ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE 03-04-2019

A Corbins a tres d’abril de dos mil dinou i sent les 21,30 hores i sota la Presidència
del Sr. Alcalde Jaume Camarasa Lesan assistit per l'infrascrit Secretari, Josep Lluís
Prat Pascual, van concórrer prèvia citació en forma, els Regidors següents:
Jordi Verdú Paijà, Anna Paüls Solans, Jordi Camats Bernaus , Carolina Martí Fajardo
,Rosa Solans Guillamet , Ramón Gasull Riera i Enric Camats Jove, , amb objecte de
celebrar sessió ordinària de 1ª convocatòria.
Van excusar la seva presencia els regidors/ores:
David Lesan Esqué .
1.-LECTURA I APROVACIÓ ACTA
SESSIÓ ANTERIOR.- Preguntats els Srs.
Regidors si tenien alguna objecció a l’Acta que se’ls ha passat junt amb la
convocatòria d’aquest Ple.
Manifesten :

Que no, quedant aprovada per unanimitat.
2.-DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2018.
En data 28-2-2019 i per decret 2019/34 l'Alcalde va aprovar la liquidació de l'exercici
2018.

1. ANTECEDENTS
1.1 En data 06-02-2018 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la
intervenció de la corporació.
1.2 En data 26-02-2018 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de
la liquidació del pressupost del 2018.
1.3. En data26-02-2018. l'interventor va emetre informe sobre el compliment
dels resultats obtinguts a la liquidació.
1.4 En data 26-02-2018 l'interventor va emetre informe sobre el càlcul dels
objectius del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de
la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018.
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2018 a 31 de desembre
del mateix exercici, s'obté el següent resultat:
1.5.1. Pressupost de despeses:
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1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

1350110
84550,85
1434660,85
1297857,41
1297857,41
1247054,75
50802,66

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:
CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

107867,3

1.5.2. Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:
2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:
DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

123200,84
0
66136,2
57064,64

1350110
84550,85
1434660,85
1343021,95
41690,74
1155284,83
146046,38

232976,36
88241,68
144734,68
290781,06

1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
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AJUNTAMENT DE
Exercici Comptable:

CORBINS
2018

RESULTAT PRESSUPOSTARI

2018

DRETS
OBLIGACIONS AJUSTOS
RECONEGUTS
RECONEGUDES
NETS
NETES
1.176.446,07
836.937,47

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

RESULTAT
339.508,60

124.885,14

138.007,86

- 13.122,72
326.385,88

1.301.331,21

974.945,33

2. Actius financers

0,00

0,00

3. Passius financers

0,00

322.912,08

-322.912,08

1.301.331,21 1.297.857,41

3.473,80

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

-

0,00

AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats am b rom anent de tresoreria per a
despeses grals.

0,00

5. Desviacions de finançam ent negatiu de l'exercici

0,00

6. Desviacions de finançam ent positiu de l'exercici

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

3.473,80

1.5.4. Romanent de tresoreria:
AJUNTAMENT DE

CORBINS

Exercici Comptable: 2018

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY 2018
1. (+) Fons líquids

103.641,46

2. (+) Drets pendents de cobram ent

254.697,24

(+) del Pressupost corrent

146.046,38

(+) de Pressupostos tancats

144.734,68

(+) d'operacions no pressupostàries

-36.083,82

(-) cobram ents realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagam ent
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) pagam ents realitzats pendents d'aplicació definitiva

134.823,27
50.802,66
57064,64
26.955,97
0,00

4. (+) Partides pendents d'aplicació

0,00

(-) de cobram ents realitzats pendents d'aplicació pressupostària

0,00

(+) de pagam ents realitzats pendents d'aplicació pressupostària

0,00

I. Rom anent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobram ent

223.515,43
114424,21

III. Excés de finançam ent afectat
IV. Rom anent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

0,00
109.091,22

1.5.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 0 €. Estan formats pels romanents
d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren com a
ajustos en l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de
finançament afectat:
- Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos
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afectats, amb el següent detall:
-

.... per import de ....€
.... per import de ....€

- Incorporació voluntària:
- .... per import de ....€
- .... per import de ....€
Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos
suficients, una vegada acordada la distribució del superàvit.
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació
del pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una
posició d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost
s'obté per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7
de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la
comptabilitat nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 360.214,32 d'acord
amb el següent detall:
Quadre 1. Càlcul de
l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

1.301.331,21
974.945,33
326.385,88
-8.759,85
3.575,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.296.147,31
974.945,33
321.201,98

1.7. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2016 amb
aquell que es desprèn de la liquidació del 2018.
La despesa computable de l'exercici 2018 serà la no financera, exclosos els
interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents
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d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament
de les Corporacions Locals, les despeses finançades amb superàvit de la liquidació i,
si escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la
determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de
la IGAE.
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2017 a la qual
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia
espanyola que del 2017 al 2018 és del 2,4% i, si s’escau, afegirem els increments
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació
avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost 2018 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas,
l'entitat local compleix / no compleix la Regla de la despesa amb un marge de 8035,42

Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el
SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte
d'altres Administracions Públiques

Liquidació
exercici 2017
837.193,47
0,00

Liquidació
exercici 2018
922.861,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes)
a altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de
la Unió Europea o d'altres Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
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837.193,47

922.861,47
0,00

59.652,70

59.652,70

777.540,77

134.695,14
0,00
0,00
0,00
134.695,14
0,00
0,00
0,00
788.166,33

Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de
referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents de
la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents de
la recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

