’administració electrònica, generant 
autonomia digital entre els usuaris:

TERCER. El servei comptarà amb personal que atendrà les consultes i els dubtes de 
la ciutadania en relació a la informació, serveis i funcionament de l’administració 
electrònica. Ajudarà també a les persones usuàries a fer els seus tràmits propis i 
gestions administratives per internet. Proporcionarà ensenyaments com ara la gestió 
d’alta als serveis públics, la utilització del correu electrònic, la signatura electrònica i 
la generació de documents en format PDF.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210408&punto=15

“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.”

16. Moció del grup municipal Cs per a que s'adoptin les mesures necessàries 
per a reduir l'enorme pujada de preu de l'electricitat.

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'arribada d'una terrible onada de fred en els primers dies de 2021 a causa del 
temporal ‘Filomena’ ha elevat, més si cap, l'exigència econòmica sobre les famílies, 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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autònoms i pimes espanyoles, afegint una pujada del 27% al preu de l'electricitat a la 
precària i angoixant situació econòmica derivada de la pandèmia.

L'increment de la demanda d'electricitat en les llars espanyoles, potenciat, a més de 
per aquest temporal extrem, per les quarantenes sanitàries, els confinaments selectius 
i un toc de queda que obliga les famílies espanyoles a romandre durant moltes hores 
en els seus domicilis, ha fet pujar els preus un 27%, aconseguint els 16,81 cèntims 
per quilowatt hora (kWh) amb la tarifa regulada (PVPC), enfront dels 13,24 cèntims 
del mateix període de 2020.

Com és sabut, Espanya ja tenia una de les factures elèctriques més cares de la Unió 
Europea, la qual cosa suposa no sols una important càrrega per a les butxaques dels 
nostres ciutadans, sinó que també erosiona la competitivitat de les nostres empreses.

Actualment, en la factura de la llum s'imputen els següents costos no relacionats
directament amb el subministrament:

— Impost sobre el Valor Afegit (IVA): 21% 

— Impost sobre l'Electricitat: una imposició creada a fi d'evitar que els PGE 
assumissin les subvencions al carbó nacional i que, com ja va denunciar el Ciutadans, 
actualment s'usa per al finançament autonòmic.

— Taxa Municipal del 1,5%.

— Impost a la generació elèctrica: tots els generadors sense discriminació paguen 
un 7% dels seus ingressos per al sosteniment dels costos del sistema.

— Taxa hidroelèctrica: 25,5%, similar a l'anterior que només aplica a les centrals 
hidroelèctriques, que paguen aquesta quantitat a més del 7% anterior.

— Taxes nuclears: inclouen impost per combustible nuclear gastat (2.190 €/kg) i per 
generació de residus (6.000 €/m³ per als de mitjana i baixa activitat i 1.000
€/m³ per als de molt baixa activitat) a sumar al 7% de generació elèctrica.

— Costos extrapeninsulars: el recàrrec que paguen els consumidors per a poder 
ajustar el preu de l'electricitat en tot el territori nacional (tant Península com illes i 
Ciutats Autònomes). Aquest cost s'imputa en els peatges en una meitat de la seva 
quantia total i en els PGE la meitat restant, suposant un total de 1.000 milions d'euros 
anuals.

— Foment de les energies renovables: el finançament de les energies renovables 
introduïdes durant les dues últimes dècades i que en molts països s'assumeix des dels 
PGE. Aquest cost s'imputa en els peatges de la factura i actualment suposa una 
despesa corrent d'uns 7.000 milions d'euros anuals.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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La pandèmia sanitària, així mateix, ha provocat una abrupta i perillosa crisi econòmica 
al nostre país, que ha portat al Banc d'Espanya a preveure que el 10% de les empreses 
del nostre país es veuran obligades a tirar el tancament en les pròximes dates. 

A més, això es reflecteix també en les xifres d'atur, que en 2020 van 
augmentar en 724.532 persones, la major pujada de la desocupació des de 
2009.

Malgrat la situació excepcional, les PIMES, autònoms i els ciutadans del carrer han 
d'enfrontar-se, a més, a uns costos fixos que han d'assumir independentment dels 
seus ingressos, com és el cost de l'electricitat. Amb l'objectiu de minorar l'impacte 
negatiu que aquests costos fixos podrien tenir sobre aquests consumidors finals, 
diverses empreses distribuïdores van apostar per permetre'ls disminuir la seva 
potència contractada o les seves maneres d'aplicació d'altres complements, encara 
que no haguessin transcorregut els 12 mesos des de l'últim canvi tècnic realitzat. 
D'aquesta manera es podria ajustar la càrrega de despesa corrent, 
especialment de PIMES i autònoms, amb les seves necessitats de consum 
reals davant una caiguda de l'activitat.

Seguint aquesta iniciativa, el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual 
s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer 
front al COVID-19, va generalitzar aquesta possibilitat de manera temporal. Però el 
temporal ‘Filomena’ ho ha canviat tot, incrementant exponencialment la 
demanda d'electricitat i elevant els preus l'esmentat 27%. Per tot l'anterior, i 
de manera complementària en situacions crítiques com la que es viu actualment, seria 
desitjable valorar la reducció d'altres costos del subministrament elèctric, com la doble 
imposició que existeix en relació a l'Impost sobre l'Electricitat, que forma part de la 
base imposable de l'IVA aplicable en les factures, una situació anàloga en el cas de 
l'Impost sobre Hidrocarburs i l'IVA aplicable en la factura del gas.

