
ACTA  DE  LA  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  DE  PRIMERA  CONVOCATÒRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 10 DE JUNY DE 2014.

CORBERA DE LLOBREGAT, 10 de juny de 2014.
 
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 20:02 hores, es
reuneix el  PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a terme la sessió
extraordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.
 
Sota  la  Presidència  de  l’alcaldessa,  Rosa  Boladeras  i  Serraviñals,  i  assistits  per  la
secretària general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen:
 

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

La presidenta obre la sessió explicant que la celebració d’aquesta sessió extraordinària és pel deure
de  donar  compliment  en  un  tema  abans  d’aquest  proper  divendres  13  de  juny  i  que  és  la
possibilitat  que s’ha ofert  a  l’administració  d’acollir-se  a  una  modificació  en les  condicions  del
préstec que es va donar en el primer pla de proveïdors que derivava de la llei 4/2012. L’alcaldessa
dóna la paraula al senyor Ramon Gabarron, regidor de Finances. 

1.Sol.licitud d'acollir-se a la modificació de les condicions financeres del préstec
subscrit  en  la  primera  fase  del  mecanisme  de  pagament  a  proveïdors,  i
confirmació Pla d'Ajust aprovat en el marc del Reial decret llei 4/2012.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de Finances, amb el
text següent: 

En data 22/05/2012 aquest Ajuntament va formalitzar una operació d’endeutament a
llarg termini derivada del mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de
les  entitats  locals  establert  al  Reial  decret  llei  4/2012,  de 24 de febrer,  pel  qual  es
determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme
de finançament  pel  pagament als proveïdors  de les  entitats  locals,  per  un import  de
2.319.836,51 €, amb les següents condicions financeres:

1) Termini: 10 anys, 8 anys d’amortització i 2 de carència d’amortització.

2) Tipus d’interès variable: L’equivalent a l’ Euribor a 3 mesos incrementat amb
un diferencial. El diferencial, que serà comunicat a l’ entitat de crèdit, a través



de l’Institut de Crèdit Oficial, reflectirà el cost de finançament de Tresor Públic
als terminis marcats més un marge màxim de 115 punts bàsics al que s’afegirà
un marge d’ intermediació d’un màxim de 30 punts bàsics. El diferencial podrà
revisar-se  trimestralment  en  cada  termini  de  pagament.  El  tipus  d’interès
corresponent al 1r trimestre serà l’ Euribor 3 mesos a 14/05/2012,  més el
diferencial de 525 punts bàsics, això és 5,939%.

3) Periodicitat de les liquidacions d’interessos: trimestral.

4) Sistema d’amortització: sistema lineal, és a dir, quotes d’amortització d’igual
quantia. La devolució del capital és mitjançant quotes trimestrals vençudes.

L’ acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, de 24 d’abril
de 2014, per a la modificació de determinades condicions financeres de les operacions
d’endeutament subscrites amb càrrec a mecanisme de finançament per al pagament als
proveïdors de les Entitats locals, ha establert tres paquets de mesures a les quals es
poden acollir les entitats locals que van formalitzar préstecs en el marc de la primera
fase del mecanisme de pagaments a proveïdors, que es va regular mitjançant el Reial
decret llei 4/2012, de 24 de febrer. Aquests conjunts de mesures estan constituïts per:

– Ampliació del  període d'amortització a 20 anys i del  de carència en 2 més, i
reducció en 41 punts bàsics el diferencial aplicable sobre l’ Euribor a 3 mesos.

– Ampliació del període de carència en 1 any més, mantenint l'inicial d'amortització
de 10 anys, i reducció en 131 punts bàsics el diferencial aplicable sobre l’ Euribor a
3 mesos.

– Una  major  reducció,  respecte  dels  casos  anteriors,  en  140  punts  bàsics  el
diferencial  aplicable  sobre  l’Euribor  a  3  mesos,  mantenint  els  inicials  períodes
d’amortització i de carència.

Al Butlletí Oficial de L’Estat de data 14/05/2014 es publica la següent resolució aprovada
per la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local:

1) La  relació  dels  municipis  que  podrien  sol·licitar  l’ampliació  del  període
d’amortització a 20 anys, i el de carència en 2 anys més, a més de la reducció del
tipus d’interès que resulti aplicable en els termes que fixa l’Acord de la Comissió
Delegada  del  Govern  per  a  Assumptes  Econòmics  de  24 d’abril  de  2014,  per
concórrer  les  situacions  establertes  en  el  mateix,  és  objecte  de  publicació  a
l’Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals fins la finalització
del termini indicat al punt tercer de la present resolució.

2) Tots els municipis podran consultar en la citada Oficina Virtual la seva inclusió
en la relació citada mitjançant l'accés segur i protegit, utilitzant la identificació
dels seus respectius usuari i contrasenya, que tenen assignats per a la remissió de
la informació financera en aquella Oficina Virtual.

3) En  el  termini  d'un  mes  des  de  la  publicació  de  la  present  Resolució,  a  fi
d'acollir-se a  les mesures citades en el  punt primer,  els  municipis inclosos en
aquella relació podran remetre la sol·licitud i els plans d'ajust que incorporin les
mesures  de  condicionalitat  general  i  específica  que es  concreta  en  l'esmentat
Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics.