0,024
796.201,75
0,00
0,00
796.201,75
788.166,33
8.035,42
1,37%

1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.8.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute
per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna
de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents
liquidats consolidats
El volum de deute viu a 31/12/2018, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:
Nivell de deute viu
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
2 (-) CCEE, QQUU, Altres..
3
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)
4
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
5
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
6
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
1.176.446,07
0,00
1.176.446,07
2.027.358,38
0,00
172,33%

1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 11.85 dies.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els
pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
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pressupost, s’hauran de determinar:
 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
 El resultat pressupostari de l’exercici
 Els romanents de crèdit
 El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla
econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell
d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior
a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte la nova
disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per
aquesta distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen
les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat
d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no
imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute
viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo
resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i
l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la
regla de la despesa i del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1.
Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, que en termes consolidats
figura a la part anterior.
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se
celebri.
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3.-Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
3.-APROVACIO DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÁVIT DE LA LIQUIDACIÓ DE
L'EXERCICI 2018.
Antecedents
1. En data 28-2-2018 i per decret 2019/34 l'Alcalde va aprovar la liquidació de l'exercici
2018.
2. De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors:
a)
b)
c)
d)

Romanent de tresoreria per a despeses generals: + 109.091,22 euros
Estabilitat: + 321.201,98 euros
Rati de deute viu: 172,33 %
Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 0,00 euros

3. El darrer període mig de pagament informat al ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques en data 31-12-2017 té un valor de 11.85
4. La previsió d'estabilitat de la liquidació de l'exercici 2017 és de 321.201,98 euros.
Fonaments de dret
1. L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per
damunt dels previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute.
2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest
s'ha de destinar a reduir el nivell d'endeutament net.
3. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no
superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament,
que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional, romanent de tresoreria
positiu, una vegada descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament, que
compleixin amb el període mig de pagament previst a la normativa de morositat i que
prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de l'exercici 2017 podran
destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar
al pressupost i a continuació, a finançar inversions financerament sostenibles sempre
amb el límit de la previsió de capacitat de finançament de l'exercici 2017, si encara
queda import a distribuir aquest es destinarà a reduir endeutament net.
4. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per inversió
financerament sostenible.
5. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en
matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 31 de gener de 2017 de
la Direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la
Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, entre
d'altres, que el romanent de tresoreria per a despeses generals positiu s'ha de
destinar, en funció dels recursos líquids disponibles a sanejar les obligacions pendents
d'aplicar al pressupost i al compliment dels compromisos de despesa assumits per
l'existència de romanents de crèdits incorporables.
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6. L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no
complir amb l’obligació de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre dels
previstos en el pressupost a la reducció del nivell de deute públic de conformitat amb
allò que preveu l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i l’incompliment de l’obligació de destinar el
superàvit pressupostari a la reducció del nivell d’endeutament net d’acord amb allò que
preveu l’article 32 i la disposició sisena de la mateixa Llei.
Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següent acord:
ACORD
1. Aprovar l’expedient de distribució del superàvit de la liquidació d’acord amb el
següent detall:
Ajuntaments subjectes a l’art. 32 LOEPSF
Primer.- S’han recaptat 0 euros de més en relació a les previsions inicials no finalistes,
els quals s’hauran de destinar a reduir endeutament net.

Capítols 1 a 9
CCEE
QQUU
subvencions corrents
subvencions de capital
venda d'inversions reals
formalització de préstecs
Previsions inicials no finalistes

Previsions inicials
1.350.110,00

Recaptació
1155284,83

76.500,00

48679,85

1.273.610,00

1.106.604,98

Reducció d'endeutament

0,00

Primer.- La recaptació en la seva totalitat no ha superat les previsions inicials
d’ingressos no finalistes del pressupost.
Segon.- L’import del superàvit és de 109.091,22 .euros del qual es dedueixen els
següents imports en concepte de creditors per despeses pendents d’aplicar a
pressupost i d’adjudicacions finançades amb fons propis:
4. Determinació del superàvit
RTDG
Excés d'ingressos
Pendent d'executar de la DS 2016 DURANT EL
2018 en IFS
Mínim de tresoreria
RTDG afectat a la distribució

109.091,22
0,00
0,00
80.000,00
29.091,22

Tercer.- L’import a distribuir de 29.091,22 euros es distribueix de la següent manera:
Import mínim de reducció
d'endeutament

29.091,22

Import màxim d'Inversió
financerament sostenible

0,00
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Quart.- Indicar la lliure disponibilitat de l'import de 0.-.. euros.
Posat a votació dona el següent resultat:
Aprovat per unanimitat dels 8 regidors presents (6 de Corbins Actiu i 2 de PDeCAT –
Compromís per Corbins).
4.-DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG
TERMINI PEL PERÍODE 2020-2022.
En data 12-3-2019 i per decret 2019/40 l'Alcalde va aprovar el pla pressupostari a mig
termini
1. ANTECEDENTS
En data 12-03-2019 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària,
deute públic i regla de la despesa.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions
Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà
l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a partir del qual es garantirà una
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària,
deute públic i regla de la despesa.
2.2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els plans pressupostaris a mig termini
tindran un període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:
2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa
de les respectives Administracions Públiques.
2.2.2. Les projeccions de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i
de 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.
2.2.3. Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions
d'ingressos i despeses.
2.2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la
sostenibilitat a llarg termini de les finances públiques.
2.3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina l’obligació de
remetre anualment abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris a mig
termini en els quals s’enquadrarà l’elaboració del pressupostos anuals.
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
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Per tant, proposo que s’acordi:
3.1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2020 a 2022, d’acord amb el
següent detall:

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

LIQUIDACIÓ
2018
611.343
13.252
168.081
382.224
1.547
1.176.446
0
124.885
124.885
0
0
0
1.301.331

PREV LIQ
2019
617.200
20.000
194.000
408.000
1.548
1.240.748
0
12.000
12.000
0
0
0
1.252.748

PREVISIÓ
2020
623.372
20.000
197.880
408.000
1.548
1.250.800
0
10.000
10.000
0
0
0
1.260.800

PREVISIÓ
2021
629.606
20.000
201.838
408.000
1.548
1.260.991
0
10.000
10.000
0
0
0
1.270.991

PREVISIÓ
2022
635.902
20.000
205.874
408.000
1.548
1.271.324
0
10.000
10.000
0
0
0
1.281.324

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2018
314.206
470.648
52.084
0
0
836.937
138.008
0
138.008
0
322.912
322.912
1.297.857

2019
320.000
465.000
51.500
0
0
836.500
35.800
0
35.800
0
307.771
307.771
1.180.071

2020
329.600
478.950
45.000
0
0
853.550
15.000
0
15.000
0
371.548
371.548
1.240.098

2021
336.192
488.529
35.000
0
0
859.721
15.000
0
15.000
0
384.650
384.650
1.259.371

2022
342.916
493.414
30.000
0
0
866.330
15.000
0
15.000
0
397.435
397.435
1.278.765

2018
3.473,80

2019
72.677,00

2020
20.702,00

2021
11.620,32

2022
2.558,68

+Crèdits gastats finançats
amb romanent de
tresor.desp.grals.

0,00

35.871,00

108.548,00

129.250,00

140.870,32

+Desviacions de
finançament negatives de
l'exercici

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-Desviacions de
finançament positives de
l'exercici