Finalment, però no menys important, la situació actual torna a convidar a 
considerar, almenys de manera excepcional, la possibilitat d'establir un tipus 
reduït d'IVA per a aquests subministraments bàsics, amb l'ànim de limitar la 
pèrdua de teixit productiu, però també la reincidència de situacions de vulnerabilitat 
social com les que ha conegut el nostre país en el passat, a causa dels impagaments i 
talls de subministrament experimentats.

Per tot l’exposat, el grup municipal Ciutadans, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció  
dels següents acords:

PRIMER.  L'Ajuntament de Corbera de Llobregat manifesta la necessitat que s'adoptin 
totes les mesures necessàries per a reduir l'enorme impacte de la pujada del preu de 
l'electricitat en les famílies i els consumidors vulnerables, en plena onada de fred, amb 
quarantenes sanitàries, un toc de queda que obliga a romandre a les famílies 
espanyoles moltes hores en les llars i una greu crisi econòmica per als autònoms i 
pimes derivada de la pandèmia de Covid-19.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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SEGON.  L'Ajuntament de Corbera de Llobregat insta el Govern d'Espanya que elabori 
amb caràcter urgent un Pla de Garantia de Subministraments Bàsics dirigida a 
prevenir, detectar i intervenir davant situacions de manques en l'accés als 
subministraments bàsics (llum, gas, aigua) per part dels consumidors i famílies de la 
Comunitat Autònoma, que contempli, entre altres, les següents mesures:
a) Ajudes econòmiques directes a consumidors i famílies vulnerables per a finançar els 
costos dels subministraments bàsics.
b) Acords amb les companyies subministradores per a garantir que sempre existeixi 
un preavís abans d'escometre interrupcions de subministrament amb la finalitat de 
poder detectar possibles situacions de vulnerabilitat.
c) Acords per a compensar els costos derivats de la suspensió de la interrupció de 
subministraments per causa d'impagament per consumidors i famílies en situació de 
vulnerabilitat, especialment durant els mesos d'hivern. 

TERCER.  L'Ajuntament de Corbera de Llobregat insta el Govern d'Espanya i als Grups 
Parlamentaris del Congrés dels Diputats al fet que impulsin, entre altres, les següents 
mesures:
a) Acabar amb la doble imposició establerta en les factures de la llum i el gas natural, 
traient els impostos d'electricitat i hidrocarburs respectivament, de la base imposable 
de l'IVA, rebaixant enormement els preus de l'electricitat a les famílies i empreses 
espanyoles i fent més competitiva la nostra economia, en situar aquests costos en línia 
amb els dels nostres socis europeus.
b) Establir un tipus d'IVA reduït (10%) per a les factures de la llum i del gas natural, 
com a mínim, mentre duri la situació d'excepcionalitat derivada de la pandèmia de la 
covid-19.
c) Impulsar, en col·laboració amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, 
una reforma de la tarifa elèctrica en relació amb els elements que determinen el seu 
cost actual (primes a les energies renovables, compensació de costos 
extrapeninsulars, amortització del deute per dèficit tarifari, etc.) perquè els 
consumidors no hagin de suportar els que no estan associats al cost de la generació i 
distribució de l'electricitat.
d) Impulsar les iniciatives legislatives precises per a regular una garantia social d’accés 
als subministraments bàsics per a tots els consumidors i famílies en situació de 
vulnerabilitat, especialment en els mesos d'hivern. 

QUART.  Traslladar el resultat de la votació d'aquesta moció al Congrés dels Diputats 
i al Govern d'Espanya. Així com als mitjans de comunicació i xarxes socials de titularitat 
municipal.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210408&punto=16

“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)
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: José Antonio Andrés Palacios (GiU)”
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Es rebutja  l’acord per majoria absoluta”
   

17. Moció del grup municipal ERC en suport de l'amnistia.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal ERC, amb el 
text següent:

L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la 
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte 
estatutari, l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern 
catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya. 

Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, 
la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar 
l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou 
democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la 
consulta no referendaria i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les 
eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un 
procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que així 
ho decidís la ciutadania amb el seu vot. 

La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització 
que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i 
inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes 
encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha 
més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la participació a 
actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre 
de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a 
l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s’han obert més 
de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per 
temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de procediments 
vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret a 
l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades.
 
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes 
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la 
causa, manca d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de 
garanties processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, 
etc.  

La definitiva denegació de l’extradició de L. P. per part del Tribunal d’Apel·lació de 
Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa 
infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència 
dictada, juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup 
de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar 
l’alliberament immediat de les persones empresonades. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant 
del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment 
presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el 
TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.

Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. 
Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució 
global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió 
de voluntat política.

L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars 
de països i  per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. 
L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política 
tipificats com a delictes o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà 
per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització, 
convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del 
Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com 
del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de 
protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o 
de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat 
perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de l'esmentat 
referèndum. 

Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret 
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització, 
en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que 
quedin emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de 
reunió i d’associació.  

L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb 
líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada 
judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes 
les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per 
garantir la vida democràtica que ens permeti avançar.

Per aquests motius, el grup municipal de Esquerra Republicana de Catalunya proposa 
al Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat l’adopció dels següents: 

Per aquests motius, a proposta del grup municipal de Esquerra Republicana de 
Catalunya,

S’acorda:

1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via 
de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació 
política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, 
constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, 
sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, 
comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat 
penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió 
d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita 
democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, 
tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat 
administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en 
vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la 
seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució 
efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret 
d'autodeterminació de Catalunya. 

3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com 
que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves 
famílies i als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en 
relació a tots els responsables de la repressió de drets fonamentals. 

4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i 
donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, 
el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar 
a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un 
acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.