4) Es comunica l'obertura de l'aplicació informàtica que permeti la presentació per
via telemàtica i amb signatura electrònica de les sol·licituds i documents per les
Entitats Locals per acollir-se a les diferents mesures citades en el preàmbul de la
present i detallades en aquell Acord. L'esmentada aplicació estarà disponible fins a
la mateixa data del mes següent a la publicació d'aquesta resolució.

Consultada l’esmentada relació, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat pot acollir-se als
tres paquets de mesures. L’opció que es considera oportuna sol·licitar és l’ampliació del
període de carència en un any, però no la del període d’ amortització, amb una reducció
intermèdia del diferencial aplicable sobre l’ Euribor a 3 mesos, per contribuir a seguir
enfortint el compliment els objectius d’estabilitat pressupostària, i de deute, a la regla de
la despesa i a la reducció del període mig de pagament als proveïdors.

Atès que l’acord tercer de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics
de  data  24  d’abril  de  2014  determina  les  condicions  generals  aplicables  a  totes  les
entitats locals a les quals s’apliqui l’acord de modificació de les condiciones financeres de
les operacions d’endeutament del Reial decret llei 4/2012, que hauran d'incloure com a
part del seu pla d'ajust revisat i aprovar els següents compromisos:

1) L’adhesió automàtica al Punt general d’entrada de factures electròniques de
la Administració General de l’Estat d’acord amb allò previst a la Llei 25/2013,
de 27 de desembre,  d’impuls de la factura electrònica i  creació del  registre
comptable de factures en el Sector Públic.

2) L’adhesió automàtica a la plataforma “Emprende en 3” prevista a l’ Acord
del Consell de Ministres per a impulsar i agilitar els tràmits per a l’inici de la
activitat empresarial de 24 de maig de 2013.

3) Procedir a la substitució immediata de, almenys, un 30% de les vigents
autoritzacions  i  llicències  d’inici  d’activitat  econòmica  per  declaracions
responsables d’acord amb allò previst a la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de
garantia  de  la  unitat  de  mercat,  i  elaborar  un informe  d’  avaluació  de  les
normes de l’entitat local que han de modificar-se per resultar incompatibles
amb la Llei 20/2013, de 9 de desembre, d’acord amb les directrius fixades pel
Consell per a la unitat de mercat.

Vist  l’annex  I  adjunt  a  la  present  proposta  on  s’analitza  que  el  Pla  d’Ajust  aprovat
inicialment en el marc del RDL 4/2012, suporta la mesura d’acollir-se a l’ampliació del
període de carència en un any, i a la reducció intermèdia del diferencial aplicable sobre l’
Euribor  a 3 mesos de l’operació d’endeutament del  RDL 4/2012, i  per tant,  no calen
adoptar mesures addicionals.

Vist l’informe emès per la tècnica jurídica de l’Ajuntament que s’incorpora a l’expedient
relatiu al compliment del compromís tercer de les condicions generals aplicables a totes
les entitats locals a les quals s’apliqui  l’ acord de  la Comissió Delegada del Govern per a
Assumptes Econòmics de data 24 d’abril de 2014. 

Vist l’informe favorable de l’ interventor de l’Ajuntament que figura a l’expedient.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Sol·licitar  acollir-se  a  la  mesura  d’ampliació  del  període  de  carència



d’amortització del principal en un any, i la reducció intermèdia del diferencial aplicable
sobre l’ Euribor a 3 mesos de l’operació d’endeutament a llarg termini derivada de la
primera  fase  del  mecanisme  de  finançament  per  al  pagament  als  proveïdors  de  les
entitats  locals  establert  al  Reial  decret  llei  4/2012,  de  24  de  febrer,  acceptant  les
condicions i compromisos a adoptar.

Segon. Aprovar la confirmació del Pla d’Ajust  aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió
de data 30/03/2012, en el marc del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, que conté
la projecció de la mesura acollida,  sense que sigui necessari adoptar noves mesures a
part de les aprovades inicialment.

Tercer. Adoptar  el  compromís  d’adhesió  automàtica  al  Punt  general  d’entrada  de
factures electròniques de la Administració General de l’Estat d’acord amb allò previst a la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el Sector Públic.

Quart. Adoptar  el  compromís d’adhesió automàtica a la plataforma  “Emprende en 3”
prevista a l’ Acord del Consell de Ministres per a impulsar i agilitar  els tràmits per a l’inici
de la activitat empresarial de 24 de maig de 2013.

Cinquè.  Adoptar  el  compromís  de  mantenir  les  vigents  declaracions  responsables  o
comunicacions prèvies en les tramitacions d’inici d’activitat econòmica, d’acord amb allò
previst a la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat. 

Sisè.  Trametre la sol·licitud per acollir-se a la mesura detallada al punt primer de la
present resolució, i la confirmació del  pla d’ajust del  Reial decret  llei  4/2012, un cop
aprovades  pel  Ple  de  la  corporació,  a  l’òrgan  competent  del  Ministeri  d’Hisenda  i
Administracions Púbiques, fins al 14 de juny de 2014, per via telemàtica, i amb signatura
electrònica, d’acord amb l’establert al punt quart de la resolució de 13 de maig de 2014
de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local.”