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.473,80 108.548,00

129.250,00

140.870,32

143.429,00

Resultat pressupostari

Resultat pressupostari
ajustat
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3.2. Trametre, abans del 15 de març, el pla pressupostari a mig termini al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques.
3.3. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del pla
pressupostari a mig termini.
5.-PROPOSTA D’ACORD PER L’APROVACIÓ FESTES LOCALS PER A L'ANY
2020.
El Sr. Alcalde proposa a l'Ajuntament en Ple aprovar les dues festes locals per al
proper any 2020, els dies 22 i 25 de maig.
Posat a votació dona el resultat següent:
Aprovat per unanimitat dels 8 regidors presents (6 de Corbins Actiu i 2 de PDeCAT –
Compromís per Corbins).
6.-CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CORBINS I
ADAMO
TELECOM
IBERIA,
S.A.
PER
AL
COMPARTIMENT
D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS
D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor Jaume Camarasa Lesan, alcalde de l’Ajuntament
de Corbins (en endavant, l’Ajuntament), assistit pel secretari de la Corporació, el
senyor Josep Lluís Prat Pascual
I de l’altra, el senyor Xavier Viladegut i Garray amb NIF 40892820Q, que actua en nom
i representació del operador de telecomunicacions Adamo Telecom Iberia S.A. amb
CIF A-65232357 (en endavant Adamo), en virtut de poder notarial atorgat davant de la
Notari de Barcelona, D. Maria de las Mercedes Martinez Parra, número de protocol
454 inscrit al Registre Mercantil de Barcelona el 2 de Març de 2010
Ambdues parts tenen i es reconeixen plena i mútuament la capacitat legal suficient per
a contractar i obligar-se, i en especial per a aquest acte, i,
MANIFESTEN
• Que l'Ajuntament de Corbins considera d'interès preferent la promoció de l'ús de les
noves tecnologies de la informació i les comunicacions a la ciutat de Corbins, entre la
seva ciutadania i el seu teixit empresarial i social. Així com facilitar la implantació
d’infraestructures avançades de telecomunicació com un element estratègic de suport
per aconseguir avanços en la concreció a Corbins del seus objectius com a ciutat
inteligent -smart city.
• Que Adamo, a efectes de prestar els seus serveis de telecomunicacions i el servei
públic de difusió, té previst construir i explotar una xarxa de telecomunicacions de fibra
òptica a la ciutat de Corbins i oferir, a través d'aquesta xarxa, serveis avançats i de
comunicació en banda ampla.
• Que l'Ajuntament de Corbins considera d'interès prioritari la construcció de la nova
xarxa de telecomunicacions de banda ampla que Adamo té previstes, així com que
aquesta nova xarxa proveeixi al conjunt dels veïns i que la seva construcció i
implantació es faci de la manera més eficient i amb el mínim impacte possible.
• Que Adamo aporta la voluntat i l’interès en col·laborar en la promoció tecnològica de
la ciutat de Corbins.
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• Adamo reconeix, així mateix, la utilitat d'aquesta col·laboració per a la promoció de la
pròpia entitat i dels seus productes i serveis.
Donada la coincidència d'interessos, ambdues parts subscriuen el present acord,
fonamentat en les següents:
PACTES
I. Ambdues institucions volen col·laborar en la implantació de una xarxa de fibra òptica
i així facilitar serveis bàsics de telecomunicacions que ajudin a Corbins en la seva
evolució cap al marc molt més ampli del concepte de ciutats inteligents - smart city.
II. Adamo es compromet a que la població de Corbins s'inclogui en els seus programes
de difusió i implantació de serveis avançats.
III. Adamo col·laborarà, en la mesura de les seves possibilitats, en els programes de
promoció tecnològica de l'Ajuntament de Corbins.
IV. Adamo desplegarà la seva xarxa de telecomunicacions a la ciutat de Corbins
mitjançant la construcció de la xarxa de telecomunicacions necessària per a la
prestació dels seus serveis. Aquesta construcció es realitzarà conforme a la
normativa vigent.
V. L’Ajuntament i Adamo manifesten la seva voluntat d'aprofitar el desplegament de la
xarxa de fibra òptica de Adamo per connectar diversos edificis de titularitat municipal,
o que utilitza l'Ajuntament de Corbins per desenvolupar les seves funcions, per tal de
donar suport a la xarxa corporativa de telecomunicacions d'aquest Ajuntament.
VI. L’Ajuntament de Corbins cedirà a Adamo l’ús d’un espai de 2 m x 1 m al edifici Casa
de la Vila situat al carrer Plaça de la Vila s/n. d’aquesta localitat.
Adamo instal·larà els equips necessaris per la posada en marxa del seu
equipament, assumint-ne el cost de gestió i manteniment de les instal·lacions
elèctriques i de fibra òptica fins a les ubicacions assignades a la sala.
Es garantirà al personal de Adamo (o a aquells que l’empresa autoritzi fent la
notificació corresponent a l’Ajuntament) l’accés 24x7 a aquest espai. El procediment
d’accés s’establirà de comú acord entre ambdues parts.
L’Ajuntament facilitarà una línia de subministrament elèctric amb limitador de 20A
no redundat ni protegit en alterna 220V.
VII. Adamo, com a compensació del punt VI, proveirà de forma gratuïta al edifici
Municipal que decideixi l’Ajuntament, de un servei de connexió a Internet de alta
qualitat. Fibra FAST! 1000/300 Mbps.
VIII. El manteniment i reparació d'avaries en totes les instal·lacions operades i
infraestructures construïdes per Adamo, estaran a càrrec d'aquesta empresa.
IX. El present acord estarà vigent en tant en quant Adamo disposi de l'habilitació
administrativa corresponent per a la prestació de serveis de telecomunicacions i/o de
difusió i mentre no es faci un mal ús contraproduent per a la ciutat de Corbins, o per
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al seu Ajuntament. No obstant això, les parts pacten una revisió transcorreguts els
quatre primers anys de vigència (a partir de la signatura del Conveni). La seva
pròrroga serà automàtica per períodes successius de 4 anys, llevat d'una denúncia
expressa d’una de les parts abans de la seva finalització amb notificació a l'altra part
de manera fefaent la seva voluntat d'extingir amb una antelació mínima de sis
mesos.
X. Tots els costos en què pugui incórrer qualsevol de les parts en relació amb aquest
acord, correran al seu compte i responsabilitat. Cada part serà responsable, si és el
cas, davant l’altra i en front de tercers, pels danys corporals i materials directes que
qualsevol part i/o tercer poguessin patir com a conseqüència d’un incompliment de
les obligacions assumides en virtut de les condicions d’aquest conveni.
XI. En cas que Adamo transmeti o cedeixi la seva concessió o habilitació administrativa,
o la seva activitat o patrimoni a una tercera empresa o entitat, s'ha de fer respectant i
mantenint els termes d'aquest conveni. Adamo està obligat a notificar oportunament
a l'Ajuntament de Corbins aquests canvis.
XII. Ambdues parts reconeixen i accepten que, durant l'execució del present acord, no
tenen intenció de revelar informació confidencial relativa a les instal·lacions,
productes o altres informacions comercials o tècniques de l'altra part i que estiguin
subjectes a un deure de confidencialitat i/o drets de propietat. Sense perjudici d'això,
la part que desitgi rebre informació confidencial de l'altra ha de subscriure
prèviament un Acord de Confidencialitat en els termes que ambdues acordin.
XIII. Aquest acord es regirà per les lleis de la Comunitat Autònoma de Catalunya i les
parts, amb expressa renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se
sotmetran a la jurisdicció exclusiva dels jutges i tribunals de la Ciutat de Corbins .
Posat a votació dona el resultat següent:
Aprovat per unanimitat dels 8 regidors presents (6 de Corbins Actiu i 2 de PDeCAT –
Compromís per Corbins).

7.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES
NN.SS. DE CORBINS. “AJUST GRÀFIC DE RESTITUCIÓ D'ALINEACIÓ ALS
LÍMITS ACTUALS DEL SOLAR DEL CARRER SANT JAUME 12, ACTUALMENT
C/BERENGUER IV 15, AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 283301CG0188S0000DF
DE CORBINS.
ANTECEDENTS
I.- Vista la proposta de modificació puntual de les NN.SS. del municipi de Corbins.
Atès que s’ha de fer un ajust gràfic de restitució d’alineació als límits actuals del solar
del carrer Sant Jaume, 12, actualment, C/ Berenguer IV, 15, amb referència cadastral
283301CG0188S0000DF de Corbins.
Planejament vigent NNSS aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida el
23 de juliol de 1996 publicat al DOGC el 9-9-1996 i posteriorment el text refós aprovat
en data 7-3-2005 i publicat al DOGC 4423 d’11 de juliol de 2005
Es tracta de redefinir el límit de sòl urbà en aquest indret per tal de poder ajustar a la
situació real actual la morfologia i topografia d’un dels límits del municipi. Al document
presentat s’explica millor el planteig, els motius i la definició gràfica del canvi de límit.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