5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis 
per la Independència.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210408&punto=17

“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)
Abstencions:Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa 
Maria Martin Santiago (Força Corbera), José Antonio Andrés Palacios (GiU) 
Vots en contra:Elías Soleño Pasarín (Cs)

S’adopta l’acord per majoria absoluta”
   

18. Moció dels grups municipals ERC i CUP en suport a les energies renovables

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

La transició energètica té un paper destacat davant els reptes de la crisi climàtica que 
vivim. Des de Catalunya hem de generar estratègies efectives que ens ajudin a assolir 
els objectius sobre energia renovable estipulats per la Unió Europea per al 2030.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Per fer-ho, hem de passar d’un model energètic centralitzat i basat en els estocs de 
combustibles fòssils i no renovables (carbó, petroli, gas i urani), per avançar 
decididament cap a un nou model digitalitzat i basat a captar els fluxos naturals 
d’energia renovable (sol, aigua i vent), on la ciutadania ha de tenir un paper central 
com a productors, gestors i no només com a consumidors d’energia. Un model de 
distribució i equilibri territorial, al servei de les persones, no de l’oligopoli energètic.

És amb aquest objectiu que s’aprova el Decret llei 16/2019, de mesures urgents per a 
l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, que s’emmarca en la Llei 
de Canvi Climàtic al Parlament de Catalunya el 2017 i totes les directrius europees al 
respecte, inclosa la Winter Package.

Malgrat el decret, semblava buscava facilitar la transició a la societat cap a les energies 
renovables facilitant-ne els tràmits per la seva implantació, i promovent així el 
lideratge de Catalunya en la reconversió energètica, de facto, ha servit per recuperar 
antics projectes eòlics aturats arran la crisi econòmica del 2008, i també per sumar-
ne de nous, als mateixos territoris promoguts pels oligopolis, generant una nova 
situació de desequilibri territorial i malestar per part dels municipis i la ciutadania. 

Tampoc podem obviar la preocupació de molts ajuntaments, especialment els més 
petits, que s’han vist superats davant l’allau de propostes per la exigència de donar 
respostes en forma d’al·legacions, amb una minsa estructura de personal, sovint no 
especialitzat. El document aprovat doncs, no contempla criteris territorials ni escolta 
la veu dels municipis que reclamen la creació de criteris d’integració paisatgística, que 
protegeixi els espais agraris, i fomenti la participació la seva participació. 

Són molts els municipis que reclamen donar valor decisori a les opinions dels 
ajuntaments i no perpetuar una situació d'indefensió on es situen actualment, perquè 
no contempla l’actual decret, la participació dels Ajuntaments en la planificació de la 
implantació d'energies renovables.

Per tots aquests motius, a proposta dels grups municipals d’ERC i de la CUP,

S’acorda:

1- Reiterar l’aposta de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat  per les energies 
renovables, com a eina fonamental en el canvi energètic, per deixar de 
dependre de les energies d’origen fòssil i nuclear.

2- Demanem al govern de la Generalitat que fixi el mapa d'energies renovables 
per a cada territori de distribució d’energies renovables en funció de la capacitat 
de producció i consum de cada zona, compensant aquells territoris que 
produeixen més energia renovable de la que consumeixen. 

3- Demanar al govern de la Generalitat la modificació urgent i immediata del 
decret 16/2019, per acabar d’establir i comunicar els criteris socials, 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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paisatgístics, mediambientals, agrícoles i d'equilibri territorial, i la paralització 
de totes les tramitacions fins que aquests estiguin aprovats i publicats.

4- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Conselleria d’Empresa 
i Coneixement, que estableixi la participació dels municipis en tots els òrgans 
d'informació i de presa de decisió relativa a la ubicació d'instal·lacions 
energètiques al seu terme municipal.

5- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Conselleria d’Empresa 
i Coneixement, la creació d’un servei de suport tècnic-jurídic per als municipis, 
gratuït, amb la finalitat de facilitar suport tècnic i jurídic durant la tramitació de 
qualsevol projecte d'implantació energètica que considerin que no s'ajusta als 
interessos públics del municipi.

6- Establir com a base de qualsevol  projecte de renovables al municipi la protecció 
de l’interès públic, els espais agrícoles i l’equilibri territorial. L'aprofitament i 
gestió de l'entorn natural del terme municipal, l'aprofitament d'infraestructures  
ja existents, la participació dels municipis, la priorització dels projectes 
relacionats amb l'autoconsum davant els oligopolis, la distribució de proximitat 
i en la dinamització del primer sector.

7- Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, i a les diferents empreses que han presentat i 
presentin projectes al nostre municipi. 

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210408&punto=18

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

S’adopta l’acord per majoria absoluta”
   

19. Moció del grup municipal CUP en defensa de la llibertat d’expressió i de 
rebuig a l’empresonament del raper Pablo Hasel.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municpal CUP, amb el 
text següent

El dia 16 de febrer de 2021 els Mossos d’Esquadra han entrat a la força a l’edifici del 
Rectorat de la Universitat de Lleida per tal de complir l’encàrrec de l’Audiència Nacional 
de capturar el raper lleidatà Pablo Hasel. Un cop més els Mossos d’Esquadra han actuat 
com a braç executor de la repressió contra els enemics polítics que practica l’Estat 
espanyol. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Pablo Hasel es va refugiar a l’edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida apel·lant a 
la comunitat educativa i cultural amb l’expectativa sobre l’esdevenir de la seva ordre 
de captura, un cop esgotat el període d’ingrés voluntari a la presó. 

