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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 27 DE GENER DE 2015
CORBERA DE LLOBREGAT, 27 de gener de 2015
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 20:00
hores, es reuneix el PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a
terme la sessió ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.
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 Fernandez - PP
Montserat Febrero Piera (ERC)
Merce Rocas Rubio - ESQUERRA
Manuel Blanco Zurita (COIC)
David Lopez Loran - COIC
Antonio Moreno Ruiz -ICV-EUiA-E

La presidenta obre la sessió i tot seguit es prenen els acords següents:
1. Aprovació acta de la sessió anterior.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Blanco.
Manel Blanco
Diu que no li han donat les dades que va demanar i que encara no li han donat, dient que el
vot serà favorable però demana la paraula del senyor Èric Blanco per a que faci les
modificacions a l’Avançada tal com va sortir.
Alcaldessa
Comenta que ara es tracta de l’aprovació de l’acta anterior, dient que donarà després la
paraula al senyor Blanco però demana que ara es tracta de votar l’acta.
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), 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).
Vots en contra: Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC).
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Èric Blanco.
Èric Blanco
Respon al senyor Manel Blanco dient que les dades publicades a la web són correctes, allà
estan publicats els costos directes de la Fira i el que li ha proporcionat al senyor Manel
Blanco són els costos indirectes, costos associats al personal, inclosa la policia. Per tant, les
dades sí són correctes i són els costos reals, aclarint que els costos indirectes són sempre
aproximats.
Lògicament, la globalitat és la suma dels costos directes i els costos indirectes dient que
sempre existeixen uns costos indirectes en qualsevol activitat que faci l’Ajuntament i no té
cap inconvenient en publicar-ho a la web o a l’Avançada, dient que veu certa fixació amb la
Fira per part dels senyor Manel Blanco.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jaume Guim.
Jaume Guim
Explica que els costos indirectes de personal sempre hi són. Pot ser que per a determinades
activitats sí a vegades poden haver algunes hores de més, però és el personal de
l’Ajuntament.
Alcaldessa
Comenta que després del monogràfic sobre la Fira Innova, que no estava previst, dóna pas
al següent punt de l’ordre del dia.

2. Modificació de crèdits 2/2015.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de Finances,
amb el text següent:
Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades per a
les quals no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual, i atès que hi ha un
projecte de despesa d’exercicis anteriors amb excés de finançament afectat, cal
tramitar expedient de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria
afectat.
Davant la necessitat de realitzar una modificació de crèdit per transferència de
crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa.
L’interventor municipal ha emès informe favorable que consta a l’expedient.
Atès el que disposen els articles 8, 9, 10 i 12 de les Bases d’Execució del vigent
Pressupost; els articles 177, 179 i 180 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL), i els articles 35, 36, 37, 38, 40, 41 i 42 del Reial decret 500/1990, de
20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos.
S’acorda:
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PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 02/2015 mitjançant:
A) Crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria afectat per
excessos de finançament, segons el següent detall:
Despeses que cal finançar:

Consig
nació
actual

Alta

Baixa

Consignació
final

Projecte

Aplicació
pressupostària

2015/2/AJUNT/03

13

160

60903

OBRES COL·LECTOR
CA N'ARMENGOL

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

2015/2/AJUNT/04

10

171

61902

INVERSIÓ
REPOSICIÓ
INFANTILS

0,00

2.684,99

0,00

2.684,99

2015/2/AJUNT/05

02

920

62501

MATERIAL
INVENTARIABLE
I
0,00
MOBILIARI
RÈGIM
INTERIOR

1.970,00

0,00

1.970,00

TOTAL

204.654,99

0,00

204.654,99

Descripció

PARCS

0,00

Finançament que es proposa:

Aplicació
pressupostària
1,87010

Descripció
ROMANENT DE TRESORERIA
DESPESES AMB FINANÇAMENT
AFECTAT

TOTAL

Previsi
ó
actual

Alta

Baixa

0,00

204.654,99

0,00

204.654,99

0,00

204.654,99

0,00

204.654,99

Previsió
definitiva

En el present cas, el crèdit extraordinari es realitza per despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a
l’article 35 del RD 500/1990.
Pel que fa al finançament que es proposa amb excessos de finançament, aplicació
1.87010 Romanent de tresoreria despeses afectades per import de 204.654,99 €,
correspon a que el projecte d’inversió amb codi 2005/2/AJUNT/17 U.A. La Creu de l’
Aragall I té excessos de finançament afectat, ja que el total d’ingressos afectats
reconeguts superen el total de despesa efectuada, i donat que no es preveu la
necessitat d’ aquest import d’excés de finançament a l’esmentat projecte, i atès
que els projectes d’inversió no poden estar sobrefinançats,
amb la present
modificació de crèdits es pretén transferir al projecte d’inversió 2015/2/AJUNT/03,
2015/2/AJUNT/04 i 2015/2/AJUNT/05, per import de 200.000,00 €, 2.684,99 € i
1.970,00 €, respectivament, el finançament dels recursos provinents d’un préstec

concertat amb “La Caixa” l’any 2008, aplicació pressupostaria d’ingressos 1.91312
Préstec Pla Econòmic i Financer.
B) Transferència de crèdit entre partides de diferent àrea de despesa,
segons el següent detall:

Projecte

Aplicació
pressupostària

Descripció

________
__

11

22706

91100

________
__

03

1532

011

C. Actual

Alta

Baixa

C.Final

ESTUDIS
I
3.000,00
TREBALLS TÈCNICS

16.335,00

0,00

19.335,00

AMORTITZACIÓ DE
PRÉSTECS
A
200.692,47
LL.TERM.D'ENS DEL
SECTOR PÚBLIC.