fc0291db894b482690adae55cd2089de001

Url de validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=036

Contingut de la proposta
1 Plantejament
Les Normes Subsidiàries de Planejament tipus A i B es varen aprovar definitivament
per Ia Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en sessió de data 23 de juliol de
1996 i es varen publicar en el DOGC del 9 de setembre de 1996.
Posteriorment va tramitar-se el Text refós articulat de les Normes subsidiàries del
planejament NNSS, aprovat definitivament per Ia Comissió Territorial d'Urbanisme de
Lleida en sessió de data 4 de maig de 2005 i es va publicar en el DOGC del 11 de
juliol de 2005.
Durant aquest temps de gestió de les NNSS s'han detectat algunes precisions d'ajust
gràfic, entre elles aquesta alineació afectada per una cessió viària en les NNSS i que
no té una justificació urbanística prou sòlida, pel que es planteja Ia seva restitució als
límits actuals del solar.
Per aquest motiu, i desprès de nombroses negociacions i gestions en recerca d'una
solució adequada a l'interès general, l'ajuntament va plantejar com a possible
alternativa la restitució dels límits, conservant la cessió de vialitat prevista en les
NNSS, però ajustant el límit del SU al límit del solar.
Els terrenys així classificats anirien, igualment, destinats a sistemes generals i farien
efectius els deures de cessió per l’alineació fixada en les NNSS.
Naturalment, la modificació plantejada no incrementa l'aprofitament global de la
parcel·la en llur configuració actual, ni en termes absoluts ni tampoc suposa cap
increment relatiu del terreny d'aprofitament privat en relació amb el total del nou àmbit.
Amb caràcter general, Ia present modificació de les NNSS vol ajustar gràficament les
alineacions als límits actuals del solar, doncs l’alineació que es planteja en les vigents
NNSS és inviable tant pel que fa a Ia tipologia de casc antic on es troba ubicat el pati
en qüestió com per Ia gran diferencia de cota entre el vial actual i el pati afectat.
L'alineació existent està totalment consolidada en forma de mur que, al mateix temps
que actua com a tancament del solar, ho fa com a contenció del terreny que es troba a
un nivell molt mes elevat.

II.- Atès que, com es fa constar a la Memòria justificativa de la proposta, la present
- Planejament vigent
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- Planejament proposat