Pablo Hasel no ha intentat fugir; tot al contrari ha buscat posar la força repressora de 
l’Estat davant un mirall i projectar la realitat de l’Estat espanyol a nivell internacional. 
Però l’Estat espanyol s’ha mostrat un cop més que és aliè a les crítiques d’organismes 
internacionals i entitats com Amnistia Internacional, en favor de la llibertat del cantant. 

El suposat delicte, que l’ha conduït a la presó, ha estat el de cantar cançons crítiques 
amb els poderosos. No és el primer cop, ho saben Valtonyc, Cassandra... i tots aquells 
que gosen qüestionar el poder de les oligarquies de l’Estat. 

Això ens diu molt de la qualitat democràtica de l’Estat espanyol, i del degoteig de 
retallades a la llibertat col·lectiva que, sense adonar-nos, ens van imposant. 
L’art. 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu: 

“Tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; aquest dret inclou el de no 
ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les 
informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres”. 

Mentrestant l’Estat espanyol empresona qui aixeca la veu contra la repressió, retallada 
de drets i abús dels poderosos. 

Encara a data d’avui subsisteixen anacrònicament en el codi penal certs delictes amb 
penes agreujades quan la persona ofesa és membre de la família reial. Altres  
preceptes directament consideren injúries, amb penes de presó fins a dos anys, la 
crítica a la monarquia. 

És cert que el Tribunal Europeu de Drets Humans, ha vingut condemnant l’Estat 
espanyol per vulnerar el Dret a la llibertat d’expressió per la seva defensa a ultrança 
de la imatge de la família reial. Va ser el cas de la condemna a Espanya pel cas Otegi 
l’any 2011, o el cas d’E. S. i J. R., amb Sentència de 13 de març de 2018. Malgrat això 
l’Estat espanyol continua sense escoltar el Tribunal Europeu de Drets Humans i 
respectar la Declaració Universal dels Drets Humans. 

Però en realitat en Pablo Hasel no ha entrat a la presó per injuries a la corona o per 
enaltiment al terrorisme. Ha entrat a la presó per expressar amb llibertat les veritats 
i realitats d’aquest estat demofòbic que condemna la dissidència, que empresona la 
mobilització i que reprimeix els moviments socials. Ja res ens sorprèn d’un Estat que 
empresona persones per la seva militància política mentre normalitza l’extrema dreta 
i el seu discurs de l’odi i de l’exclusió. Pablo Hasél és a la presó mentre es permeten 
concentracions obertament feixistes en casernes d’homenatge a la División Azul, en 
esglésies es conmemora la mort de Franco, o en grups de whatsapp militars 
encoratgen a genocidis de la ciutadania que no combrega amb la seva idea de pàtria.   
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Creiem que cal defensar els creadors i els artistes, que cal blindar la llibertat artística 
i d’expressió. El nombre d’artistes condemnats o amb causes obertes per fer ús de la 
seva llibertat ja és preocupant i de cap manera ho podem permetre i tolerar. Creiem 
també que per defensar la nostra llibertat individual és indispensable defensar les 
llibertats col·lectives. 

Cal reclamar també l’amnistia per a totes els empresonades, condemnades i exiliades 
per motius polítics. La lluita per la llibertat no pot excloure ningú.  

És per tot això que a proposta del grup municipal de la CUP-AMUNT,

S’acorda:

1- Manifestem el nostre suport al cantant lleidatà Pablo Hasel, mostrem el nostre 
rebuig frontal al seu empresonament, i n’exigim el seu alliberament immediat.

2- Adherir l’Ajuntament de Corbera de Llobregat al manifest elaborat des de 
l’Acadèmia Catalana de la Música a favor de la llibertat d’expressió i en contra 
de la condemna al raper Pablo Hasel. 

3- Exigim l’alliberament de totes les presses polítiques i de consciència de l’Estat 
espanyol, així com que es posi fi a la persecució de les exiliades per motius 
ideològic. 

4- Ens oposem a la manca de drets i llibertats existent que demostra, un cop més, 
la qualitat demofòbica i repressiva de l’Estat espanyol.

5- Emplacem les institucions europees perquè prenguin partit i defensin el territori 
de drets i llibertats, finalitat intrínseca en l’esperit fundacional de la Unió 
Europea.  

6- Demanem expressament la derogació dels delictes contra la corona (arts. 485 
– 491 CP), i especialment el delicte d’injúries contra la família reial (arts. 490·3 
CP i 491 CP), per ser contrari a la Declaració Universal de Drets Humans i la 
jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans. 

7- Notificar aquests acords a la delegació del govern espanyol a Catalunya, a la 
Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya i a l’Acadèmia Catalana 
de la Música. 

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210408&punto=19

“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)
Vots en contra: 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”
   

20. Moció dels grups municipals CUP i ERC a favor de la Llei Trans estatal.
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Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municpal ERC i CUP, 
amb el text següent:

A les darrers setmanes ha saltat a l'actualitat l'esborrany de la futura Llei Trans Estatal, 
la qual té com a objectiu fer front al deute històric de la nostra societat amb les 
persones trans. 

Aquest esborrany és fruit del treball i esforç del col·lectiu trans articulat mitjançant la 
Plataforma Trans Estatal, amb un seguit de jornades de treball i processos participatius 
oberts realitzats conjuntament amb el Ministerio de Igualdad i la Dirección General de 
Diversidad Sexual y Derechos LGTBI.

