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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PEL 
PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 10 DE NOVEMBRE 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, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la secretària 
general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen:

- Rosa Boladeras Serraviñals, primera tinenta d’alcaldessa 
- Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa 
- Ramón Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa 
- Jordi Anducas i Planas, regidor 
- Arturo Martínez Laporta, regidor 
- Carme Benito i Gómez, regidora 
- Alfredo Prado García, regidor 
- Manel Ripoll i Puertas, regidor 
- José Antonio Andrés Palacios, regidor 
- Xavier Miquel Pons, regidor 
- Albert Cañellas i Pagés, regidor 
- Miracle Guerra i Sala, regidora 
- Èric Blanco i Moragas, regidor 
- Pol Ejarque i Cortés, regidor
- Alfonso Olarte Rodés, regidor 
- Antonio Moreno Ruíz, regidor

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

1. Aprovació acta sessió anterior. 

El senyor Albert Cañellas sol.licita dues petites esmenes a introduir al debat dels punts 16 
i 20. Un cop acceptades, s’aprova l’acta de la sessió anterior amb els següents resultats: 

Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel 
Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas i Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i 
Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, 
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme 
Benito Gómez (PSC). 

2. Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal núm. 1.

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

El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març (TRLRHL), estableix als seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 



L’objecte d’aquest expedient és la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 
2016, segons el detall contingut en la memòria elaborada per l’Alcaldia el 3 de novembre 
de 2015, que forma part de l’expedient.

A la vista de l’esmentada Memòria de l’Alcaldia, de la proposta efectuada i dels informes 
emesos per l’interventor i per la tresorera accidental de la Corporació, de data 3 de 
novembre de 2015, s’acorda el següent:

PRIMER. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2016 i següents la modificació de 
l’Ordenança Fiscal número 1 en el sentit que s’indica:

ORDENANÇA FISCAL NUMERO 1. Impost sobre Béns Immobles

Article 5è. 

Punt 4.- Bonificacions. S’assimilen les bonificacions de les famílies monoparentals a les de 
les famílies nombroses.

Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable.

4.- Es concediran les bonificacions que es detallen a continuació als subjectes passius que 
d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de família nombrosa i/o 
monoparental en la data de meritament de l’impost, respecte del bé que constitueixi 
l’habitatge habitual de la família i acreditin una renda anual inferior a les que s’assenyalen:

Famílies nombroses i/o monoparentals
Renda anual inferior a: % bonificació

18.000 € 90%
30.000 € 60%
42.000 € 40%

Article 7è. Determinació de la quota i tipus de gravamen. Es modifica el punt 1 per minorar 
el tipus de gravamen de l’IBI, que passarà de l’1,018 al 0,95 per a compensar l’efecte de 
l’increment de valors cadastrals per l’aplicació del coeficient d’actualització cadastral que 
està previst incorporar a la LPGE per 2016.

“Article 7è.- Determinació de la quota i tipus de gravamen.
 
1.- El tipus de gravamen serà el 0,95 per cent quan es tracti de béns de naturalesa urbana 
i el 0'77 per cent quan es tracti de béns de naturalesa rústica.””

SEGON. Exposar al públic en el tauler d’edictes de l’Ajuntament aquest 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 publica de l’Ordenança, 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 per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de maç, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut 
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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 les 
modificacions aprovades.

CINQUÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya l’acord 
de modificació d’aquesta Ordenança Fiscal un cop s’hagi aprovat definitivament, de 
conformitat amb allò que preveu el 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.”