Ajust de límits actuals del solar del Carrer Sant Jaume nº 12, actualment C/ Berenguer
IV, 15 en les condicions que indica la documentació aportada
Atenent a l’article 97.1 del Text refós de la Llei 1/2010, d'urbanisme,
“1. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de
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raonar i justificar la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als
interessos públics i privats concurrents. L’òrgan competent per aprovar la
modificació ha de valorar adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de
fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la.”
Així mateix la present modificació de les NN.SS municipal es redacta i es tramita en
base a l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme 1/2010, segons el qual:
“La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic
se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les
excepcions que s’estableixin per reglament i les particularitats següents: ...”
III.- Vist l’informe emès pel Secretari de la Corporació i del Tècnic municipal
IV.- Atès que la normativa aplicable està constituïda per: articles 85 a 100 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i
articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme; arts. 22.2, apartat c) i 47.2, ll), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, aquest últim amb les modificacions
introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la modernització
del govern local.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la proposta de modificació puntual del NNSS del
municipi de Corbins relativa a l’ AJUST GRÀFIC DE RESTITUCIÓ D'ALINEACIÓ ALS
LÍMITS ACTUALS DEL SOLAR DEL C/ SANT JAUME 12, ACTUALMENT C/
BERENGUER IV, 15, AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 283301CG0188S0000DF DE
CORBINS “ .
Segon.- Sotmetre l’esmentada proposta de modificació del NN.SS. a exposició pública
per termini d'un mes, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, a un
dels diaris de major divulgació al municipi i a la pàgina web de l’Ajuntament de
Corbins..
Durant aquest temps l'expedient romandrà a disposició de qualsevol persona
que vulgui examinar-lo, a fi i efecte que es puguin formular les reclamacions i
al·legacions procedents.
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe als
següents organismes: Els que la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida consideri
adients ja que per tal de simplificar aquesta tramitació, i amb la clara vocació
d’aconseguir que aquesta sigui més àgil i eficaç, el Departament posa a disposició dels
ajuntaments de Catalunya un nou servei, que consisteix en la sol·licitud unificada dels
informes urbanístics que han d’emetre els òrgans del Departament o els seus
organismes adscrits.
Tanmateix, es donarà audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confina
amb el municipi de .Corbins, si s’escau..
Quart.- Traslladar el present acord als serveis tècnics municipals, per al seu
coneixement i als efectes procedents.
Posada a votació dona el següent resultat:
Aprovat per unanimitat dels 8 regidors presents (6 de Corbins Actiu i 2 de PDeCAT –
Compromís per Corbins).
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8.- SORTEIG MESA ELECTORAL CONGRES 2019
Efectuat el sorteig del membres de la mesa electoral mitjançant el programa Conoce
de l’Institut Nacional D’estadística, dona el següent resulta:
President: Adoració Solans Paüls
1er suplent : Georgina Vera Rivera
2on suplent: Adrián Ruiz Marcet
1er. Vocal: Montserrat Saez Vidal
1er suplent : Montserrat Reig Cobo
2on suplent: Merce Lopez Tugues
2on. Vocal: Nadia Muñoz Barrera
1er suplent : Sonia Pilar Pubil Costa
2on suplent: Josep M Gardeñes Solans
9.- MOCIONS, CORRESPONDENCIA I ASSUMPTES QUE PUGUIN PRODUIR
ACORDS .9.1.-MOCIÓ PER ACUSAR L’ESTAT D’UTILITZAR LA JUSTÍCIA PER PERSEGUIR
L’INDEPENDENTISME
El dia 12 de febrer comença el judici als presos polítics, un judici en què la justícia
espanyola vulnera els drets fonamentals amb l’objectiu de “perseguir”
l’independentisme. Estem davant d’un judici polític. L’estratègia de persecució judicial i
política ha provocat una sistemàtica vulneració de drets humans i fonamentals bàsics.
La incapacitat de l’Estat de resoldre des de la política una qüestió que és plenament
política ha criminalitzat el dret de reunió, de manifestació i de la pròpia llibertat
d’expressió, i el dret a la representació política dels acusats, ja que no se’ls ha permès
exercir com a diputats ni participar en les campanyes electorals. La instrucció de la
causa revela una falta de garanties d’imparcialitat i hi ha hagut una contaminació
evident per la intervenció d’investigadors amb un clar biaix ideològic contrari als
acusats. Pel que fa a les acusacions de rebel·lió, sedició i malversació, la defensa dels
dirigents independentistes descriuen fets que constitueixen l’exercici de drets cívics
fonamentals, malgrat que es vinculin irracionalment a delictes.
Hi ha una causa general contra l’independentisme català, mantinguda i blindada
enfront del legítim exercici de drets processals dels investigats i investigades. És
inacceptable que persones que han demostrat el seu compromís amb la democràcia i
les vies pacífiques d’actuació política siguin acusades de delictes com la rebel·lió, la
sedició, la desobediència o la malversació. A l’escrit d’acusació presentat contra els
legítims representants del poble de Catalunya, els líders de la societat civil i
comandaments policials, la Fiscalia demana penes que sumen més de 200 anys de
presó.
Denunciem també la manca de condicions de defensa dels processats i processades
en el judici a conseqüència de la condicions de preses i presos preventius de la
majoria dels acusats. I és que la presó preventiva que ja supera l’any en bona part de
les persones encausades és una condemna avançada i absolutament injustificada que
demostra que la causa està més inspirada per la venjança que pel sentit de justícia.
La violència que volen atribuir al moviment independentista és una invenció, abans
que independentistes són demòcrates i pacifistes. Perquè tots i totes els que vam viure
el que va succeir l’octubre passat, sabem que l’única violència que hi va haver va ser
la de la policia nacional i la guàrdia civil pegant a gent pacífica que únicament volia
votar. De fet, la fiscalia criminalitza els més de dos milions de persones que l’1
d’octubre van defensar la democràcia amb el seu propi cos.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Corbins proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Denunciar la instrumentalització política de la justícia que està duent a terme
l’Estat, en el procés judicial contra els dirigents independentistes.
Segon. Manifestar que la judicialització de la política lluny d’oferir solucions, dificulta i
bloqueja la situació política i social. Per aquest motius reclamem al als diferents poders
de l’Estat espanyol respectar el poble de Catalunya, a les persones que l’integren, als
seus drets individuals i col·lectius i les decisions que lliure i democràticament adoptin.
Tercer. Exigir l’alliberament immediat de Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi
Cuixart, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, i
Joaquim Forn.
Quart. Comunicar aquest acord a les entitats municipalistes i el Parlament de
Catalunya.
Posat a votació dona el resultat següent:
Aprovat per unanimitat dels 8 regidors presents (6 de Corbins Actiu i 2 de PDeCAT –
Compromís per Corbins).
9.2.- MOCIÓ PLENARIA AJUNTAMENT DE CORBINS SOBRE LA CAÇA
La caça és molt més que un esport o una simple afició que es desenvolupa a l’aire
lliure, com a mostra de la seva importància i tradició és l’única activitat amb com a
mínim una societat a cada municipi de Catalunya. És una activitat que practiquen més
de 63.000 catalans/es de tots els estrats socials i que contribueix de manera efectiva a
la conservació de la biodiversitat, al desenvolupament econòmic del món rural i a la
seva vertebració social.
Segons el primer informe Impacto Económico y Social de la Caza en España, elaborat
per Deloitte per la Fundació Artemisan, la despesa (efecte econòmic directe, indirecte i
induït) de l’activitat cinegètica a tota Espanya és de més de 6.475 milions d’euros a
l’any i crea 187.000 llocs de treball. Així mateix, la despesa directa de l’activitat
cinegètica supera els 5.470 milions d’euros, de manera que la caça representa el 0,3%
del PIB. Això equival al 13% del sector agrícola, ramader i pesquer, al 4% del sector
de la construcció o al 9% del sector financer.
Pel que fa a la contribució a les arques públiques, aquest informe apunta que la caça
aporta 614 milions d’euros, dels quals el 33% són aportats directament en concepte de
taxes i impostos per caçadors/es. De la mateixa manera, l’informe conclou que els/les
caçadors/es «inverteixen al voltant de 300 milions d’euros en actuacions de
conservació de la natura, més de 230 milions destinats a repoblacions i altres activitats
de conservació mediambiental, i 54 milions al manteniment d’accessos, pantans,
podes, millores de la muntanya i tallafocs, entre altres.
L’estudi de la Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
Valoració dels costos econòmics que genera la caça del porc senglar en la modalitat
de batuda (2015), quantifica que els 60.612 porcs senglars capturats a Catalunya la
temporada de caça 2016/17 ha comportat per els/les caçadors/es un cost de 80
milions d’euros que repercuteixen en benefici dels diferents sectors econòmics que
envolten la pràctica d’aquesta modalitat.
A Catalunya i segons les últimes dades aportades per el Servei d’Activitats
Cinegètiques de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, el
terreny cinegètic és de 2.895.299 hectàrees (sumant àrees privades i locals de caça,
zones de caça controlada, reserves nacionals de caça i reserves de caça). Això
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significa que el 92,9% de la superfície de la nostra Comunitat Autònoma està
destinada, entre altres aprofitaments, a la caça.