0,00

16.335,00

184.357,47

TOTAL

16.335,00

16.335,00

203.692,47

203.692,47

SEGON. Aprovar la modificació del Programa de Finançament del Pla d’Inversions
derivada de la present modificació.
TERCER. Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en els termes d’exposició
pública no es presenta cap reclamació contra el mateix.
Alcaldessa
Dóna la paraula al regidor de Finances, senyor Ramon Gabarron.
Ramon Gabarron
Explica que aquesta modificació de crèdit s’ha fet, principalment, per a poder dotar amb
crèdit suficient les obres del col·lector de Ca n’Armengol. Encara que hi ha una quantitat
reservada de subvencions de l’Àrea Metropolitana, aquesta no és suficient, ja que s’han
d’afegir 200.000, segons el pressupost de l’obra, que s’agafen d’un sobrant d’altres
inversions que no es farà servir.
La urgència d’aquesta és per a poder fer, amb una partida d’estudis i treballs tècnics referent
a la urbanització les Cases Pairals que, si desitgen més aclariments, els hi explicaran els
responsables de les àrees determinades, per tal de poder fer un estudi de la situació dels
carrers i això es farà amb un crèdit de 16.335€ que es faran servir d’aquelles amortitzacions
de préstec que no es faran servir d’acord amb les modificacions que han hagut i que ja es
van explicar, per part del ministeri d’hisenda amb el tema del crèdit a proveïdors.
Després i aprofitant que es modificava aquesta partida i davant la necessitat de fer unes
petites inversions de materials, 2.685€, es destinen a la reposició de material a parcs
infantils i 1.970€ es destinen a la reposició de material inventariable, concretament unes
cadires que fan falta a l’Ajuntament.
Alcaldessa
Explica que el pressupost global del col·lector de Ca n’Armengol, segons l’adaptació de
projecte que ha treballat l’Àrea Metropolitana damunt d’un projecte que ja venia d’un
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projecte més ampli que el col·lector, i que inclou des de el punt de recollida de clavegueram,
passant per l’Amunt i fins a Can Rigol, l’Àrea metropolitana està finalitzant la redacció que,
després s’haurà d’aprovar per Ple. S’està parlant d’una quantitat de 480.000€, des quals
280.000 es financen amb la subvenció que bé de l’Àrea metropolitana i 200.000 que
s’aporten des de l’Ajuntament.
Montserrat Febrero
Pensava que era l’ACA la que s’havia de fer càrrec.
Alcaldessa
Respon que així és, però sembla que no hi ha disponibilitat per a fer inversions i ha canviat
tot el tema de la competència respecte als col·lector i de res ha servit fer pressió al respecte
i inclús s’ha demanat que encara que la inversió la faci l’Ajuntament, quan la situació
econòmica de l’ACA millori es pogués recuperar una part de la inversió i s’intentarà que
aquesta obra es pugui fer en el primer trimestre.
Respecte als treballs tècnics als que ha fet referència el regidor de Finances DE 16.000€ s’ha
hagut d’incloure d’urgència perquè és l’import d’un peritatge que es necessita, no un
enginyer extern, per a plantejar la reclamació a l’empresa HIDROCANAL per l’incompliment
del conveni per a la reparació dels carrers de Cases Pairals. Explica que s’han fet tots els
requeriments però que ha arribat el moment de fer una demanda i convé tenir l’opinió d’un
pèrit judicial que faci una valoració econòmica de la quantitat que es reclama a l’empresa
HIDROCANAL.
Dóna la paraula al senyor Moreno.
Antonio Moreno
Demana que es reclami per escrit a l’ACA, sobre el tema del col·lector.
Alcaldessa
Respon que s’ha fet per escrit però que es reiterarà i també es presentarà una reclamació
formal quan les obres hagin finalitzat amb tota la documentació que calgui.
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández
(PP), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), 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).

3. Ratificació resolució d'alcaldia d'aprovació de la fixació de l'aportació
anual del municipi a l'Àrea Metropolitana de Barcelona sobre els imports
percebuts en concepte de participació en els tributs de l'estat període
2015-2022.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de Finances,
amb el text següent:
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2340/2014, de 25 de novembre de 2014, s'ha
aprovat la fixació anual d’aquest municipi a l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
equivalent a l’aplicació del percentatge del 17,09 % sobres tots i cadascun dels
imports percebuts, des de l’1 de gener de 2015 fins el 31 de desembre de 2022 a
favor d’aquest municipi, en concepte de Participació en els tributs de l’Estat, Cessió

de Tributs i de Fons Complementari de Finançament, excepte les liquidacions
definitives corresponents a l’exercici 2014 i anteriors ries de l’exercici 2014.
En data 30 de juny de 2014 ha recaigut la sentència del Tribunal Suprem, Sala del
contenciós-administratiu, desestimant la cassació interposada per l’Ajuntament
contra la sentència 594 del TSJC de 14 de juliol de 2011, que fixava el just preu de
la finca 11536 expropiada per Ministeri de la Llei en //1.688.245,82//€.
A l’objecte d’executar aquesta sentència i donada la conjuntura actual de
l’Ajuntament, que pateix restriccions pressupostàries, d’accés al crèdit i de
disponibilitat de tresoreria, s’ha sol·licitat la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, per afrontar les obligacions derivades de la nova disposició sobre
l’expropiació d’aquesta zona verda situada a l’Avançada, incloent aquesta actuació
en el Programa de suport als municipis per al finançament de l’expropiació de les
zones verdes i dotacions municipals. La quantia sol·licitada correspon al 50 % del
just preu, 844.122,91 €. Així mateix, el 17 de novembre de 2014 s’ha rebut de
l’AMB informe favorable relatiu a l’esmentada sol·licitud.
En aquesta línia, el 17 de desembre de 2013 ja es va incloure en aquest Programa
de suport un pagament de just preu expropiatori fixat per la sentència de la secció
2a de Barcelona, de la Sala del contenciós-administratiu del TSJC d’import
409.596,84 € corresponent a la finques registrals 1145,1147 i 1204 situades a la
unitat d’expropiació Parc Urbà (Romagosa).
En aquest context el que ara pertoca és fixar l’increment de la part de gestió
metropolitana de la participació municipal en els tributs de l’Estat (PIE) pels propers
exercicis de 2015 a 2022, establint-se un percentatge de participació.
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat com a membre de ple dret de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona contribueix en el seu finançament mitjançant els
mecanismes que preveu l’article 40 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
L’article 48.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que els ingressos dels
ens locals de Catalunya consistents en participacions en ingressos estatals i en
subvencions incondicionades han de ser percebuts a través de la Generalitat de
Catalunya.
Per la Regidoria de Finances s’ha emès una proposta que s’incorpora a l’expedient.
L’article 174.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) regula
l’adquisició de compromisos de despeses amb caràcter plurianual, establint els
percentatges i nombre d’exercicis posteriors als que puguin aplicar-se les despeses
referides.
De conformitat amb el que estableix l’article 174.5 del TRLRHL, el Ple de
l’Ajuntament podrà, en casos excepcionals, ampliar el nombre d’anualitats així com
elevar els percentatges a que es refereix l’apartat 3 de l’esmentat article. Aquesta
competència abastarà a l’autorització i compromís de la despesa plurianual
corresponent.
Donat que la present despesa en concepte d’aportació municipal a
l’Àrea
Metropolitana de Barcelona pels exercicis de 2015 a 2022 té caràcter plurianual, i
supera el límits establerts a l’article 174 del TRLRHL, essent l’òrgan competent el
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Ple de l’Ajuntament de conformitat amb el que estableix l’apartat 5 del mateix
article, i tenint en compte que per raons d’urgència, donat que la sentència és
ferma, que els interessos en la demora del pagament s’incrementen de forma
continua, que la propera sessió ordinària del Ple municipal està fixada a finals del
mes de gener de 2015, i que la responsabilitat en procedir a impulsar l’execució de
dita sentència correspon a l’Alcaldia, fent ús de les atribucions determinades per
l’article 21.1.k) de la Llei de bases de règim local, d’acord amb el qual l’Alcaldia
ostenta atribucions en cas d’urgència, en matèries de competència plenària, es va
aprovar l’aportació esmentada per resolució d’Alcaldia de data 25 de novembre de
2014 donant-ne compte en la primera sessió que celebri el Ple per a la seva
ratificació.
S’acorda:
ÚNIC. Ratificar en tots els termes el decret d’Alcaldia núm. 2340/2014, de 25 de
novembre de 2014, que en la seva part resolutiva estableix el següent:
Primer.- Fixar una aportació anual d’aquest municipi a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, equivalent a l’aplicació del percentatge del 17,09% sobre tots i
cadascuns dels imports percebuts, des de l’1 de gener de 2015 fins el 31 de
desembre de 2022 a favor d’aquest municipi, en concepte de Participació en els
Tributs de l’Estat, Cessió de Tributs i de Fons Complementari de Finançament,
excepte les liquidacions definitives corresponents a l’exercici 2014 i anteriors.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa en concepte d’aportació municipal
assenyalada al punt primer, amb càrrec a l’aplicació pressupostària de despeses
03.943.46401 dels Pressupostos d’aquest municipi pels exercicis de 2015 a 2022,
subordinada al crèdit que es consigni en els mateixos, en la quantia de 424.698,25
€ anual.
Tercer. Sol·licitar a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor
del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, la
domiciliació bancària en el compte bancari del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A. : IBAN ES56 0182 6035 4102 0150 1588 titularitat d’aquest Ajuntament, de
les quantitats derivades de l’aplicació del percentatge establert en el punt primer i
que constitueixen l’aportació fixada.
Quart. Ordenar al Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. que transfereixi al compte
bancari del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. : IBAN ES11 0182 6035 4302
0008 2899 titularitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els fons domiciliats per
la Generalitat de Catalunya en el compte bancari i l’import esmentats en el tercer
punt.
Cinquè. Notificar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i al Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A.
Alcaldessa
Dóna la paraula al regidor de Finances.