Ramon Gabarron
Fa una explicació de la proposta que es presenta a votació en els seus dos punts més importants, que són 
l’assimilació de les bonificacions de les famílies monoparentals a les de les famílies nombroses amb els canvis que 
es poden veure a la proposta i per altra banda, el canvi en el tipus de gravamen en el que respecta als bens de 
naturalesa urbana i als bens de naturalesa rústica.
Respecte al canvi en el tipus de gravamen explica que es modifica el valor cadastral a l’igual que es va modificar 
l’any anterior d’ofici perquè ja ve establert que cada any a Corbera s’incrementarà un 10%, i per a que aquest 
increment no faci créixer la quota o tipus d’IBI que s’hagi d’aplicar, es redueix. Si a 2015 va ser 0.18, que ja es va 
reduir respecte de l’any anterior, ara el tipus d’IBI que s’estableix per a 2016 serà del 0.95, encara que si bé el 
tipus és inferior tot i així provoca un mínim increment sobre la quota del 2.65, el que implicarà un ingrés total a 
l’Ajuntament pel 2016 de 150.000€ per a poder donar servei a la ciutadania. 
Diu que amb el pla d’ajust cada any s’ha anat aconseguint una reducció però a 2016 no és possible perquè 
significaria reducció de serveis a la ciutadania, posant com a exemple que d’acord amb el que diu el govern central 
s’ha de pujar la nòmina dels treballadors en un 1%, d’acord també amb les instruccions del govern central s’ha de 
retornar una part de la paga de Nadal de 2012 que es va retenir i tot així es farà en dos anys perquè no es pot 
pagar tot a 2016. Això implica un increment del 2% de la nòmina i per altra banda, també les necessitats socials 
del municipi fa que es faci un increment de 70.000€ sobre l’any anterior. Per aquests motius juntament amb 
d’altres petites despeses farà que s’incrementi el pressupost en uns 200.000€ respecte a 2015.
Per tal d’aconseguir un equilibri i poder mantenir tots els serveis a la ciutadania és imprescindible incrementar els 
ingressos. 

Respecte a l’ordenança fiscal número 23 que és la prestació de serveis per a la tinença d’animals s’ha eliminat 
l’import d’alta  i el que es cobrarà seran els 5€ de la placa, amb la intenció d’aconseguir que es donin d’alta més 
gossos dels que s’han fet fins ara i poder controlar els que s’abandonen, que al 2015 han estat molts, amb la 
conseqüent despesa que això suposa, despesa que ha provocat una modificació de crèdits. 

La tercera ordenança és la de recollida i transport d’escombraries, eliminant-se totes les bonificacions relatives a 
l’aportació de residus a la deixalleria municipal i el que es farà és una targeta tipus moneder en el que se li 
ingressaran uns diners en funció del que porti i que podrà utilitzar per a descomptes en el comerç de Corbera, 
donant l’Ajuntament una subvenció o bonificació a ACOPA per a que pugui atendre aquests descomptes.
Per altra banda, s’incrementa la bonificació pel autocompostatge que passa del 30 al 50% , apostant per aquest 
aspecte.



D’altra banda, per compensar els increments del valor cadastral dels darrers anys, per a que l’efecte no sigui 
pervers sobre el que es paga a la recollida d’escombraries, el que es fa és incrementar el marge.

Si hi ha alguna pregunta, es posa a disposició dels presents.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Moreno.

Antonio Moreno
Diu que a l’ordenança núm. 1 proposa que la renda anual de famílies nombroses i monoparentals tingui una 
bonificació del 100%. 
Respecte a la de la taxa de recollida d’escombraries proposa que la gent més rica amb grans cases pagui més. 
Considera que no és just que tothom pagui pràcticament el mateix i que no s’hauria de cobrar aquest impost a 
famílies amb rendes molt baixes, demanant que s’haurien d’equilibrar més les finances, en base a criteris socials.
Un ajuntament d’ERC i un ajuntament socialdemòcrata hauria de carregar més a la gent més rica del poble i deixar 
de cobrar a la gent amb més dificultats del poble. La fiscalitat hauria de primar a la baixa a la classe treballadora i 
a la gent amb dificultats, carregant més a la gent més rica i que més pot pagar, duplicant, triplicant o fins i tot 
quadruplicant la taxa.
Respecte a les parcel·les i solar no edificats, diu que s’hauria d’estudiar que la gent que té moltes hectàrees  o 
moltes parcel·les haurien de pagar també més, mitjançant fiscalitat o mitjançant tarifació social.
Aquesta hauria de ser la fórmula d’un ajuntament d’esquerres.

Alcaldessa
Respon que la pobresa o la riquesa no es mesura  pel valor cadastral, sinó amb les rendes. Per una banda, respecte 
a la bonificació del 100% això no és possible però no vol dir que no es pugui donar una subvenció. S’està estudiant 
un ajut en base a subvencions per a vidus o vídues en funció de les rendes basades en el valor cadastral. El fet que 
una persona tingui un valor cadastral molt alt no vol dir que ho pugui pagar perquè no les pont mantenir i tampoc 
les pot vendre perquè el mercat està com està. No hi ha res tancat en que les persones s’adrecin a l’ajuntament.