Una de les principals fites d'aquest esborrany és la superació de la vigent Llei 3/2007, 
reguladora de la rectificació registral de l'esment relatiu al sexe de les persones, la 
qual ha quedat obsoleta i desfasada, ja que patologitza (es a dir, tracta com a malaltia) 
l'elecció de gènere en exigir la intervenció psiquiàtrica i mèdica, mitjançant la 
necessitat del diagnostic de disfòria de gènere i l'administració d'un tractament 
hormonal, per tal que una persona pugui afirmar qui és i poder procedir a la rectificació 
registral del seu gènere. Aquest fet provoca que les persones trans hagin de patir dos 
anys de periple mèdic i burocràtic patologitzador que afecta el seu benestar 
psicosocial.

Amb l'aprovació de l'actual esborrany de Llei Trans les persones podrien decidir sobre 
els seus propis cossos i la seva pròpia vida sense dependre de ningú, ja que només 
seria necessària l'autorització expressa de la persona interessada, sense haver d'estar 
condicionat, en cap cas, a l'acreditació d'haver de sotmetre's a cap mena de cirurgia, 
teràpies hormonals, tractaments psicològics, psiquiàtrics o mèdics de cap tipus.

Davant de la publicació del dit esborrany hi han sorgit veus crítiques, entre les que ha 
destacat la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, que afirma que aquesta 
proposta “posa en risc els criteris d'identitat de la resta de 47 milions d'espanyols”, 
mostrant la seva preocupació per la possibilitat d'escollir el gènere “sense mes que la 
seva voluntat o desig”, declaracions que contrasten amb la proposta de llei que el 
PSOE va presentar l'any 2017 (amb una ponència posterior al 2019) molt similar a la 
que ha fet el Ministerio de Igualdad. 

Tampoc es poden deixar de banda les declaracions de persones i col·lectius que 
afirmen que no es pot considerar dones a les dones trans, uns fets preocupants en 
una societat on no es pot excloure a ningú i on la ultradreta està fent seus aquests 
discursos d'odi.

Cal, en aquest punt, recordar els Principis de Yogyakarta de 2006, sobre l'aplicació de 
la legislació internacional dels drets humans amb relació a l'orientació sexual i la 
identitat de gènere, presentats a les Nacions Unides en 2007 per la Comissió 
Internacional de Juristes i el Servei Internacional per als Drets Humans, on s'insta als 
estats a adoptar totes les mesures legislatives, administratives i de qualsevol índole 
necessàries per respectar plenament i reconèixer legalment el dret de cada persona a 
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determinar la seva la identitat de gènere i a viure la seva orientació sexual amb 
respecte. També cal fer esment a la Resolució 20/48 de 2015, del Consell d'Europa i a 
l'estratègia de la Comissió Europea presentada al mes de novembre de 2020 per 
impulsar la igualtat entre els col·lectius LGTBIQ, ja que a ambdues es conclou que 
l'autodeterminació és essencial per millorar el reconeixement de les persones trans.

En aquest sentit, el col·lectiu LGTBI compta a Catalunya, des de fa anys, amb la Llei 
11 /2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres, i intersexuals, i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, 
d'important transcendència per a la dignitat i el reconeixement dels drets del col·lectiu 
LGTBI a Catalunya. Aquesta llei posa èmfasi en la despatologització de les identitats 
trans i posa en valor l'autodeterminació com a eina que reconeix a les persones trans 
com a subjectes de dret, principi que ha adquirit rang de dret humà fonamental, que 
forma part dels estàndards europeus i que és imprescindible per a abordar la 
discriminació i garantir la igualtat de les persones trans.

De fet, fins a tretze comunitats autònomes del conjunt de l'estat tenen llei especifica 
LGTBI i/o llei especifica trans. Aquestes lleis, però, tenen les limitacions pròpies de les 
competències autonòmiques. Aquesta situació produeix no poder assegurar els drets 
de les persones trans d'una forma real i efectivament integral, i genera un tracte 
desigual en funció del lloc de residència, a més de certa confusió, ja que les persones 
trans que resideixen en certes comunitats autònomes poden modificar el seu sexe i 
nom en els documents administratius dependents de les administracions 
autonòmiques, però no així en els documents identificatius nacionals, entre els quals 
cal destacar el document nacional d'identitat. 

A l'Estat espanyol s'han assolit als darrers anys importants fites en reconeixements 
del col·lectiu LGTBI, com l'aprovació del matrimoni entre dues persones del mateix 
sexe, però és notori que hi ha mancances que impedeixen que el marc estatal de 
protecció de les persones trans doni compliment als estàndards internacionals de 
protecció dels Drets Humans, a més del fet que exclou a determinats col·lectius com 
als menors d'edat o les persones migrades. 

Com a exemple, al mes de juliol de 2019, el ple del Tribunal Constitucional ha estimat 
la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Suprem respecte a la Llei 3 
/2007, reguladora de la rectificació registral de l'esment relatiu al sexe de les persones, 
i ho ha fet en un sentit favorable al dret de les persones transsexuals menors d'edat 
al veure reconeguda legalment la seva identitat de gènere. En qualsevol cas, la decisió 
del Constitucional posa de manifest, una vegada més, l'antiquat del marc legislatiu 
espanyol pel que fa a les garanties per a la identitat legal de les persones trans.

L'esborrany de Llei Trans elaborat pel Ministeri d'Igualtat amb la participació dels 
col·lectius trans és una eina necessària i precisa. La realitat posa de manifest, malgrat 
alguns avenços dels últims anys, que la discriminació estructural que pateixen les 
persones trans és travessada amb tota la seva cruesa en tots els àmbits de la vida 
social: el sanitari, l'educatiu, el laboral entre d'altres. Ha arribat el moment de 
considerar a les persones trans com a subjectes actius en la formulació de polítiques i 
disposicions normatives, que no patologitzin els seus cossos ni les seves identitats a 
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través de requeriments i intervencions mèdiques, que siguin reconegudes socialment 
les múltiples identitats sexe-genèriques i que s'implementin mesures per aconseguir 
l'autèntica igualtat social de les persones trans.