Ramon Gabarron
Explica que es tracta de ratificar el que ja es va aprovar per decret d’alcaldia el 25 de
novembre sobre l’increment de la part de la cessió de la PIE, que és la participació en els
tributs de l’Estat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a fer front a l’aportació que l’AMB
ha fet del 50% de l’expropiació de l’Avançada, per sentència ferma, com tothom ja sap.
D’acord amb els programa de suport als municipis que té l’AMB precisament per al
finançament de les expropiacions de zones verdes i dotacions municipals.
S’està parlant de 844.000€.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno
Antonio Moreno
Parla de la injustícia de la sentència al valorar els terrenys amb una quantitat desorbitada
que no és real. Per això explica que el seu grup s’abstindrà.
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).”

4. Aprovació Conveni per al pagament de les quantitats resultants de
l'expropiació de la finca 11.536.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text
següent:
El Tribunal Suprem, mitjançant sentència de trenta de juny de dos mil catorze, ha
declarat inadmetre el recurs de cassació interposat per l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat contra la sentència 594 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en relació amb l’expropiació de la finca 11536 propietat dels senyors
Josep i Francesc Xavier Pamias Salvany, fixant el preu just en 1.688.245,82 €.
D’altra banda l’Ajuntament per a poder fer front al pendent de pagament del just
preu (294.186,92 €) i dels interessos es veu en l’obligació de convenir amb la
propietat la especificació d’aquests pagaments i la periodificació d’acord amb un
calendari que finalitza el 2020.
Per això, s’ha redactat un Conveni regulador entre l’Ajuntament i la Propietat per al
pagament de les quantitats resultants de l’expropiació de la finca 11.536, que
queda incorporat a l’expedient.
L’article 174.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) regula l’adquisició
de compromisos de despeses amb caràcter plurianual, establint els percentatges i
nombre d’exercicis posteriors als que puguin aplicar-se les despeses referides.
De conformitat amb el que estableix l’article 174.5 del TRLRHL, el Ple de
l’Ajuntament podrà, en casos excepcionals, ampliar el nombre d’anualitats així com
elevar els percentatges a que es refereix l’apartat 3 de l’esmentat article. Aquesta
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competència abastarà a l’autorització i compromís de la despesa plurianual
corresponent.
S’acorda:
PRIMER. Aprovar el Conveni regulador entre l’Ajuntament i la Propietat per al
pagament de les quantitats resultants de l’expropiació de la finca 11.536 segons els
criteris continguts en la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de
14 de juliol de 2011 (Recurs 423/2008), confirmada pel Tribunal Suprem en
sentència de 30 de juny de 2014, que s’incorpora a l’expedient
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb càrrec a les
corresponents aplicacions pressupostàries dels respectius pressupostos municipals,
subordinat al crèdit que es consigni en els pressuposts de 2016 a 2020 en la
quantia següent :
Anualitat
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Import
120.648,39 €
117.148,39 €
113.648,39 €
110.148,39 €
106.648,39 €
93.102,42 €

Alcaldessa
Com explicava el senyor Gabarron, amb el préstec de l’AMB de tota la quantitat que queda
pendent i dels interessos corresponents. Dóna la paraula al Primet tinent d’alcalde.
Manel Ripoll
El 30 de juny el Tribunal Suprem va inadmetre a tràmit el recurs de cassació interposat per
l’ajuntament contra la sentència de la finca de l’Avançada. L’ajuntament va haver de fer front
a l’estat pendent de pagament del justipreu, per un valor de 294.186€ i els interessos, s’ha
tingut que fer un conveni amb la propietat per a poder fer front al volum total, que és
1.688.245,82 €, en vàries anualitats, tal i com es pot veure a la proposta, i que finalitza a
2020.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Moreno.
Antonio Moreno
Considera que la sentència és injusta deixant als municipis sense recursos necessaris en una
finca que avui dia no valdria més del 40% del valor que la sentència li dóna. Per això el seu
vot serà en contra.
Manel Blanco
Pregunta pel motiu de l’expropiació.
Alcaldessa

En el Pla General es va delimitar en el seu dia una unitat d’actuació, dins la qual hi havia un
parc urbà, que vol dir que entre tots els propietaris de la unitat d’actuació havien de
compensar al propietari d’aquest parc urbà públic, però els propietaris de l’àmbit van
recórrer al contenciós i el jutge va dir que aquella era una càrrega desmesurada per a aquell
sector i per tant, aquest parc urbà no podia formar part de una UA sinó que quedaria a
banda. Comenta que aquest ha estat un procés que ha durat molts anys.
Continua explicant que els propietaris tenien dret a demanar la seva expropiació per
ministeri de la llei i llavors va començar una discrepància per l’import. Es va partir d’una
valoració inicial que es va fer per 600.000€ i s’ha acabat amb una sentència del Tribunal
suprem d’1.700.000€ més tots els interessos que s’han derivat en el temps.
Manel Blanco
Diu que potser l’equip de govern de llavors hagués tingut que preveure que podria passar
això i que probablement va ser una mala gestió. I per això el seu vot serà negatiu.
Manel Ripoll
Comenta que Corbera no és l’únic municipi que té aquest problema i diu que en aquest cas la
llei no ha estat justa perquè s’ha donat un valor que no és real afegint que una expropiació
sempre és legal. El problema és que es va sobrevalorar en la època de les vaques grosses,
entre 2003 a 2007 i s’ha produït tota aquesta diferència.
Alcaldessa
Explica que el primer PGO és de 1987 i el primer cost que tenia el m² de sòl ningú es podia
imaginar el que va resultar que després tindria. Un pla general quan estableix zones
d’equipament i de parcs urbans que s’ha de fer, es fa un càlcul. Comenta també que abans,
els particulars no demanaven ells l’expropiació, al contrari, pensaven que si no es tirava
endavant es considerava millor al poder conservar la propietat. En el moment que el preu del
sòl va pujar, llavors al propietari li surt a compte demanar l’expropiació.
Diu que malgrat la situació econòmica i de tot el que s’ha parlar, s’ha aconseguit fer front al
pagament d’aquesta expropiació i d’una altra d’1.400.000€ que també s’ha liquidat en
aquets anys, dient que sempre diferint diners.
Antonio Moreno
Comenta la injustícia de la sentència encara que sigui legal i afegeix que el municipi té molt
poc patrimoni públic. Manifesta que el seu vot serà en contra.
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).
Vots en contra: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E) i Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán
(COIC).”