Antonio Moreno
Pregunta per la diferència entre els rics i el pobres del poble a l’hora de pagar la taxa, dient que la diferència és 
mínima i que s’hauria de recaptar de qui més té, afegint que és un poble amb moltes diferències socials i que 
s’hauria de fer la tarifació social des de l’Ajuntament tenint en compte que es tracta d’un govern format per 
persones d’esquerres. 
Bonificar a una persona que ja està en una situació límit en que ja no arriba, es que ja no ve ni a l’ajuntament a 
demanar res. 

Alcaldessa
Es tracta no de valors cadastrals si no d’ingressos reals. En aquest moment s’ha considerat el fer-lo d’aquesta 
manera i es tindran en compte altres fórmules per un futur afegint que les persones sí que venen a l’ajuntament 
en aquests casos. 

Xavier Miquel
En el tema de l’IBI, vol fer dues preguntes: la primera, vol saber de quin any data la darrera revisió cadastral. La 
segona, vol saber quins són els edificis que estan exempts de pagar aquest impost. Aquesta darrera pregunta ja la 
van formular per escrit, però com encara no han rebut resposta la tornen a formular en aquest Ple. 
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Alcaldessa
Respon que la darrera revisió cadastral és de 1999, sense que aquest Ajuntament hagi fet cap revisió posterior. 
Respecte a la segona pregunta, no es té encara la resposta de l’ORGT. Tan bon punt es rebi se la faran arribar.

Xavier Miquel
Vol explicar el per què votaran en contra de la proposta de modificació de l’IBI: Entenen que l’IBI és un impost que 
es paga igual per a tothom, afavorint les rendes altes i perjudicant a les baixes. Evidentment el valor cadastral pot 
dir el que té una persona o no i es podria fer per renda o fins i tot per patrimoni. A més l’IBI és el principal impost 
que tenim a un Ajuntament, per la qual cosa baixar-lo significa perdre recursos que es podrien utilitzar per 
destinar-los a polítiques socials i per redistribuir la riquesa, ja  que és un dels pocs elements que ens permet el 
sistema capitalista.
Afegeix que ells tenen algunes propostes en el tema de l’IBI, com per exemple, que es faci un reglament de pisos 
buits a Corbera (la llei permet que hi hagi un recàrrec del 50% en aquests pisos buits i es fomentaria el lloguer 
social). També es podrien bonificar els immobles que siguin residencials, ja que segons l’IDESCAT a Corbera n’hi 
han 1.600 habitatges entre segona residència i buits.
Bonificar en un 80 o 90%. a les persones que menys tenen o que estan a l’atur amb un salari inferior al salari mínim 
interprofessional. Quan abans han preguntat pels immobles exempts també s’estan referint, evidentment, a 
l’església perquè la llei així ho permet en centres d’oració, diferenciant el que és un lloc de culte del que són 
propietats que res tenen a veure amb dit culte. Seria una manera de recaptar diners.
També estan en contra i demana que s’elimini l’article 5.2. que parla del gaudiment d’una bonificació del 90% en 
immobles que constitueixen objecte de l’activitat d’empreses d’urbanització, de construcció i promoció 
immobiliària tant d’obra nova com rehabilitació. 
Aquestes són les propostes que el seu grup fa i que es podrien tenir en compte. 

Alcaldessa
Diu que es tindrà en compte però ara presenten la proposta de la manera que consta a l’expedient.

Dóna la paraula al senyor Blanco.

Èric Blanco
Abans d’entrar al fons del punt els agradaria valorar la forma. Manifesta que l’equip de govern ha presentat 
aquesta proposta de modificació de les Ordenances Fiscals per urgència la setmana passada i a la seva manera i al 
seu estil. Quan ells van presentar la proposta al Ple de creació de diverses comissions el que demanaven és, no 
només fiscalitzar l’acció de govern, que també, sinó intentar traspassar el debat del ple al carrer i recollir i enriquir 
les propostes amb aquelles aportacions que pogués realitzar la ciutadania. 
En el cas de les OOFF, la pressió impositiva que tenim a Corbera, que és una de les més altes de la Comarca. Per 
tant, aquest debat no hauria d’estar als despatxos de l’Alcaldia, que és on es fan les reunions de govern, sinó 
traslladar-lo al carrer que és on es pateix el resultat d’aquesta gestió.
En aquest sentit, diuen que poden fer una valoració global que en alguns punts els podria semblar bé però 
considera que podrien anar més enllà, per exemple, en aquelles situacions que son d’emergència social, o per què 
no traslladem aquests debats al carrer o a òrgans de par4ticipació ciutadana. Ells, en aquest sentit, i al marge de 
la valoració que es podrien fer de les ordenances, estant d’acord en alguns punts i potser en altres, com és el cas 
de la proposta que els va explicar el Sr. Palacios sobre la deixalleria, podrien donar un marge de confiança, 
consideren que no poden donar suport a una proposta que creuen que es queda curta i que no ha pogut ser 
debatuda de la manera que toca.
Insisteix en que es poden fer les coses d’una altra manera i traslladar el debat al carrer, es pot assumir d’una 
vegada per totes que es pot governar amb la gent i no d’esquenes. Que no podem governar com al segle XX i que 
hem de governar com al segle XXI. Per tant, quan es demana des de Convergència que es creïn aquestes comissions 
el que es vol es que es traslladi el debat al carrer. La seva valoració sobre les tres propostes serà l’abstenció malgrat 
que en alguns punts poden estar d’acord però criticant la forma  en cóm s’ha portat.