Per tot el que s'ha exposat, a proposta dels grups municipals de la CUP-AMUNT i 
Esquerra Republicana de Catalunya de Corbera de Llobregat,

S’acorda:

1. Instar al Govern d'Espanya a tramitar i aprovar la “Llei per a la igualtat Plena 
de les Persones Trans” fonamentada en la despatologització de les identitats 
trans, en l'autodeterminació de la identitat i expressió de gènere i en 
l’abordatge de polítiques per intervenir en la desigualtat estructural que 
pateixen les persones trans en múltiples àmbits de la vida social, tal com ha 
expressat la Plataforma Trans Estatal.

2. Informar a tots els Grups del Congrés dels Diputats d'aquesta moció, així 
com al Ministerio de Igualdad, a la Plataforma Trans Estatal, Observatori 
Contra l'Homofòbia, la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya i a la 
Federació Estatal de Lesbianas Gays, Trans y Bisexuales (FELGTB).

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210408&punto=20

“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”
   

21. Moció del grup municipal ERC relativa a la xarxa de vigilància de la 
contaminació atmosfèrica.

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

Un dels reptes inajornables i urgents que han d'assumir les administracions públiques 
és minimitzar la contaminació atmosfèrica derivada del trànsit i de les activitats. L’aire 
net és un requisit bàsic per a la salut humana i el benestar, però actualment la 
contaminació atmosfèrica constitueix el principal risc ambiental per a la salut, 
incrementa els riscos de malalties respiratòries i cardiovasculars, així com de diversos 
càncers en la població.

L'Organització Mundial de la Salut confirma que cada any hi ha milions de morts 
prematures causades per la mala qualitat de l’aire que afecta el 100% de la població, 
però especialment a uns grups de  persones   més  vulnerables als  efectes dels  
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contaminants  atmosfèrics com són les persones   amb  malalties cardíaques o de  
l’aparell respiratori, els  nadons, els  nens  en  edat preescolar i les dones 
embarassades.

Els principals contaminants de l’aire són les partícules en suspensió (PM), els òxids de 
nitrogen (NOx) i l’ozó troposfèric (O3). Sense oblidar altres contaminants com poden 
ser els compostos de sofre (SO2, H2S, H2SO4 mercaptans, sulfurs), compostos de 
carboni (CO, CO2, CH4, HCT), els halògens i compostos halogenats (Cl2, HCl, HF, 
CFC).

Amb la finalitat de protegir la salut humana i el medi ambient en general, la legislació 
ambiental europea és força estricta en el combat de les emissions contaminants, en 
assegurar la qualitat de l’aire, reduir les emissions, i exigeix l’indispensable avaluació 
i mesura de la qualitat de l’aire i en assegurar que la informació sigui transparent pel 
coneixement de tota la població. Així, per exemple, està recollit a:

o Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig 
de 2008, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més 
neta a Europa.

o La Directiva 2004/107/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de 
desembre de 2004, relativa a l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel i 
els hidrocarburs aromàtics policíclics en el aire ambient.

o Directiva 2015/1480/CE, de la Comissió, de 28 de agosto de 2015 per la 
que es modifiquen diversos annexos de les Directives 2004/107/CE y 
2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell en els que se 
estableixen les normes relatives als mètodes de referencia, la validació 
de dades i la ubicació dels punts de mostreig per l’avaluació de la qualitat 
de l’aire ambient.

Per altra banda, d’acord amb llei 34/2007 de qualitat de l’aire i protecció de 
l’atmosfera, correspon a les entitats locals exercir aquelles competències en matèria 
de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera que tinguin atribuïdes en l'àmbit de la 
seva legislació específica, així com aquelles altres que els siguin atribuïdes en el marc 
de la legislació bàsica de l'Estat i de la legislació de les comunitats autònomes en 
aquesta matèria.

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) 
va ser creada per la Llei 22/1983 i el Decret 322/1987 i actualment, està adscrita 
administrativament al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. D’acord amb la normativa vigent, la situació de les estacions de la xarxa 
de vigilància no respon, ni es correspon, amb els límits administratius dels municipis 
metropolitans, si no que pretén una representativitat dels punts de mesurament fix 
que s’associen amb les diferents condicions d’emissió i dispersió de contaminants que 
podem trobar al territori.

Actualment la xarxa de vigilància metropolitana està conformada per 35 estacions amb 
23 punts de mesura NO2, 32 de PM10, 14 de PM2,5 i 14 d’O3. I pel 2021 no es preveuen 
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noves estacions a nivell metropolità per 2021, excepte un estació més de mesurament 
dels contaminants anteriors a Barcelona (Av Meridiana).

Les estacions de la XVPCA situades a l’àmbit metropolità presenten unes carències 
importants en el control i la representativitat de diversos contaminants en alguns dels 
municipis metropolitans, sobretot pel que fa a detecció de PM2,5 i d’O3, i més 
concretament:

 NO2 Sant Adrià del Besós, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Ripollet, Sant Joan 
Despí, Cerdanyola del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Montgat, 
Sant Feliu de Llobregat

 PM10 Sant Boi de Llobregat i Cerdanyola del Vallès.

Davant la situació acumulada pels darrers anys, i atesos els continus episodis de 
contaminació atmosfèrica que afecten l’àmbit metropolità, creiem que cal ser exigents 
amb el compliment de les competències i potestats de cada administració, i considerem 
que l’AMB hauria de liderar la vigilància, la prevenció i la millora de la contaminació 
atmosfèrica en tot l’àmbit metropolità, de la ma de tots els ajuntaments.