Juntament a la importància econòmica, la caça es configura com una eina vital per la
conservació de la biodiversitat i els ecosistemes afavorint el control poblacional
d’espècies que provoquen danys a l’agricultura, a la massa forestal i ajudant a reduir el
risc d’accidents de trànsit amb animals.
Segons el III Estudi Ponle Freno AXA sobre accidents amb animals, Catalunya ocupa
la tercera posició, darrere de Castella Lleó (35,5%) i Galicia (17,6%), amb major
percentatge de sinistres contra animals cinegètics, un 14%. D’aquests hi ha una
incidència quasi absoluta del senglar que protagonitza un 90% dels accidents. Fins al
31 d’octubre de 2018, els Mossos d’Esquadra han intervingut en 2.496 accidents amb
animals implicats. D’aquests, hi ha hagut 134 accidents amb víctimes, els quals han
causat un total de 167 víctimes (9 greus, 158 lleus i cap víctima mortal).
L’activitat dels/de les caçadors/es no finalitza amb el període hàbil de caça sinó que
perdura al llarg de tot l’any amb tasques de gestió del territori com la recuperació de
fonts naturals o la instal·lació d’abeuradors per facilitar punts d’aigua a les espècies de
la fauna salvatge. Les repoblacions de perdiu roja que porten a terme els caçadors
contribueixen eficaçment a la conservació d’una espècies protegida emblemàtica com
és l’àguila cuabarrada. És important destacar la col·laboració del col·lectiu de
caçadors/es en el Programa de seguiment sanitari de la fauna cinegètica de la
Generalitat de Catalunya de manera activa, amb la recollida de mostres dels animals
caçats. També es participa en la vigilància sanitària passiva, amb la recollida
d’animals trobats morts o malats en el medi natural al llarg de tot l’any, que són
analitzats per el Servei d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge (SEFaS) de la Facultat de
Veterinària de la UAB, mitjançant un conveni finançat per la Federació Catalana de
Caça.
La participació a cursos de formació en temes de seguretat en la pràctica de la caça, o
en la millor gestió per el foment i la conservació de les espècies, formen part de les
activitats dels/de les caçadors/es.
Malgrat tot, el factor determinant de la caça és el caràcter social d’una activitat que es
transmet com a cultura i tradició pròpia de les zones més rurals de Catalunya,
profundament arrelada al territori i que a la nostra comunitat practiquen més de 63.000
catalans/es de tots els estrats socials que troben en aquesta manera de viure un nexe
d’unió. No en va, la caça és, per multitud d’aficionats, el motiu per tornar al seu entorn
rural o poble d’origen.
Allunyada dels prejudicis i la visió elitista (absolutament inexistent en la seva pràctica a
Catalunya), l’activitat cinegètica genera un moviment associatiu el principal
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representant del qual és la Federació Catalana de Caça, organisme que compta amb
40.000 caçadors/es associats/des a més de 900 societats o clubs de caça ubicats a la
totalitat dels municipis catalans i que ostenten la titularitat de les àrees privades de
caça, per cessió contractual dels propietaris de les finques públiques i/o privades del
seu municipi en les que, a més de practicar la caça, porten a terme entre d’altres les
tasques de gestió i conservació mencionades.
Les dades anteriors mostren que la caça a Catalunya és una activitat fortament
arrelada al territori que contribueix de manera efectiva a la conservació del medi
natural i al desenvolupament econòmic del món rural català, en especial, de les
comarques més deprimides i/o aïllades dels grans nuclis de població, construint,
d’aquesta manera, un element essencial de vertebració social i per la conservació del
medi ambient català.
Malgrat aquesta rellevància social, mediambiental i econòmica, la caça està sent
objecte de nombrosos atacs i crítiques destructives (cada vegada més agressives) per
part d’associacions ecologistes, animalistes i determinats col·lectius que persegueixen
la prohibició d’aquesta activitat, circumstància que comportaria greus prejudicis
econòmics i socials.
Per altra banda, l’activitat ocellaire és una pràctica tradicional a Catalunya (són més
de 4.000 els seus practicants) mitjançant la qual es capturen amb vida, i sense cap
dany, exemplars de les espècies pinsans, verdums, caderneres i passerells per,
posteriorment, ensinistrar-los en el cant. Es una pràctica totalment innòcua per el medi
ambient i no té cap perjudici per l’entorn natural. A dia d’avui no hi ha ni un sol estudi
que asseguri que l’activitat ocellaire pugui ser perjudicial per la conservació de les
espècies citades i que, per tant, justifiqui la seva prohibició.
Malgrat això, actualment es posa en dubte la legalitat d’aquesta pràctica ocellaire per
part de la Unió Europea, essent molt necessari que el Govern de Catalunya i el Govern
d’Espanya es treballi coordinadament per impedir la seva prohibició ja que existeixen
arguments tècnics i legals més que suficients per impedir-ho.
Por tot l’exposat i de conformitat amb allò disposat per la Llei 7/1985, Reguladora de
les Bases del Règim Local, es sol·licita que per aquest Ple al que em dirigeixo s’aprovi
una moció/declaració consistent en el dictat d’una declaració institucional amb el
següent contingut:
1r. La caça és una activitat amb un fort arrelament social, cultural i econòmic a
Catalunya que mereix i ha de ser recolzada, protegida i fomentada per els poders
públics catalans a causa de la seva contribució a la conservació de la biodiversitat i al
desenvolupament socioeconòmic del món rural català.
2n. L’activitat ocellaire és una pràctica amb un fort arrelament social i cultural
en molts punts d’Espanya en general i a Catalunya en particular, que mereix i ha de
ser recolzada i fomentada pels poders públics municipals, autonòmics i nacionals, qui