Vots a favor Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP), Manel Blanco i Zurita i David López i
Lorán (COIC), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU),
Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo
Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).

Vots  en  contra:  Antonio  Moreno  Ruíz  (ICV-EUiA-E)  i  Montserrat  Febrero  Piera  i  Mercè  Rocas  Rubio
(ESQUERRA).

Ramon Gabarron

Explica que es tracta de les variacions positives en les condicions del préstec en relació al pla de
proveïdors aprovat a 2012, que era una operació a 10 anys, amb una carència de dos i amb un
tipus del 5,93%, i ara el que el govern proposa són unes millors condicions amb tres possibilitats
diferents. La primera que és molt dura i  no convé, és una  amortització a vint  anys amb una
reducció  d’interessos  relativament  baixa  i  amb  una  carència  més  dos  anys,  però  obliga  al
compliment d’unes condicions molt dràstiques. Una altra possibilitat és una reducció dels interessos
en 140 punts i l’altre és una reducció dels interessos a 131 punts més un any de carència més.
Comenta que les tres possibilitats han estat estudiades i la millor solució és acollir-se a aquesta
proposta per suposar un estalvi al cap dels 10 anys d’uns 73.000€ i per altra banda, permet que en
el primer any , tenint en compte que està cavall de dos anys, 2014 i 2015, l’estalvi és deixar de
pagar perquè s’ha allargat la carència o 270.000€ més els interessos que s’estalviarien en aquests
dos primers anys que són 30.000€, dons s’està parlant d’un estalvi de 300.000€. 



Per a poder optar a aquesta operació, hi ha tres obligacions que s’han de complir. La primera és
l’adhesió automàtica al punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració General
de l’Estat, cosa que ja s’està en camí de fer. La segona és l’adhesió automàtica d’una plataforma
anomenada “Emprende en tres” que és per a impulsar i agilitzar els tràmits a l’inici de l’activitat
empresarial. La tercera és procedir a la substitució d’almenys un 30%, de les vigents autoritzacions
i llicències d’activitat econòmica per declaracions de responsables. Diu el regidor que aquest és
també un punt que s’està complint d’alguna manera i de fet, hi  ha un informe elaborat per la
tècnica jurídica que confirma que és del tot assumible.

El que es proposa al Ple és acceptar aquesta operació i es posa a disposició dels presents per a
qualsevol dubte.

Montse Febrero

Fa referència a l’any de més en la carència i comenta que en el primer full de la proposta es parla
d’un termini de 10 anys, 8 anys d’amortització i 2 de carència d’amortització.

Ramon Gabarron

Diu que ara l’amortització serà en 7 allargant la carència un any i s’amortitza la resta de l’operació
en set anys.

Montse Febrero

Comenta que posa que es mantindrà l’inicial d’amortització de 10 anys, per això ho pregunta.

Ramon Gabarron

Els deu anys continuen estan igual però hi ha un any més de carència.

Montse Febrero

La regidora exposa que en el seu moment el seu vot va ser favorable perquè s’havia de solucionar
el tema del pagament a proveïdors en aquell moment però en el que no s’està d’acord és en fer un
any més amb interessos perquè considera que s’està posposant el problema i que no es començarà
a amortitzar fins d’aquí a un any més o menys. El seu vot serà en contra.

Antonio Moreno

Explica que, encara que en el seu dia, es va votar a favor d’aquesta mesura però ja va dir llavors
que els interessos de deute eren molt alts. Fa referència el regidor a una moció que va presentar
en la que demanava el no pagar aquest deute il·legal i també recorda que l’alcaldessa va respondre
que mai  faria res que anés en contra  de la  llei.  Considera que és una manera d’abusar  dels
municipis en una estafa com ha estat la crisi. 

Comenta que llavors no hi havia cap altre possibilitat amb un interès més baix i considera que el
fer aquesta operació hi haurà un estalvi  a llarg termini però també és cert que aquest estalvi
afavoreix en certa manera a l’actual equip de govern. El seu vot serà en contra perquè no està
d’acord en què el proper equip de govern que hi hagi es trobi amb la situació en la que es trobarà.
Fa referència també el regidor al deute que té l’ajuntament i el que s’ha fet fins ara, amb un deute
a prop dels 16.000.000€, xifra que ja es va reconèixer en el ple d’aprovació dels pressupostos. 

Ramon Gabarron

Respon al discurs del senyor Moreno dient que en el moment que es va fer aquesta operació, els
bancs  eren  totalment  contraris  a  ajudar  a  l’administració  i  es  va  poder  fer  gràcies  a  aquesta
operació amb el Ministeri d’Hisenda. Explica que és cert que els interessos eren elevats i ja es va
dir, però donada la situació i els quasi 5.000.000€ de dèficit que havia quan l’equip de govern va
entrar, la única possibilitat era amb una operació d’aquest tipus. Explica que l’operació que es
proposa és una millora de les condicions i complint amb el Pla d’Ajust. El fet d’allargar la carència