5. Resolució al·legacions i segona aprovació inicial Modificació Pla General
d'Ordenació àmbit carrer Canigó i entorn i a la Creu de l'Aragall.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Tinència d’alcaldia
d’Urbanisme, amb el text següent:
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El Ple Municipal, en sessió ordinària de 29 de juliol de 2014, va aprovar inicialment
la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Corbera de Llobregat,
a l’àmbit del C/ Canigó i entorn i a la Creu de l’Aragall (exp. 16), i el va
sotmetre a informació pública pel termini d’un mes a comptar des de la darrera
publicació (excloent el mes d’agost), als efectes d’examen i presentació
d’al·legacions. Simultàniament es van sol·licitar els informes que exigeix l’article
85.5 del TRLUC i es va acordar la suspensió de la tramitació d’instruments de
planejament i/o de gestió, d’expedients d’expropiació per ministeri de la llei així
com de la concessió de llicències i d’altres autoritzacions, de conformitat amb els
articles 73, 74 i 114 TRLUC.
L’esmentat acord va ser publicat al BOP de 18 d’agost de 2014, al DOGC núm.
6685, de 13.08.2014, al tauler d’edictes de la Corporació entre els dies 6 d’agost al
9 d’octubre de 2014, al diari El Punt Avui d’11 d’agost de 2014 i a la pàgina web de
l’Ajuntament.
Respecte dels informes sectorials, se’n van sol·licitar els següents:

-

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Patrimoni)
Diputació de Barcelona (Carreteres)
Direcció Territorial d’Ordenació del Territori i Urbanisme

Fins a la data, i havent-se superat amb escreix el termini d'un mes per a la seva
emissió, han tingut entrada en el Registre general de l’Ajuntament els informes que
tot seguit es relacionen amb els resultats següents:

-

Diputació de Barcelona (Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat), en data 16.10.2014 (RE 2014/8677), amb el resultat de
FAVORABLE.
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en data 04.11.2014
(RE 2014/9417), amb el resultat de FAVORABLE.

D’altra banda, el 13.10.2014 (RE 2014/8547), la companyia Red Eléctrica de
España a emès informe d’ofici a la vista de la publicació efectuada al BOP, fent
constar que la modificació no afecta al seu àmbit d’actuació al municipi.
Dins el termini d’informació pública, entenent com a tal el mes de setembre de
2014 (per ser el mes d’agost inhàbil a efectes urbanístics), la Sra. Àngels Gil-Vernet
i Huguet, en representació dels senyors Josep Maria Muntané Rigol i Josep Lloveras
Macia presenta, el 30.09.2014 (RE 2014/8240, de 2/10/2014) escrit d’al·legacions
on en síntesi manifesta la seva disconformitat amb l’ordenació presentada i proposa
la introducció dels canvis següents:

-

Que les parcel·les núm. 12 i 14 del c. Canigó siguin edificables en tot el seu
front.
Que la finca del c. Raval núm. 14 es consideri edificable per resoldre l’accés
a l’aparcament en soterrani.
Que s’aclareixi el significat de la línia discontinua que divideix la finca núm.
14 (PO2).

S’ha realitzat una valoració conjunta de l’al·legació presentada per part dels serveis
tècnics municipals i dels tècnics redactors del document inicial de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i s’han efectuat les corresponents consultes a la
Direcció d’Ordenació del Territori i Urbanisme del DTS de la Generalitat de
Catalunya, per concloure que procedeix la seva estimació en el sentit de tenir en
compte aquells aspectes congruents amb els objectius del Pla, tot harmonitzant els
interessos públics i privats tal com es defineix en els plànols normatius P.01Qualificació Urbanística proposada i P.02-Ordenació de l’edificació, i regula els
paràmetres de la clau Cas Antic (clau ca*) en l’article 10 de la normativa
incorporada a la MPPGO.
Amb la introducció d’aquestes modificacions es produeix una variació en l’àmbit de
la MMPGO que estarà format per 5 subàmbits en comptes dels 6 inicials i d’un canvi
de criteri en el sostre potencial.
Els serveis tècnics municipals ha emès informe justificatiu, el 9 de gener de 2015,
sobre l’adequació de la nova proposta. La secretària municipal ha emès el
corresponent informe preceptiu el 14 de gener de 2015.
Del contingut d’aquests informes i de la nova memòria elaborada pels tècnics de
l’AMB es desprèn la conveniència d’efectuar una segona aprovació inicial amb
l’objectiu de garantir una major seguretat jurídica, una major participació ciutadana
i, en definitiva, per reforçar el contingut de la documentació d’aquesta Modificació.
Respecte de la sol·licitud d’informes sectorials, tot i que a la vista dels canvis
introduïts el tràmit resultaria innecessari atès que no incideixen en els aspectes ja
informats i el resultat seria el mateix, atès que estem davant una nova aprovació
inicial es considera convenient efectuar notificació de l’acord sol·licitant, si així ho
estimen convenient, l’emissió de nou informe.
S’acorda:
PRIMER.
Estimar l’al·legació presentada el 30.09.2014 (RE 2014/8240, de
02.10.2014) per la Sra. Àngels Gil-Vernet i Huguet, en representació dels senyors
Josep Maria Muntané Rigol i Josep Lloveras Macia en el sentit de tenir en compte
aquells aspectes congruents amb els objectius del Pla, tot harmonitzant els
interessos públics i privats tal com es defineix en els plànols normatius P.01Qualificació Urbanística proposada i P.02-Ordenació de l’edificació, i regula els
paràmetres de la clau Cas Antic (clau ca*) en l’article 10 de la normativa
incorporada a la MPPGO.
SEGON. Efectuar una segona aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla
General d’Ordenació de Corbera de Llobregat a l’àmbit del carrer Canigó i entorn i a
la Creu de l’Aragall (exp. 16).
TERCER. Sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació de Corbera de Llobregat a l’àmbit del carrer Canigó i entorn i a la Creu
de l’Aragall aprovada inicialment juntament amb el document resum al qual es
refereix l’article 8.5.a) del TRLUC pel termini d’un mes.
QUART. Notificar el contingut d’aquest acord als organismes sectorials següents
sol·licitant, sempre que ho considerin necessari, l’emissió de nou informe de
conformitat amb l’article 85.5 del TRLUC:
-

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Patrimoni)
Diputació de Barcelona (Carreteres)