És per tot això que, a proposta del grup municipal d’ERC a l’ajuntament de Corbera de 
Llobregat,

S’acorda:

Primer.-Que l’ajuntament de Corbera de Llobregat assumeix com a propi el 
compromís i insta a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, i a la resta de municipis metropolitans a col·laborar per 
a:

 Elaborar i aplicar el Pla Qualitat de l’Aire de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona 2021-2026 pel seguiment de les àrees estratègiques i el 
desenvolupament de les accions en el territori metropolità la vigilància, 
prevenció i millora de la contaminació atmosfèrica a l’AMB.

 Elaborar durant l’any 2021 un informe de la situació actual de les estacions de 
la XVPCA, avaluant la tipologia dels contaminants químics i biològics que es 
necessari controlar, així com de les necessitats reals de vigilància i prevenció 
de la contaminació atmosfèrica a l’àmbit metropolità per tal d’endegar 
seguidament i amb urgència les actuacions necessàries per assolir que a tot el 
territori metropolità es compleixi la legislació ambiental europea en relació a la 
qualitat de l’aire.

 Aprovar els convenis de col·laboració interadministratiu necessaris entre la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments amb 
l’AMB per a la coordinació i millora de la contaminació atmosfèrica.

 Millorar la transparència de les dades i l’evolució de la contaminació 
atmosfèrica, tan al web de l’AMB, com als webs de cada Ajuntament metropolità 
per a publicar l’estat de la contaminació en els moments d’episodis importants, 
així com també anualment.

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

Codi Segur de Validació 62481dc1ac5b4e30945e294d1c4bcee3001
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Segon.-Comunicar aquesta moció al Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a l’àrea d’Ecologia de l’AMB, 
a la resta d’ajuntaments metropolitans, al Parlament de Catalunya, així com a tots 
els grups polítics representats al Parlament de Catalunya, la Diputació de Barcelona 
i l’AMB.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210408&punto=21

“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)
Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU)

S’adopta l’acord per majoria absoluta”
   
22. Moció dels grups municipals ERC i CUP en suport a la candidatura de la 
sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la 
humanitat de la Unesco.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipal ERC i CUP 
amb el text següent:

Vista la iniciativa de la Confederació Sardanista de Catalunya de presentar la 
candidatura de la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial 
de la Humanitat, de la UNESCO. 

Vist l’interès de la Colla Sardanista de Corbera per a que l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat hi doni suport. 

Atès que la sardana encarna els valors de comunitat, de cohesió i d’igualtat, i és un 
símbol de la identitat catalana. 

Atès que la sardana constitueix una tradició fortament arrelada al nostre municipi. 

Atesa la importància del patrimoni cultural immaterial per al manteniment de la 
diversitat cultural i de la creativitat humana, així com per al desenvolupament 
sostenible. 

Per donar curs a la petició de la Colla Sardanista de Corbera, a proposta dels grups 
municipals d’ERC i la CUP,

S’acorda:

1. Manifestar el suport a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa 
del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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2. Comunicar aquest suport a la Colla Sardanista de Corbera i a la Confederació 
Sardanista de Catalunya, impulsora de la iniciativa. 

3. Autoritzar la Confederació Sardanista de Catalunya a fer públic aquest suport. 

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210408&punto=22

“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)
Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU)

S’adopta l’acord per majoria absoluta”
   

23. Moció del grup municipal Cs per a la implantació d'un pla local de 
prevenció del suïcidi i salut mental.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal Cs, i una 
vegada incorporades les esmenes aprovades per majoria absoluta s’acorda el text 
següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El suïcidi és un dels grans tabús socials que existeixen i un etern oblidat en les 
institucions públiques, que a més es veu difuminat i diluït en les estadístiques.

Actualment les persones que decideixen posar fi a les seves vides són el doble dels 
quals moren en accidents en carretera; el suïcidi continua sent la primera causa de 
mort externa al nostre país.

Aquesta mort silenciada està tenint una tendència ascendent, 3.539 persones van 
morir per suïcidi en 2018, augmentant un 9,8% en 2019. Malgrat la dificultat que 
existeix per a quantificar aquests casos, ja que existeix una absència de registre 
específic de morts, sovint ens trobem que es comptabilitzen com a accidents quan hi 
ha una clara voluntat d'aquestes persones de voler deixar de viure.

Després d'un any de distància social, limitació de visites de familiars i amics, ja 
existeixen diversos estudis que confirmen que s'han incrementat les taxes d'ansietat i 
la incertesa pel pronòstic de la malaltia. A més, han aparegut en alguns pacients 
símptomes afectius i psicòtics relacionats amb els tractaments.

La situació actual, ens posa de manifest que durant els pròxims anys veurem les 
conseqüències del COVID-19 relacionades amb la salut mental durant l'estat d'alarma, 
l'aïllament i restriccions de mobilitat, respecte a la resta de pacients i professionals.

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

Codi Segur de Validació 62481dc1ac5b4e30945e294d1c4bcee3001
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Aquest fatídic any està mostrant la pitjor cara de la salut mental, un augment de 
patologies, l'empitjorament de patologies ja diagnosticades, esquizofrènies, TOC, 
augment de consums en estupefaents.

L'administració municipal té un paper fonamental en aquesta mena de situacions dins 
de l'encaix de la salut mental, sent els serveis més pròxims, els més propicis per a la 
detecció d'aquesta mena de situacions i més garants per a detectar i prevenir les 
conductes suïcides.