en  un  any  dóna  un  marge  de  tresoreria  molt  bo  per  anar  més  desfogats  i  complir  amb els
proveïdors en els terminis legals, aspecte que, per altra banda, ara ja s’està complint. 
Respecte al que s’ha dit de deixar o no deixar una herència, comenta que no és deixa cap herència,
simplement és un import que no es gastarà i per tant, servirà per a pagar les quotes posteriors. El
que passa és que en lloc de pagar-ho en un any, es pagarà en set. Aquest import que ara ajuda a
tenir  300.000€  de  més  a  la  tresoreria  i  que  evitarà  possibles  operacions  de  finançament  de
tresoreria, dons serà menys necessari. Aquests 300.000€ en qualsevol moment poden tapar, per
exemple, una manca de liquiditat en el cas de no rebre els tributs en el mes corresponent. 
Respecte a l’endeutament, el regidor diu al senyor Moreno que ja sap que en aquest moment no
són  16.000.000€  sinó  que  cada  any  s’està  rebaixant  quasi  en  2.000.000€.  En  tot  cas,  són
13.000.000€ i  comenta al senyor Moreno que això el senyor Moreno ja  ho sap i  cada any es
rebaixarà i a 2014 l’endeutament serà menor que a 2013 i així successivament. El tancament de
2014 s’estarà a un 94% de l’endeutament sobre els ingressos i a 2016 s’estarà per sota d’un 75%,
manifestant que aquesta és la realitat de l’ajuntament. 

Antonio Moreno

Demana al  senyor  interventor  saber quina és el  deute amb els bancs que té l’Ajuntament de
Corbera en aquests moments, si són 13.000.000€ com ha dit el regidor.

Interventor

“La cifra exacta no se la puedo decir pero son 13.000.000€.”

Alcaldessa

Demana que es passi a votar la proposta, que queda aprovada amb els següents resultats.

Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés i M. Consuelo Nieto Fernández (PP), Manel Blanco i Zurita i David López i
Lorán (COIC), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU),
Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo
Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).

Vots  en  contra:  Antonio  Moreno  Ruíz  (ICV-EUiA-E),Montserrat  Febrero  Piera  i  Mercè  Rocas  Rubio
(ESQUERRA).

A continuació, l’alcaldessa explica que, degut a un error en la convocatòria, no s’ha inclòs a l’ordre
del dia un punt que es va tractar a la Comissió Assessora on es va dir que no passava a Ple però sí
que havia de passar ja que forma part de les ordenances fiscals i que és la taxa per la prestació del
servei públic de transport escolar. L’alcaldessa explica que s’ha de votar la urgència de la inclusió
de l’assumpte ja que no hi és a l’ordre del dia de la convocatòria. Sotmesa la proposta a votació,
s'aprova per unanimitat dels presents.

L’alcaldessa comenta que si el senyor Interventor ho desitja, pot absentar-se de la sala i dóna la
paraula al senyor Miquel Aregall per a que presenti la proposta.

ASSUMPTES URGENTS

2. Urgència I). Modificació taxa per la prestació del servei públic de transport
escolar.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de Finances, amb el
text següent: 

L’import de la taxa de transport escolar és de //358,-€// per l’alumnat d’educació infantil,
primària  i  secundària  obligatòria  i  //253,-€//  per  l’alumnat  de  batxillerat.  El  curs
2003/2004 es va fixar aquesta quota reduïda perquè l’alumnat de batxillerat no podia fer



ús del servei amb la mateixa regularitat que la resta d’usuaris ja que el seu horari escolar
no coincidia amb l’horari de les rutes de transport escolar, que es planificaven tenint com
a destinataris principals els i les alumnes dels ensenyaments obligatoris. 

La  implantació  a  l’inici  del  curs  2013/2014  de  l’anomenada  jornada  intensiva  per
l’alumnat de l’ESO ha possibilitat que l’alumnat de batxillerat pugui fer ús del servei de
transport escolar amb la mateixa regularitat que la resta d’usuaris, en tots els trajectes
setmanals tant d’anada com de tornada i per aquest motiu s’ha d’equiparar l’import de la
taxa de transport escolar abonada pels usuaris. 

L’objecte d’aquest expedient és modificar l’ordenança fiscal número 29 reguladora de la
taxa  per  la  prestació  del  servei  públic  de  transport  escolar  i  serveis  de  suport  per
equiparar l’import de la taxa de transport escolar de l’alumnat de batxillerat a l’abonada
per l’alumnat dels centres d’educació infantil, primària i secundària obligatòria. 

L’Interventor  ha  elaborat  l’estudi  econòmic  financer  que  verifica  que  l’import  de  la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei que es
prestarà.

Vista la Memòria de l’Alcaldia, l’informe del tècnic d’ensenyament i l’informe 106/14 emès
per la cap de Secció d’afers tributaris i tresorera acctal.

S’acorda el següent:

PRIMER. Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’article  4  de  l’ordenança  fiscal
número 29 reguladora de la taxa per la prestació del servei públic de transport escolar i
serveis de suport, en els següent termes:

“Article 4t. Quota tributària.

La quota tributària de la taxa regulada en aquesta ordenança consisteix en una
quantitat fixa de 358,-€ per usuari i curs escolar.” 