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

CINQUÈ. Aixecar la suspensió dictada en l’acord plenari de 29 de juliol de 2014
respecte del subàmbit 5 d’aquell document inicial, en aplicació dels articles 73, 74 i
114.5 del TRLUC, atès que ara no forma part de la modificació de planejament
sotmesa a aprovació inicial.
SISÈ. Mantenir la suspensió dictada en l’acord plenari de 29 de juliol de 2014
respecte de la resta de l’àmbit, actualment dividit en 5 subàmbits, de conformitat
amb el que estableixen els articles 73, 74 i 114.5 del TRLUC, segons plànol de
delimitació que consta a l’expedient. Aquesta suspensió s’ha d’entendre sense
perjudici del que estableix l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol que
aprova el Reglament de la llei d’urbanisme.
SETÈ. Publicar aquest Acord amb la convocatòria d’informació pública en el tauler
d’edictes de la Corporació, en el BOP, en el DOGC, a un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació i a la pàgina web municipal, als efectes d’examen i
presentació d’al·legacions.
VUITÈ. Notificar aquest acord als propietaris de terrenys afectats, així com als
interessats en el procediment i als Serveis Tècnics d’Urbanisme de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona als efectes escaients.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.
Manel Ripoll
Explica que el 29 de juliol de 2014 es va aprovar inicialment la modificació d’aquest pla que
afecta al carrer Canigó i el seu entorn, que es va sotmetre a informació pública, temps que
es va allargar un mes més al caure al mes d’agost. El 30 de setembre, la propietat d’aquesta
finca va proposar una sèrie de modificacions que, després d’haver-les estudiar conjuntament
inclús amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana amb el Departament de territori, es van
admetre.
El que s’ha fet és regular els paràmetres de la clau del casc antic, el CA, amb l’article 10 de
la normativa amb la qual cosa s’ha de tornar a exposar a informació pública durant un mes
més a partir d’avui, perquè si hi ha una part que torni a estar afectada per l’àmbit del carrer
Canigó pugui dir la seva abans de la seva aprovació.
Comenta que s’ha notificat a tots els veïns afectats.
Alcaldessa
Explica que els plànols estan també penjats a la web municipal per si hi ha algun dubte sobre
el tema. Demana es passi a votació.
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández
(PP), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), 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).”

L’alcaldessa excusa al senyor Interventor al no haver-hi cap altre punt de l’ordre del dia
econòmic, que surt de la sala a les 20:48 hores.

6. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva ordenança reguladora del
procediment de denominació de les vies públiques i dels equipaments
públics.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Tinència d’alcaldia
d’urbanisme i via pública, amb el text següent:
Per acord del Ple Municipal d’aquest Ajuntament, d’11 de novembre de 2014, es va
aprovar inicialment l'Ordenança reguladora del procediment de denominació de les
vies públiques i dels equipaments públics.
Aquest acord es va sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies hàbils
mitjançant anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
6752, de 18.11.2014, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de
21.11.2014, al diari El Punt Avui, de 21.11.2014 i al tauler d’anuncis de la
Corporació entre els dies 19 i 31.12.2014.
El 29.12.2014 (RE 2014/11132), i per tant dintre del termini d’informació pública,
el Sr. Albert Cañellas i Pagès, en representació de la Candidatura d’Unitat Popular –
Corbera de Llobregat (CUP-Corbera), presenta un escrit d’al·legacions sol·licitant la
inclusió d’un punt a l’article 14 en el que es digui que no es podrà posar el nom
d’un carrer, espai o via pública a cap persona que hagi tingut responsabilitats en un
règim feixista i/o racista, especialment pel què fa al règim franquista i a les
persones amb càrrecs polítics, socials i/o repressors en l’àmbit municipal.
La secretària general de l’Ajuntament ha fet informe, el 14 de gener de 2015, que
en la part que interessa manifesta el següent:
“L’article 14 de l’Ordenança reguladora del procediment de denominació de les vies
públiques i dels equipaments públics, en regular els criteris genèrics de
denominació, inclou tots aquells aspectes que des del punt de vista polític s’han
considerat necessaris per tal d’elaborar la proposta de denominació, donant
preferència a aquelles referides a noms de comarques, municipis, entitats
municipals, nuclis de població i accidents geogràfics o de qualsevol altre demarcació
territorial, així com a noms de persones, preferiblement vinculades a Corbera i
sempre que es compti amb l’acord previ de les famílies.
A més, l’Ordenança contempla la formació d’una Comissió de Nomenclàtor, que
serà l’òrgan competent per elaborar la proposta que finalment anirà al Ple
municipal.
L’article 7 regula la seva composició, comptant amb un representant de cada grup
municipal i amb tres persones, alienes a l’organització municipal, que tinguin
especial implicació local.
A més, val a dir que la proposta, abans de ser aprovada pel Ple municipal, haurà de
ser sotmesa al tràmit d’audiència dels veïns afectats per un termini de 10 dies.
Per tot l’exposat, i en resposta a l’al·legació efectuada, qui subscriu considera el
següent:

-

El procediment contingut en el text aprovat atorga les suficients garanties
com per evitar que es puguin posar a les vies i espais públics noms de
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persones amb responsabilitats en un règim feixista o racista, ja que la
proposta neix d’una Comissió formada per persones de l’organització i
externes a aquesta, i a més se sotmet a audiència prèvia dels afectats. Per
tant no es considera procedent la inclusió de l’apartat proposat.

-

Respecte de la petició efectuada en relació a la impossibilitat de posar a les
vies i espais públics nom de persones amb càrrecs polítics, socials i/o
repressors en l’àmbit municipal, tampoc es considera procedent per les
causes següents:

o Es podran posar noms de persones amb càrrecs polítics o socials si es
troben en algun dels supòsits de l’article 14. Vetar aquesta
possibilitat a aquestes persones pel seu passat representatiu
suposaria un tracte discriminatori mancat de tot fonament jurídic.

o Impedir posar nom de persones repressores: la qualificació d’una
persona com a “repressora” se situa en l’esfera subjectiva dels
individus. Per tant, ha de ser la Comissió de Nomenclàtor la que
avaluï les propostes i efectuï els seus informes al respecte, i
posteriorment serà el Ple municipal el que aprovi o rebutgi la
proposta presentada.

L’aprovació d'ordenances correspon al Ple municipal, d'acord amb allò establert a
l'art. 25.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
i a l'art. 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
L’article 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals determina que en l’acord d’aprovació
definitiva s’hauran de resoldre les al·legacions presentades. Cas de no presentar-se
cap, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
S’acorda:
PRIMER. Desestimar l’al·legació presentada el 29.12.2014 (RE 2014/11132) pel
Sr. Albert Cañellas i Pagès, en representació de la Candidatura d’Unitat Popular –
Corbera de Llobregat (CUP-Corbera), per les raons que consten a la part expositiva
d’aquest acord.
SEGON. Aprovar definitivament l’Ordenança reguladora del procediment de
denominació de les vies públiques i dels equipaments públics.
TERCER. Fer pública l'aprovació definitiva mitjançant publicació del text íntegre de
l’Ordenança al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Tauler d'anuncis i web
de la Corporació, així com mitjançant anunci al Diari Oficial de la Generalitat que
faci referència al BOPB en el qual s'hagi publicat el text íntegre.
QUART. Notificar aquest acord, juntament amb una còpia íntegra de l’Ordenança, a
la Subdelegació del Govern a Barcelona i a la Direcció General de l’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya, als efectes del que determina l’article 65.2 i
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Alcaldessa
L’alcaldessa dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.
Manel Ripoll
Explica que es tracta de resoldre l‘al·legació presentada per la CUP de Corbera a l’ordenança
reguladora del procediment de denominació de les vies públiques i dels equipaments públics
que es va presentar en el darrer Ple.
Tal i com es pot veure a la proposta, és la Comissió la que ha de deliberar i elevar al Ple el
nom de la via i és per aquest motiu que no s’accepta l’al·legació.
Montserrat Febrero
Diu estar d’acord amb l’al·legació presentada.
Alcaldessa
Demana un vot de confiança a totes les persones que integraran la Comissió i al sentit comú.
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).
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio
(ESQUERRA).”