A la Unió Europea s'han aprovat una sèrie de Fons Extraordinaris, entre els quals està 
ReactEU a nivell regional i local, per a combatre les conseqüències econòmiques, 
sanitàries i socials del Covid-19 per al període 2021-2023, amb efecte retroactiu des 
de març de 2020.

Catalunya rebrà de ReactEU 1.706 milions d'euros d'aplicació en la Comunitat 
Autònoma i en l'Administració Local, afegint que els Ajuntaments de tota Espanya 
rebran a més 1.483 milions d'euros amb la mateixa finalitat de superar la situació 
actual, mitjançant projectes que seran finançats al 100%, que podrien aplicar-se 
perfectament als casos de prevenció i ajuda per a evitar els suïcidis.

Previ dictamen de la Comissió Assessora, i amb la incorporació de les esmenes 
proposades, s’acorda:

SOL·LICITAR

1. Que Corbera de Llobregat es declari ciutat compromesa amb la Prevenció del suïcidi 
i l'Atenció al supervivent i consegüentment, s'il·lumini cada 10 de setembre 
l'Ajuntament per a visibilitzar el dia internacional de la prevenció del suïcidi.

2. Creació d'una campanya de conscienciació, sensibilització, informació, formació i 
promoció de la salut mental i erradicació dels estigmes socials en relació a la salut 
mental a Corbera de Llobregat.

3. Difusió des de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat de la guia: Prevenció del suïcidi 
i Acompanyament del dol, del Consell nacional de la Joventut de Catalunya. De la 
ubicació i telèfon de “Barcelona cuida”, que té vocació metropolitana, de la ACPS i del 
telèfon gratuït 900925555.

4. Que l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, inclogui en la seva pròxima elaboració 
del pla local de salut, la prevenció al suïcidi en l'apartat de salut mental.

5. Que l'Ajuntament de Corbera de Llobregat sol·liciti a la Generalitat de Catalunya, el 
desenvolupament de les polítiques de salut mental i prevenció, seguiment i 
conscienciació de la Societat, i el seu possible finançament a través dels fons de la 
unió (ReactEU i fons social europeu 2021 – 2027).

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210408&punto=23

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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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),  Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, 
Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs)
Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU)

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

   

24. Moció del grup municipal Força Corbera per al manteniment i inversió dels 
barris recepcionats.

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

Un grup important de les urbanitzacions de Corbera es troben recepcionades  per 
l’Ajuntament perquè disposen de tots els serveis bàsics, després de realitzar en 
el seu dia les corresponents obres d’urbanització, les quals van ser finançades 
íntegrament pels parcelꞏlistes.

Aquestes urbanitzacions haurien de passar a ser considerades plenament com 
a barris de Corbera a l’hora de planificar i portar a terme, tant les actuacions de 
conservació i manteniment de la via pública i els espais públics, com els 
projectes d’inversió municipal a l’espai públic.

En la majoria de casos, ha passat molt de temps des de la realització de les obres 
d’urbanització. La situació actual dels barris és de degradació de l’espai públic, 
essent l’estat d’abandonament i deixadesa de carrers, parcs urbans i espais 
públics la queixa unànime i compartida pel seu veïnat. Això provoca un sentiment 
de greuge envers el nucli urbà, situació que considerem que cal revertir de forma 
decidida perquè perjudica a tot el municipi en general, no contribueix a la 
necessària integració de tots els veïns i veïnes i la cohesió social se’n veu afectada.

D’altra banda, la degradació de l’espai públic repercuteix de forma directa en la 
pèrdua del valor de la propietat immobiliària, en la majoria dels casos l’únic bé 
de què disposen les famílies i, freqüentment també, una propietat que encara 
estan pagant. Això dificulta i redueix les opcions de compravenda, impedint que 
les famílies puguin adequar el seu projecte vital, molt canviant en aquests moments, 
amb el seu lloc de residència.

Així mateix, les famílies residents als barris recepcionats van fer en el seu dia  un 
esforç d’inversió molt important per a finançar les obres, ara continuen pagant 
els seus impostos locals i, en justa correspondència, haurien de rebre uns serveis 
justos i equitatius per part de l’Ajuntament.

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

Codi Segur de Validació 62481dc1ac5b4e30945e294d1c4bcee3001
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Considerem, per tant, que donades les característiques del nostre municipi i de la 
importància estructural i poblacional que hi tenen els barris/urbanitzacions, cal 
actuar sense demora des de l’Ajuntament per revertir aquesta situació de greuge 
i d’endarreriment. Amb aquest objectiu, proposem l’adopció dels següents.

ACORDS 

Primer.- Establir que, durant els anys 2021, 2022 i 2023, es destinarà als 
barris/urbanitzacions recepcionats tant totalment com parcialment el 50% 
de total de totes les partides pressupostàries de manteniment i inversió 
d’espais públics (parcs urbans, parcs infantils, ...) i via pública. Els recursos 
s’aplicaran als diferents barris en funció de les necessitats i d’acord amb un pla previ 
d’actuació.

Segon.- En la presentació dels pressupostos 2022 i 2023, s’especificaran 
quines seran les actuacions a realitzar dins les partides globals de manteniment 
i conservació d’espais i via pública.

Tercer.- En finalitzar l’exercici, en el Ple municipal s’hi donarà compte de les 
actuacions efectivament realitzades cada any als barris/urbanitzacions i dels 
recursos econòmics que s’hi hagin destinat.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210408&punto=24

“Vots a favor: Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo 
Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera),
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 l’acord per majoria absoluta”
  
 
25. PRECS I PREGUNTES

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

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210408&punto=25

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 01:30  
hores del 9 d’abril de 2021, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a 
secretària acctal., certifico.”

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

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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