SEGON.-  Exposar  al  públic  en  el  tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament  l’anterior  acord
provisional, així com el text complet de l’ordenança fiscal modificada durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició
en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe
o  resultin  afectats,  en  els  termes  previstos  a  l’article  18  del  text  refós  de  la  Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març,  podran  examinar  l’expedient  i  presentar-hi  les  reclamacions  que  estimin
oportunes.  Transcorregut  el  període  d’exposició  pública  sense  haver-se  presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

TERCER.- Publicar l’anunci d’exposició al públic en el Butlletí Oficial de la Província  i a
més a més en un diari dels de major difusió de la província. Si transcorregut el termini
no  s’han  presentat  reclamacions,  l’acord  d’aprovació  provisional  esdevindrà  definitiu,
sense necessitat d’un nou acord plenari en aquest sentit.

QUART.-  Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de la



modificació aprovada. 

CINQUÈ.-  Trametre  al  Departament  de  Governació  de  la  Generalitat  l’acord  de
modificació  de  les  ordenances  fiscals,  un  cop  s’hagi  aprovat  definitivament,  de
conformitat  amb  allò  que  preveu  l’article  2n  del  Decret  94/1995,  de  21  de  febrer,
d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i
d’Economia i Finances.

L’alcaldessa dóna la paraula al senyor Antonio Moreno. 

Antonio Moreno

Comenta que l’alcaldessa va dir l’altre dia que eren 358€ per mes.

Alcaldessa

No, va dir que eren 350€ l’any.

Antonio Moreno

Bé,  dons  per  any  escolar,  als  nens  que agafin l’autobús  tots  els  dies,  de  dilluns i  divendres.
Pregunta saber abans quina quantitat era o si sempre ha estat el mateix.

Miquel Aregall

Respon, que tal i com es pot veure a la proposta, la quota segueix sent la mateixa a l’alumnat
d’infantil,  primària  i  secundària  obligatòria,  que  són  els  358€  que  no  s’han  tocat  des  del
2003/2004. La qüestió és que havien alumnes de batxillerat que no feien els mateixos viatges
anuals. 

Antonio Moreno

Demana saber quantes famílies han demanat ajut per a fer front al pagament d’aquesta quota.

Miquel Aregall

Respon que això és un tema de Benestar Social però també diu que totes les famílies que demanen
que se’ls atengui amb l’ajut del transport escolar se’ls hi dóna després de la pertinent avaluació.
Els usuaris del transport escolar també és cert que han anat disminuint i cada vegada el transport
escolar és més deficitari.

Antonio Moreno

Insisteix en el fet de saber que cap família que hagi demanat aquest ajut se li ha negat.

Miquel Aregall

Comenta que ha demanat vàries vegades informació sobre aquest tema per tal de fer un estudi i
que les coses que es comenten al Ple són coses que la gent els hi diu. Seria bo tenir aquesta
informació i ja fa uns quatre mesos que ho ha demanat.

Alcaldessa

Explica que si vol les xifres agrupades, quan acabi el curs li pot fer arribar però també recorda que



els decrets d’alcaldia digitalitzats se’ls fa arribar puntualment a tots els regidors i per tant, tots els
ajuts es fan per decret. Per tant, la informació es té, però de manera individualitzada i pel decret
corresponent. 

L’alcaldessa també explica que no es té coneixement de cap petició denegada i en molts casos les
persones que ho demanen són usuàries de Serveis Socials per altres motius.

Antonio Moreno

Insisteix en el tema de saber quants ajuts s’han demanat i quants s’han donat.

Alcaldessa

Comenta que creu recordar que quan es van presentar els pressupostos, el senyor Aregall va fer un
informe on constaven tots els ajuts socials que s’havien donat en un any.

Antonio Moreno

Diu que no vol pas l’informe. El que demana és saber qui ho ha demanat i quan se li ha donat.

Alcaldessa

Explica al senyor Moreno que la xifra que s’ha donat a cada família en general, com comprendrà el
regidor, no li pot donar.

Antonio Moreno

Insisteix en que el que ell vol és saber el número de famílies, perquè ho han demanat, i en tot
tipus de beques. I això ho demana perquè considera que s’haurien d’augmentar els diners en ajuts
a la ciutadania per haver moltes persones amb condicions molt precàries. 

Alcaldessa

Explica que li passarà l’informe i dóna la paraula al senyor Miquel Aregall per a que pugui replicar.

Miquel Aregall

Comenta, sobre les dades que el senyor Moreno demana, que ja va explicar en els pressupostos
que la quantitat per ajuts es triplicava a 2014, dient que els ajuts menjador no és un tema que
preocupi únicament al senyor Moreno, sinó que també preocupa a l’equip de govern. Recorda el
regidor que en el ple del mes de maig ja es va dir que ja s’havien gastat 6.000€ més en els primers
quatre mesos que en l’any anterior. Per tant, explica el regidor que aquestes dades s’han donat i
s’han donat en Ple. Explica que la setmana anterior va haver Consell Escolar i també es van donar
les dades de les sol·licituds de beques menjador, dades que són públiques i no s’amaguen en cap
cas a ningú. Afirma el regidor que no s’ha deixat a cap sol·licitant de beca menjador sense ajut,
ajut que si no bé pel Consell Comarcal el posa l’Ajuntament. Explica el regidor que quan entra una
família a Serveis Socials es fa una avaluació i que ell sàpiga no s’ha denegat la beca a ningú,
manifestant que si vol les dades li seran facilitades. 

Alcaldessa

Demana es passi a votació.