7.Aprovació adhesió al Programa metropolità de mesures contra la pobresa
energètica.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia , amb el text
següent:
El Consell de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió de data 16 de desembre
de 2014 ha aprovat el Programa metropolità de mesures contra la pobresa
energètica, adreçat als Ajuntaments metropolitans i recolzat en els serveis socials
bàsics municipals, que estableix criteris d’actuació d’àmbit metropolità per evitar el
tall de subministrament domiciliari d’aigua, electricitat i gas.
Un cop analitzada la documentació relativa al Programa i d’acord amb els seus
plantejaments es considera oportú d’adherir-nos-hi i, en aquest sentit, assumir els
compromisos que se’n deriven vers els recursos de l’Ajuntament i procediments.
Per això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament que, previ dictamen de la
Comissió Assessora, s’adoptin els acords següents:
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat al Programa
metropolità de mesures contra la pobresa energètica.
SEGON. Adoptar el compromís d’ampliar l’àmbit de gestió dels serveis socials
bàsics municipals per tal d’atendre:
1) Les sol·licituds dels veïns residents d’acord amb el protocol d’actuació del
Programa metropolità, respecte l’acreditació de vulnerabilitat econòmica i
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registre, així com respecte la informació sobre els recursos que ofereixen els
sistemes públic i privats.
2) Formular una valoració provisional de la situació plantejada (positiva o
negativa) i comunicar-ho a les companyies que correspongui, a l’AMB i els
serveis centrals de l’Ajuntament.
3) Adoptar en quinze dies una resolució definitiva (positiva o negativa) i
comunicar-ho a les companyies que correspongui, a l’AMB i els serveis
centrals de l’Ajuntament.
4) En un període no superior als 30 dies a comptar a partir de la data de la
resolució definitiva positiva del serveis socials, realitzar el pagament que
correspongui directament a la companyia subministradora.
TERCER. Notificar aquest acord al Servei d’Intervenció i als Serveis socials de
l’Ajuntament i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Miquel Aregall.
Miquel Aregall
Fa una explicació de la proposta dient que l’Àrea Metropolitana parteix inicialment amb
5.000.000€ i la distribució dels ajuts es basarà en criteris metropolitans en aquells
ajuntaments que s’hi adhereixin.
Fa una explicació dels condicionants que han de regir la percepció d’aquests ajuts,
contemplats a l’annex de la proposta.
Antonio Moreno
Demana saber si s’ha fet algun càlcul per a determinar el número de famílies que han
demanat ajut a 2014 i així poder tenir una previsió a 2015.
Miquel Aregall
Comenta que ja es va comentar en el Ple de novembre de 2014 els ajuts que s’havien donat
però això no es pot saber per a aquest any.
Antonio Moreno
Insisteix en quantes famílies demanant que se li faci arribar.
Alfonso Olarte
Comenta que aquesta informació està ja reflectida en els decrets d’alcaldia que es passen
puntualment a l’oposició, demanant saber si hi ha algun pagament de llum, per exemple,
que no quedi reflectit en dits decrets.
Miquel Aregall
Respon que efectivament, tot està reflectit en els decrets, però si el senyor Moreno vol un
recull no té cap inconvenient en fer-li, però entén que això ja ho té.
Alcaldessa

Comenta que per a cada ajut hi ha un decret, amb import i concepte.
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández
(PP), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), 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).”

8.Moció per a reclamar la responsabilitat de la Generalitat
manteniment del servei públic de les escoles bressol municipals.

en

el

MOCIÓ PER A RECLAMAR LA RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT EN EL
MANTENIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS
Els grups municipals PSC-GIU, CiU, ERC i COIC de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat
EXPOSEN
El Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, aprovat pel
Govern i presentat al Parlament el 2 de desembre de 2014, no contempla cap
partida destinada al finançament de les escoles bressol municipals.
Al respecte, l’actual marc normatiu referent a l’educació dels 0 als 3 anys a
Catalunya el desenvolupen dues lleis aprovades pel Parlament: la Llei 5/ 2004 de
llars d’infants de qualitat i la Llei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació, en les quals es
regula la plena responsabilitat de la Generalitat en la creació i el sosteniment de les
escoles bressol municipals i la col·laboració dels ajuntaments en la construcció dels
equipaments i la gestió d’aquest servei públic.
Aquesta col·laboració del món local en la creació de l’actual xarxa pública de país va
ser aprovada a través de la Llei 5/ 2004 de llars d’infants de qualitat on s’establia
l’objectiu de crear 30.000 noves places atenent a la Iniciativa Legislativa Popular
que reclamava aquesta oferta pública. La contribució dels ajuntaments va ser
fonamental per assolir la voluntat ciutadana i va superar en escreix el nombre de
noves places.
En aquests moments, malgrat la gravetat de la manca de finançament de la
Generalitat, són 546 els ajuntaments que compten amb aquest servei educatiu
públic oferint a les famílies més de 57.000 places (en 929 centres) per atendre
aquesta etapa educativa tan cabdal per al desenvolupament personal i per a l’èxit
de l’infant en el seu posterior ensenyament obligatori, així com per al suport a la
dona i l’acompanyament educatiu a les famílies.
És per això que cal reprendre com a objectiu de primer ordre el lideratge, la
promoció i la coresponsabilitat de totes les administracions públiques, respecte a
aquesta etapa educativa. Per responsabilitat de país, no s’hi val a deixar aquesta
etapa educativa solament en mans de les administracions locals o a la lliure
competència del mercat. L’administració educativa del nostre país -el Departament
d’Ensenyament- no pot restar al marge d’aquesta qüestió si no vol incórrer en una
inacció sobre una de les seves competències directes.
El compromís històric del Govern Autonòmic amb el món local, per al sosteniment
de les escoles bressol de titularitat municipal, existia molt abans dels acords
parlamentaris. Així l’any 2001 la Conselleria d’Ensenyament col·laborava amb 600.€ i, posteriorment, va signar amb les Entitats Municipalistes tres Acords Marcs per
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formalitzar la contribució econòmica amb tots els municipis per un igual, en funció
d’uns mòduls econòmics per cada plaça: Acord Marc de 21 de gener de 2002 (1.400
€/plaça/funcionament/any),
Acord
Marc
de
14
de
febrer
de
2005
(1.800€/plaça/funcionament/any i 5.000€/plaça/creada) i Acord Marc de 19 de
novembre de 2010 (1.800€/plaça/funcionament/any) vigent fins al 31 de desembre
de 2011.
Ha estat en aquests darrers anys, a partir del 2012, quan el Departament
d’Ensenyament va decidir reduir un 51% la seva aportació (de 1.800 € a 875 €) i
quan va decidir diferir el pagament d’aquests imports “retallats” a les diputacions (a
partir del curs 2012-13) la qual cosa ha generat desigualtats territorials (el cost
plaça s’ha finançat de diferent manera en funció de la dotació provincial) i el trasllat
exclusiu del finançament al món local.
Aquesta realitat es contradiu amb els acords parlamentaris ja que els Pressupostos
aprovats pel Parlament de Catalunya hi ha anat constant, al llarg dels darrers anys,
una partida finalista destinada a les “llars d’infants de titularitat municipal”. Així, el
pressupost 2012 es va aprovar amb una partida de 47M d’euros, el 2013 es va
prorrogar el pressupost (per tant, amb el mateix import de 47M d’euros) i al 2014
el Parlament va destinar 45M d’euros per a les places de les escoles bressol dels
ajuntaments.
Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat ACORDA:
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat, com a Comunitat Autònoma amb
competència plena en matèria d’educació, al manteniment de l’actual xarxa pública
de llars d’infants municipals atenent a la seva responsabilitat institucional.
SEGON.- Demanar al Govern de Catalunya la restitució immediata de la partida
pressupostària finalista del Departament d’Ensenyament per al finançament del
servei públic d’escoles bressol municipals, per tal de cobrir com a mínim un mòdul
econòmic de 1.600€ per plaça/funcionament/any, i comprometre's a augmentar-ho
progressivament fins als 1.800€ plaça/funcionament/any.
TERCER.- Reclamar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment dels pertinents
convenis, segons el que estipula la Llei d’Educació de Catalunya, incorporant una
estabilitat temporal i la corresponent clàusula de garantia de compliment dels
compromisos de pagament, per garantir la prestació del servei en les llars d’infants
de titularitat municipal.
QUART.- Sol·licitar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment de la
convocatòria de beques amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats i
l’equitat en l’accés al servei.
CINQUÈ.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya la formalització d’una garantia a
les administracions locals del pagament dels deutes pendents derivats de les
despeses realitzades en concepte de funcionament i places, despesa que correspon
a la Generalitat, d’acord amb la petició formalitzada pel Fòrum d’Alcaldes i
Alcaldesses per l’Educació a Catalunya.
SISÈ.- Reclamar a la Generalitat quina ha estat la destinació dels 139 milions
d’euros dels exercicis 2012, 2013 i 2014, anys en els que la conselleria