té el deure d’impedir la seva prohibició mitjançant la posada en marxa dels
mecanismes legals, tècnics i científics necessaris.
3r. Aquesta Corporació Municipal es compromet a recolzar la Caça i l’activitat
ocellaire, així com a instar als governs autonòmic i Estatal a recolzar ambdós activitats
com a motors de desenvolupament socioeconòmic del món rural i eines de
conservació ambiental.
Posat a votació dona el següent resultat:
Aprovat per unanimitat dels 8 regidors presents (6 de Corbins Actiu i 2 de PDeCAT –
Compromís per Corbins).
9.3 MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS CORBINS ACTIU I
PDeCAT-COMPROMIS PER CORBINS PER A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
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EN CONTRA ELS ACTES VANDALICS OCORREGUTS EL DIA 27-03-2019
Qualsevol símbol de solidaritat passiva, opinió o reivindicació vinculat a una causa
amb la qual s’empatitza s’han convertit, actualment, en el símbol reivindicatiu que
utilitzem les persones per mostrar el rebuig contra la vulneració de drets civils
fonamentals i per denunciar l’empresonament injust de persones que defensen uns
ideals que són totalment legítims.
En el cas català el llaç groc no és exclusivament una reivindicació de la
independència, sinó que és una reivindicació contra la presó cautelar d’activistes
socials i càrrecs electes per les seves idees polítiques.
En el cas dels dos grups municipals que formem l’Ajuntament de Corbins, hem sentit
la necessitat de mostrar la nostra opinió i el nostre neguit per la situació que s’està
vivint al nostre país, i hem estat totalment d’acord en mostrar en les instal·lacions
municipals aquests símbols, ja siguin llaços grocs, pancartes a favor de les persones
empresonades i exiliades o estelades.
Malgrat això, hi ha persones als qui molesta la visió d’aquests símbols d’expressió i
els treuen o, fins i tot, s’organitzen en grups per treure’ls i ho tracten com si fos brutícia
o quelcom repulsiu, obviant, vulnerant i atacant els sentiments i el dret de llibertat
d’opinió i expressió de les persones que els han posat.
Un grup d’aquestes persones, no veïnes de Corbins, emparades en la foscor de la nit,
amb elements de roba tapant-los el rostre i preparats amb objectes tallants, aquesta
matinada del 27 de març han arrencat i malmès les pancartes i l’estelada del balcó de
l’Ajuntament, la placa commemorativa de l’1 d’octubre, gairebé la totalitat dels llaços
grocs de l’arbre del monument a la Sardana, i l’estelada i les pancartes de la plaça de
la Sardana, a més de les plaques que hi havia sota el cartell de Corbins a les entrades
del poble.
En un Estat de Dret ha de prevaldre la llibertat d’expressió, podent exposar
públicament els símbols que representen idees, pensaments i fins i tot emocions i que
no van en contra de ningú, sinó a favor de la llibertat de pensament.
Hauria de prevaldre també el respecte a aquesta llibertat d’expressió, mostrant
tolerància per part d’aquelles persones que pensen de diferent manera i sense
malmetre ni arrencar els símbols aliens.
Arrencar aquests símbols no és discrepar de l’independentisme, és aplaudir la
violència institucional. Aquest grup que s’ha dedicat aquesta nit passada a treure
pancartes, llaços grocs i les estelades del nostre poble, que de ben segur formen part
d’aquests grups que es desplacen a municipis aliens a ells mateixos, que es tapen les
cares perquè ningú els identifiqui, estan farcits de radicals d’extrema dreta, feixistes i
franquistes, que busquen la provocació i l’enfrontament amb les persones de bona fe
que ens sentim violentats en els nostres sentiments quan s’arrenquen aquests símbols
i que a Corbins som una gran majoria.
És per aquest motiu que hem de mostrar desacord en aquestes actuacions de retirada
dels nostres símbols d’expressió, considerant-los com a acte de vandalisme i, com
administració pública, hem d’actuar i condemnar les accions d’aquest grup violent i
provocador i de les seves actuacions al nostre municipi, com a mostra de rebuig a la
impunitat amb que actuen aquests grups feixistes.
Per tot això, els Grups Municipals CORBINS ACTIU I PDeCAT- COMPROMIS PER
CORBINS proposen al ple d’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Davant d’aquesta situació totalment extraordinària manifestem el suport a
qualsevol iniciativa social i ciutadana de col·locació tan en llocs públics com privats,
de qualsevol símbol que és consideri oportú per tal de reivindicar la llibertat dels
presos polítics: activistes socials i càrrecs electes, per considerar-la totalment injusta i
injustificada. Creiem fermament en l’exercici dels drets fonamentals de llibertat d’opinió
i de llibertat d’expressió, tant en l’espai públic com el privat.
Segon.- Donat que pensem que hauria de prevaldre com a llibertat d’expressió mostrar
els símbols d’opinió propis que no arrencar els símbols aliens, condemnem que es
retirin qualsevol símbol de llibertat d’expressió de la via pública i de llocs privats per
part de persones alienes a qui els ha posat.
No obstant, el Ple decidirà.
Posat a votació dona el següent resultat:
Aprovat per unanimitat dels 8 regidors presents (6 de Corbins Actiu i 2 de PDeCAT –
Compromís per Corbins).
10.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Enric Camats , pregunta si s’han pogut saber l’autoria dels fets , El Sr. Alcalde
manifesta que ha posat denuncia als Mossos d’esquadra amb aportació de fotografies
dels vehicles i matricules, però que encara no sabem res.
I no havent altres assumptes a tractar el Sr. Alcalde dona per acabada la sessió a les
22,45 hores de la qual s’estén aquesta acta que signen el Sr. Alcalde i el Secretari que
certifica.
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