Vots a favor  Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández  (PP),  Montserrat Febrero Piera, Mercè
Rocas Rubio  (ESQUERRA),  Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric Blanco Moragas i Isidor Schmid



Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón
Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).

Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E) i Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC).

3. Precs i Preguntes.

Manel Blanco

Recorda a l’alcaldessa que a la reunió de la Comissió Assessora va demanar que se li fes arribar
una còpia de la demanda que tenien preparada a l’empresa constructora de les obres de Cases
Pairals i espera que ho recordi.

Alcaldessa

Respon al senyor Manel Blanco dient que no se li pot donar perquè ha de passar encara per la
Junta de Govern aquest divendres però tal i com li va explicar, quan entri en el jutjat se li donarà. 

Manel Blanco

Comenta a l’alcaldessa que se li va dir que se li faria arribar un escrit de la Generalitat sobre el
decret d’alcaldia de les obres de Ca n’Armengol i que no el té.

Secretària

Explica que va donar instruccions per a que es fes arribar i demana saber a la resta de regidors si
aquest correu ha estat rebut, responent afirmativament. La secretària comenta que potser és un
problema del correu ja que aquest no ha estat retornat i s’ha enviat a la mateixa adreça electrònica
que sempre.

Manel Blanco

Comenta que ahir no va mirar el correu i potser l’hagi rebut ahir.

Montse Febrero

Manifesta que ella ho va rebre als dos dies d’haver-se celebrat la Comissió Assessora sense cap
problema.

Manel Blanco

Demana a la secretària si li pot fer arribar el document un altre cop perquè no l’ha rebut.

Secretària

Respon que ella no té cap inconvenient però diu al senyor Manel Blanco que si en dos dies no l’ha
rebut que ho digui perquè llavors indicaria un problema amb la connexió i li faria arribar en paper.

Manel Blanco

Explica que s’ha assabentat pel BOP de l’existència d’una plaça pendent d’ocupació de la Policia
Local i té alguns dubtes sobre el tema. En primer lloc, demana saber el límit d’edat de les persones
que es poden presentar a dita convocatòria. Diu que segons la llei, l’edat era de 35 anys, segons el
BOPB són 45 i ara resulta que hi ha una modificació que parla de que l’edat serà fixada abans de la
jubilació forçosa. Demana saber amb quina edat s’ha de quedar, comentant que un policia amb 65



anys seria estrany.

Demana saber com es pensa controlar el tema, ja que diu haver-se esgarrifat amb la quantitat de
proves de salut, ja que hi han 50 malalties i una o una altre tindran. El que tingui tos, pregunta
saber si no podrà accedir a aquestes places i diu que hi han dues o tres pàgines de malalties i
potser s’haurà d’anar a buscar a Superman. Llegeix les que, al  seu parer, li  han resultat  més
curioses,  com és el  cas  de  les  lesions que puguin  donar  trastorn  a  la  sensibilitat  espectrítica
otològica i de funcionament neuromotor, disminució d’agudesa visual inferior al 0,7 mesura sense
correcció,  queratonomia  radial,  desprendiment  de  retina,  estravismo  manifest  i  no  corretgit,
eniaopsia o reducció manifesta del camp visual,  discromatoropsia, etc.  Pregunta saber si  totes
aquestes revisions es fan i si es fan cóm es fan, ja que considera que això és una passada. Una
altra pregunta és que quan hi hagi aquesta reunió per a fer el sorteig, demana saber cóm es farà.
Comenta que ell té entès que el sorteig no es feia oral i considera que és més just que es faci amb
boles dins d’una bossa i ningú dels aspirants sap quin és el número que sortirà.

Un altre tema és sobre les bases 5, 8 i 11 que diu són de riure, afegint que ell no podria pas
presentar-se a cap convocatòria perquè si  no té tos té sucre. En les proves físiques li  xoca la
modificació que ha comentat abans que està reflectida en l’administració local de l’Ajuntament de
Corbera i que quedi constància que deia que “on diu” haver complert 18 anys i no excedir dels 45,
està per sobre del que diu la llei del 91. I llavors, on posa “ha de dir” haver complert 18 anys i no
excedir a l’edat màxima de jubilació forçosa, que són 65 anys. 

Comenta que, en tot cas, espera les respostes a aquestes preguntes fetes i després en formularà
unes altres.

Alcaldessa

Diu que si vol fer-les totes se li respondran.

Manel Blanco

Demana que se li responguin primer aquestes.

Alcaldessa

Diu que la senyora Secretària li respondrà.

Secretària

Explica que, respecte a temes de malalties i proves físiques, que posarà tot en un pack, quan es
fan oposicions a policia, l’Ajuntament no marca ni les bases ni tampoc les malalties sinó que això
ho fa l’Escola de Policia de Catalunya. De fet, explica que les consideracions que s’hagin pogut fer a
proves físiques o no i que són motiu de modificació, van venir arran d’una modificació en les bases
que va fer la Generalitat de Catalunya, i és la Generalitat la que marca les pautes. La manera
d’acreditar-ho és amb un certificat mèdic, ja que l’Ajuntament no farà pas les proves. El que passa
és que quan la persona vagi al metge a fer-se les proves ha de dir que són per a presentar-se a
una plaça de policia i respecte a les proves físiques també són les que venen determinades per la
Generalitat. 
En  relació  a  l’edat,  és  cert  que la  llei  del  91 marcava una  edat  de  35 anys,  llei  que va ser
modificada a 2010 pujant l’edat a 45 anys. Per la seva part, la llei 7/2007 determina el dret a
opositar  entre els 18 anys i l'edat de jubilació sense distinció