d’Ensenyament tenia assignada una partida finalista per aquests centres sense que
s’executés cap via de finançament.
SETÈ.- Notificar l’acord d’aquest Ple a la Conselleria d’Ensenyament, a la Mesa del
Parlament i el grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats
municipalistes del país, i al Consell Educatiu i AMPA de l’Escola bressol municipal.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Miquel Aregall.
Miquel Aregall
Explica la moció.
Alcaldessa
Demana que es passi a votació preguntant al senyor Antonio Moreno si el seu grup es vol
afegir a la proposta.
Antonio Moreno
Respon que no cal ja que està totalment d’acord amb la moció.
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández
(PP), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), 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).”

9. Especials Assabentaments.
1. De la moció aprovada per l’Ajuntament de Begues en relació amb la prospecció i
explotació d’hidrocarburs convencionals per mitjà de la fracturació hidràulica.
2. Del Decret d’Alcaldia 2464/2014, d’11 de desembre de 2014, pel qual es resol
l’alcaldia accidental en favor del 1r tinent d’alcalde, durant el període comprés entre
els dies 24 de desembre de 2014 a 6 de gener
de 2015 (ambdós inclosos).
Alcaldessa
Felicita oficialment a la Laia Sanz pel seu nou èxit en el Dakar.
El segon tema que tracta l’alcaldessa és sobre l’actualització dels preus de lloguer dels pisos
de protecció oficial ja que hagut una davallada significativa en els preus de mercat. S’ha
reduït la quantitat que es cobrava en concepte de despeses de comunitat, entenent que hi ha
tasques que s’encarrega la brigada municipal, el que permet fer una rebaixa a la meitat en
dites despeses per pis. Els pisos de dues habitacions tenen un preu mensual de 320€ i els de
tres de 380€.
Per altra banda i canviant de tema, els resultats que el Ministeri d’Hisenda ha donat sobre el
compliment dels terminis de pagament dels ajuntaments, ha estudiat el tercer trimestre de
l’any amb una mitjana espanyola de pagament a proveïdors, que se situa amb una mitjana
de 24 dies passats els 30 dies de presentació de la factura i d’aprovació i en el cas de
Corbera són 15 dies, així que s’està per sota de la mitjana espanyola.
Des de un punt de vista, no té res més a comentar, passant, si no hi ha cap qüestió, al
proper punt de l’ordre del dia.

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

1. De la moció aprovada per l’Ajuntament de Begues en relació amb la prospecció i
explotació d’hidrocarburs convencionals per mitjà de la fracturació hidràulica.
2. Del Decret d’Alcaldia 2464/2014, d’11 de desembre de 2014, pel qual es resol
l’alcaldia accidental en favor del 1r tinent d’alcalde, durant el període comprés entre
els dies 24 de desembre de 2014 a 6 de gener
de 2015 (ambdós inclosos).
10. Precs i preguntes.
Montserrat Febrero
Demana si se li pot explicar una mica millor el tema de Cases Pairals dient que ja s’ha dit
que ara s’havia de fer un peritatge judicial necessari per import de 19.000 Per altra banda,
comenta que segons té entès, els diners que van quedar de l’aval de l’empresa no són
suficients i que es faria un nou projecte.
Per altra banda, pregunta quan està contemplada la col·locació de les bústies a Can Rigol.
Diu que han rebut queixes dels veïns de Bon Repòs per les molèsties dels gossos per les nits
i sembla ser que no s’apliquen mesures coercitives per part de la policia.
Alcaldessa
Explica que ara hi ha en exposició pública un projecte de reparació del ferm dels carrers que
tenen pitjors condicions i per tant, són també més perillosos per a la seguretat vial i que
s’han de reparar i es fa amb els diners de la incautació dels avals per l’import de 220.000€.
Això permet fer un fresat dels carrers que estan pitjor i també una capa de rodadura.
Fins ara s’ha fet tota la tramitació, els requeriments a l’empresa, el requeriment al banc. En
el moment en que el banc faci efectiu el pagament es tindrà la partida econòmica i es podrà
licitar aquesta obra.
El projecte de reparació es pot veure a la web i paral·lelament hi ha les dues coses per a fer,
la reparació superficial que permeti tenir els carrers d’una manera correcta per a poder
circular, encara no se solventa el tema de fons. Com que hi ha el conveni que es va
subscriure amb l’empresa Hidrocanal, que és al que es feia referència abans, es presentarà
una demanda per incompliment del conveni.
Sobre el peritatge, hi ha una xifra macro orientativa de la substitució de l’escòria segons els
estudis de la UPC, de 3.000.000€. Però per a poder formalitzar una demanda contra
l’empresa és necessari tenir un peritatge en el que quedi reflectit, partida a partida, l’import
de la quantitat que l’ajuntament reclamarà a l’empresa. Per tant, són dues coses que van
paral·leles.
Sobre les bústies de Can Rigol, s’ha fet ja la comanda a l’empresa i les instal·laran la brigada
municipal. Comenta que les persones responsables de la zona de correus, per tres vegades
tenien entrevista concertada i per tres vegades no han vingut.
Sobre les molèsties del veïns de Can Repòs, dóna la paraula al senyor Isidor Schmid.
Isidor Schmid
Explica que una incidència habitual dient que en el moment que la policia es presenta, els
gossos callen. L’obligació és que el gos, per la nit, té que dormir dins de casa i això és el que
diuen les normatives. No pot estar fora sol perquè llavors el que l’animal fa es protestar i per
això quan la policia es presenta callen perquè se senten acompanyats i si estiguessin dins de
casa per la nit no bordarien. Diu que ara hi ha dues persones, una pel matí i l’altre per la
tarda, informant als ciutadans quines són les obligacions.