Arran de la interposició de recursos contra altres oposicions, que no eren exactament casos de
policia local  sinó en casos de la policia nacional  i  creu que també de Navarra,  l’any passat  el
Tribunal Suprem va treure dues sentències on deia que aquestes havien de respectar els llindars de
la llei 7/07.
Per tant, s’ha d’entendre que a les oposicions es podrien presentar efectivament persones fins als



65 anys. No obstant això no constitueix gaires canvis en el cas de les oposicions a policia local, ja
que tal com  considera el Tribunal Suprem, la relació de malalties impeditives i les proves físiques a
realitzar ja són suficientment  limitadores per a opositar, sense que sigui necessari limitar.
En el nostre cas, un cop publicades les bases es va rebre una al·legació en aquest sentit. Per tal
d'evitar problemes innecessaris es va acordar la seva modificació.

Respecte al sorteig del tema de l’examen la secretària diu desconèixer aquest tema i és una tasca
del tribunal, un tribunal que no està format exclusivament per membres de la corporació sinó que
també ve gent de l’Escola d’Administració Pública, ve gent de l’Escola de Policia i ells són els que
vetllen per la imparcialitat dels procés. 

Respecte al tema del sorteig tampoc té perquè ser una pregunta sobre un tema en concret, podent
ser una pregunta transversal que abasti molts temes. Depèn del tipus d’examen que es decideixi
fer, de si és oral o no.

Manel Blanco

Diu que si està classificat per tema, si toca un tema es aquell del que s’ha de parlar.

Secretària

Explica que quan una persona es presenta a una oposició el temari és el que és però després les
proves les determina el tribunal i no hi ha normalment cap oposició que digui que això es farà
d’una manera o d’un altre. Si el tribunal fa una pregunta on entren quinze temes no et pots queixar
perquè en teoria s’ha de saber tot el temari sencer.

Antonio Moreno

Demana informació sobre la querella que es presentarà a Scrinser i demana saber què faran els
veïns i si s’ha parlat amb els veïns, què és el que es farà si al final es guanya i tenint en compte
que els beneficis haurien d’anar als veïns, i per lògica una querella que ha fet l’ajuntament contra
una empresa per haver fet les coses malament, i que els veïns serien els beneficiats, seria que els
veïns no presentessin querella contra l’Ajuntament , dient que es tem que presentaran querella
contra l’Ajuntament com a responsable directe davant dels veïns. 

L’altre pregunta és sobre Cases Pairals, que farà un parell de plens, que es va dir que l’1 de juliol
es començarien obres i ja s’hauria arribat a un acord amb l’empresa i l’altre dia es va dir que
possiblement s’hauria de presentar una querella contra l’empresa perquè obres a 1 de juliol res de
res. 

Per tant i tenint en compte l’estat dels carrers, al querella s’hauria de posar ja i no està culpant a
l’equip de govern perquè això ve de lluny.

Alcaldessa

Diu que torna a repetir la informació sobre la querella, la qual cosa vol dir que es va per la via
penal perquè s’ha considerat que les altres vies no eren segures o no corresponien a la tipologia
d’indicis de delicte. Com ja s’ha comentat, passa per Junta de Govern aquest divendres i per tant,
serà lliurant la propera setmana al Jutjat i el proper pas serà que sigui admesa a tràmit. Amb els
veïns de Ca n’Armengol estan informats, s’han mantingut diverses reunions i les dues ultimes amb
els veïns i els advocats i per tant, saben exactament el que l’Ajuntament fa, reservant-se el que
hagin de fer aconsellats pels seus advocats. Ara s’han d’anar seguint els esdeveniments. A Scrinser
es van tornar les fiances a 2009 però tampoc aquestes cobririen tot el cost que es reclama.

En el tema de Cases Pairals no és parla d’una querella però sí d’una demanda al contenciós per
incompliment d’un conveni que va passar per Ple en que l’empresa es comprometia a arranjar-ho



ja no podia assumir-ho tot de cop a fer-ho en diversos anys i també fer un arranjament general
cada any. Explica que l’arranjament d’aquest any s’ha de fer al juliol, de moment diu l’alcaldessa
que no hi ha notícies de que vinguin i, per tant, se’ls hi farà un requeriment formal de manera que
quedi clar que si no es fa, es presentarà una demanda. En aquest cas no es tracta d’una querella
criminal, sinó probablement d’una via contenciosa però la qüestió és que la via contenciosa no
soluciona els bonys i, per tant, el que s’ha d’aconseguir és que vinguin i ho reparin i que en tot cas
es puguin incautar els avals, que encara hi són i que encara es podria fer amb aquests diners una
obra  mínima  que  eviti  que  els  carrers  estiguin  en  l’estat  que  estan.  Comenta  que  l’empresa
constructora ha portat als tribunals a l’empresa que li va subministrar el material defectuós i ja han
tingut la vista i sembla que anirà per llarg, però aquí es necessita una solució.