Alcaldessa
Diu que per tal d’ampliar la resposta del regidor, explica que les queixes també li han arribat
a ella per mitjà de correu electrònic. En aquest cas explica que han hagut sancions
econòmiques. Si l’interessa se li podrien facilitar els expedients.
Dóna la paraula al senyor Manel Blanco.
Manel Blanco
Comenta que el gos no borda per bordar, en referència al tema dels gossos, sinó que alguna
cosa el motiva i a les 12 a la 1 i a les 2 sent tots els gossos del carrer perquè pugen els
“jabalins”. Comencen a bordar tots els gossos que estan dins de casa i fins que no passen
cinquanta metres de la seva parcel·la no deixen de bordar, però llavors borden els que hi ha
més amunt.
És sentir bordar els gossos, tenir la paciència d’aixecar-se, abrigar-se, sortir a fora i
efectivament es veuen pujar carrer amunt cercant per les escombraries i creu que aquest el
problema. Explica que amb un gat borden una mica però amb els jabalins borden més. No és
culpa del propietari, que ell no té gos. Quan un gos veu un jabalí es torna boig.
Montse Febrero
Diu que com s’ha dit abans, l’obligació es tenir el gos dins de casa i si estigués dins de casa
no passaria, explicant que ella té gos, el té dins de casa i no passa això.
Jaume Guim
Diu que és veritat que hi ha moltes vegades que els gossos es queden sols a l’exterior i que
cada vegada que algú truca la policia hi va i es parla amb els propietaris
Alfons Olarte
Pregunta si les obres de canalització a Bon Repòs ja estan finalitzades i comenta que hi ha
un revolt en la carretera plena de parts de tubs.
Demana saber cóm està el tema dels guixots.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Palacios.
Andres Palacios
Respon que encara s’està treballant a Bon Repòs i és cert que hi ha una mancança en el
tema de la neteja i de fet, s’està a sobre amb els requeriments, però encara les obres no han
finalitzat.
Alcaldessa
Explica que les obres del gas encara continuen, ara s’ha fet un polígon i la intenció és anar
ampliant.
Sobre els Guixots. És una urbanització que ha quedat per fer i que amb la situació econòmica
que hi ha, difícilment sortirà cap obra d’urbanització perquè els veïns no poden fer front a les
quotes. És una unitat d’actuació i no hi ha zones per expropiar si no que quan es fan les
obres s’inclouen els preus de les compensacions pels terrenys de particulars que passen a
ser públics i llavors es reparteix entre tot l’àmbit. Per tant, no es pot demanar expropiació a
l’ajuntament perquè l’ajuntament el que hauria de fer és girar quotes per a pagar tot això i si
no hi ha obres no té cap sentit.
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Dóna la paraula al senyor Moreno.
Antonio Moreno
Diu que el dia que va assistir a la Comissió informativa va demanar informació sobre la
policia municipal que deixa, després de 24 anys, l’ajuntament coma conseqüència de la seva
situació d’impediment d’algunes tasques pròpies de la policia. S’ha vist que en altres casos
s’han cercat solucions però no en aquest cas. Demana a l'alcaldessa saber quins han estat
els motius
Alcaldessa
Explica que a la policia local, pel seu reglament, té dret a demanar una segona activitat, ja
sigui dins de la policia o dins de la casa, un altre lloc. Però en aquest cas, la persona ha anat
al tribunal de valoració i li han donat una incapacitat i per tant, tècnicament passa a ser una
persona pensionista, com si fos jubilada, i per tant, legalment no se li pot donar un altre lloc
de treball. En aquest cas, ella hauria de demanar una revisió d’aquesta incapacitat i que fos
o parcial o diferent a la que té. En aquests moments hi ha tres persones amb aquesta
situació, una prové del sistema de demanar a l’ajuntament una segona activitat i altres dues
sí venen d’una valoració d’incapacitat però en un temps anterior en que hi havia places
vacants a la plantilla i no s’havia produït la jurisprudència que després s’ha produït i que fa
impossible en aquest moment acceptar això.
No és una cas discrecional de l’equip de govern i la jurisprudència estableix que una persona
que té una situació reconeguda de minusvalidesa i que cobra una pensió no pot optar a una
altre lloc de treball.
Antonio Moreno
Diu que la incapacitat que té és per algunes tasques de la policia local però podria ser que la
seva mateixa plaça es pogués adaptar total o parcialment per a que ella pogués seguir
treballant a la policia. Creu que amb voluntat es podrien readaptar altres feines
Alcaldessa
Respon que no és un tema de voluntat política, és un tema legal. La qualificació del tribunal
és una incapacitat total i ella ha de demanar que li revisin per a poder obrir aquesta via
perquè si no, no es pot fer res.
Antonio Moreno
Demana voluntat política i adequar feines, veure quin tipus de feines pot fer i si després hi
ha alguna plaça vacant la pot demanar.
Alcaldessa
L’alcaldessa insisteix en que no es tracta d’una qüestió discrecional de l’equip de govern, és
a dir, o s’ajusten a la legalitat o no s’ajusten.
Antonio Moreno
Pregunta a l’alcaldessa que si demà vingués amb la parcial li donaria la feina.
Alcaldessa
Si li revisen la seva situació i li donen la parcial, deixa d’estar en situació de pensionista i
torna a ser funcionària. Llavors ja es veuria el que es fa. Entén que li han donat la
incapacitat atenent a criteris mèdics.

Antonio Moreno
Si a ella li donen la parcial passa immediatament a tenir el seu treball.
Alcaldessa
Se la rehabilita coma funcionària.
Secretària
Però no com una segona activitat.
Alcaldessa
Explica que s’ha parlat moltes vegades amb la persona parlant del que s’ha fet i del perquè
s’ha tingut que fer i s’ha parlat també de totes les opcions que es tenien i ja es tracta d’una
decisió personal d’ella.
Antonio Moreno
Diu que la persona ha anat al contenciós administratiu i quan es fa això és que no hi ha una
voluntat ni per una banda ni per l’altra. Ell no està dient que faci la mateixa feina que feia
però sí podria fer una altra.
Secretària
Diu que la incapacitat permanent total implica una jubilació, incapacitat permanent parcial
no. Per tant, si ella sol·licita la revisió del grau i en comptes de ser total és parcial, es
rehabilita amb la condició de funcionari.
Altra cosa serà veure si en la parcial, en el dictamen que emeti la Seguretat social o el
tribunal mèdic que pertoqui, diu que aquesta persona està habilitada per, en el seu lloc de
treball, fer una tasca determinada, la podrà fer. Ara, si demana una segona activitat que
implica un canvi en el lloc de treball com ha passat a les altres persones, no se li podrà
donar si no hi ha una vacant perquè no es pot crear aquesta plaça.
Antonio Moreno
Està d’acord, però si una vegada dins vol demanar en el futur una plaça, ho podrà fer.
Secretària
Respon que és clar que sí. Diu al senyor Moreno que això ja li va explicar personalment a la
persona i el que no sap és quins moviments ha fet la persona des de que van parlar sobre el
tema. Se li va dir que, des del punt de vista municipal no es podia fer altra cosa i se li va dir
que, o sol·licitava la parcial en lloc de la total o bé, anava al contenciós a veure si un jutge
tomba la decisió municipal. Com diu l’alcaldessa és una qüestió legal i no es pot actuar al
marge de la llei.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 20:00
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.
Vist i Plau
L’alcaldessa

La secretària

Rosa Boladeras Serraviñals

Maria Abarca Martínez