Alfons Olarte

Diu que no té cap queixa sobre la informació que puntualment se li fa arribar, ja sigui de decrets o
d’altra informació i per tant, es pot veure les persones que demanen ajuts i els tipus d’ajuts. 

En relació amb aquesta informació, comenta el regidor que a l’anterior ple es va fixar que hi havia
tres o quatre iPod i comenta que ha vist una factura de dotze fundes d’iPod, preguntant si aquests
iPod els ha comprat l’ajuntament o són de lloguer o cóm va. Després, també comenta que fa un
parell  d’anys  recorda  haver  vist  alguna  factura  de  subscripció  a  La  Vanguàrdia  per  un  any,
comentant que gràcia té que l’Autocorb les regala i ja no s’ha vist més, dient que potser s’ha anat
retallant. Parla d’una subscripció al diari Lex Público per 2.300€ anuals i no sap quina explicació hi
ha. 

Per a finalitzar, en un dels plens d’aquesta legislatura ja va comentar el tema de l’Avançada, que jo
no discutirà els espais que tenen cadascun dels partits polítics, comentant que es podria fer millor
ja que a la última Avançada quasi tota la plana va ser de Sant Ponç, amb tres fotografies i amb uns
comentaris que a vegades el patufet ho fa millor. 

Alcaldessa

Dóna la paraula al senyor Èric Blanco per a donar resposta a la qüestió de les iPod.

Èric Blanco

Explica que fa uns mesos es va negociar de nou el contracte en telefonia representant una baixa
substancial de la quantitat que es pagava anualment i aprofitant una promoció que estava fent la
companyia es va proporcionar unes tablets, que no tan sols van anar a alguns regidors sinó també
a personal de la casa, passant a substituir material  obsolet,  manifestant que no ha hagut cap
càrrec per aquests equips.

Alcaldessa

Sobre la subscripció, dóna la paraula a la Secretària ja que es tracta d’una eina jurídica.

Secretària

Explica que Lex Público no és un diari sinó que és una base de dades jurídica. La qüestió és que
quan ella va arribar es va contemplar la possibilitat de que es poguessin portar des de aquí alguns
contenciosos per intentar reduir la despesa i això va fer que demanés permís per a intentar reduir
el preu amb Aranzadi o bé amb el mateix preu aconseguir més eines. Això ha motivat la baixa
d’Aranzadi que es pagava cinc mil i pico d’euros anuals i a canvi s’ha aconseguit una subscripció a
la base jurídica de Derecho, que és principalment legislació en jurisprudència per dos anys i que no
arriba als dos mil euros i després complementant amb la base de Lex Público que compte amb
consultes, jurisprudència i altres eines necessàries.



Alcaldessa

Diu que pel tema de l’Avançada, dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.

Manel Ripoll

Explica que L’Avançada proporciona 1200 paraules per tots els partits polítics per igual i mai s’ha
posat  cap problema amb el que s’escriu. Respecte al  tema de Sant Ponç depèn una mica del
departament de Comunicació i són els tècnics que preparen l’editorial i per tant, els polítics aquí no
intervenen pràcticament en res. A partir de la plana dels polítics entren també les entitats que
també disposen d’un espai en el que poden dir el que considerin sempre i quan hi hagi un respecte.
Comenta  el  regidor  que  precisament  en  les  darrers  números  són  els  que  els  polítics  menys
apareixen i per tant, sigui com sigui, sempre hi ha crítica. Manifesta estar totalment satisfet amb
l’equip de Comunicació.

Alfons Olarte

Reitera que això ja ho va comentar en un altre ple i va dir que no s’hi fica en si surten més fotos o
surten menys dels polítics, però sí té a dir en el tema de la maquetació. Hi ha coses que no entrarà
a discutir però en la seva opinió s’hagués pogut fer millor.

Manel Ripoll

Manifesta sentir-se satisfet amb l’equip.

Manel Blanco

Torna a re emprendre el tema de les proves físiques de la policia local, llegint els temps en funció
dels intervals d’edat, preguntant en quin temps encaixen els que tenen 65 anys.

Secretària

Respon que el temps és l’interval de 45 anys. Explica que les proves són les que són i si una
persona se sent suficientment preparada es presentarà i si no, dons no es presentarà. 

Manel Blanco

Demana a la secretària si el públic o regidors poden assistir al dia de l’examen.

Secretària

Respon que assistir a l’examen escrit no té massa sentit però hauria de ser el Tribunal el que ho
decidís. A les proves físiques entén que no hi hauria cap problema.

Alcaldessa

Comenta que no assisteix cap polític, ni de l’equip de govern ni de l’oposició.

Manel Blanco

Insisteix en que ell vol anar i no li pot negar ningú. 



Alcaldessa

Respon que li pot negar el Tribunal.

Alfons Olarte

Sol·licita saber els llocs de treball on estan assignats els iPod dels que s’ha parlat abans i aprofita
per a comentar que demà comencen els exàmens de la selectivitat i suposa que molts nois i noies
de Corbera hi aniran i demana que s’imaginin si tots els pares dels nois volguessin estar a la sala
dels exàmens.

Manel Blanco

Demana les comptes de la darrera Fira Innova al senyor Èric Blanco.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21:20
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.

L’alcaldessa                                La secretària

Rosa Boladeras Serraviñals                              Maria Abarca Martínez 