Alcaldessa
Respon que aquests punts es van passar per urgència perquè la tresorera està en una baixa llarga i per això no es 
va presentar abans. Comenta que a les Comissions Assessores que son per a debatre, ningú diu res. En aquell 
moment, a excepció d’una persona que per motius de feina no va assistir, la resta si que hi era però ningú va dir 
res i sembla que s’esperi a venir al Ple per a parlar-ne i potser s’hagués pogut parlar abans.

Èric Blanco
Diu que vol fer un petit apunt: aquell dia ells no tenien els documents i que es els van portar en paper aquell 
mateix dia. 

Alcaldessa
Respon que si en aquell moment es demana es podria haver fet una altra reunió i s’hagués pogut estar parlant fins 
a l’hora que es volgués d’aquest tema.

Èric Blanco
Respon que si l’alcaldessa li permet, en primer lloc, ell si va fer comentaris al respecte de l’IBI i de fet, va estar 
parlant amb el senyor Palacios. Va preguntar,  va comentar, va parlar i va apuntar. El debat és que en una setmana 
no es pot decidir el nivell impositiu de les ordenances fiscals de la ciutadania sense debat i sense que la ciutadania 
estigui informada. No es tracta de que ell estigui fins a les dotze de la nit mirant el full que li acaben de donar i 
fent les propostes, a part de que necessita parlar amb el seu grup municipal i també li agradaria parlar-ho amb la 
ciutadania. I aquesta és la nova manera de fer política.

Alcaldessa
Ho entén perfectament però també ho hagués pogut dir l’altre dia i sobre el que es va estar parlant va ser sobre 
les bonificacions de la deixalleria i sobre res més.

Xavier Miquel 
Entén que ara s’està fent el debat dels tres punts de les ordenances fiscals i després es votaran de manera 
individualitzada.
Seguidament, comenta que ara s’obre el període de 30 dies per a fer al·legacions i es podran presentar i votar una 
per una si es creuen convenients. 
Sobre el punt d’animals, votaran favorablement perquè consideren que es positiu augmentar el registre d’animals 
de companyia i a més és una proposta que saben procedeix d’una associació animalista preocupada pel tema. 
Sobre el punt d’escombraries votaran en contra perquè a més només  n’hi ha un límit entre valors cadastrals i en 
podria haver-ne més i es podrien recollir els mateixos diners fent més trams i fer-ho d’una manera més 
progressiva. Els que tenen cases amb valors cadastrals menors haurien de pagar menys pel tema de les deixalles. 
També veuen que respecte d’aquest tema, tots els locals paguen el mateix però hi ha activitats que generen més 
deixalles que d’altres. 

Alcaldessa
Diu que les taxes en aquest cas són substancialment diferents.

Xavier Miquel 
Comenta que els  agradaria saber com es gestionen els residus de les residències que hi ha a Corbera, atès el seu 
nombre, i si tenen plans privats. 
Finalment diu que li sembla positiu el tema de l’autocompostatge perquè cal afavorir-lo i també fer-ne difusió per 
a que la gent sàpiga que té aquesta bonificació perquè va en benefici de tota la societat.
Demana se li aclareixi el tema de diferents locals i diferents activitats.
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Rosa Boladeras
Des d’un punt de vista de la seva Àrea, la de Medi Ambient,  el plantejament que s’ha fet sobre l’autocompostatge 
ha estat aquest: hi ha ara unes 120 llars que el fan. La incorporació de més persones s’està fent de manera gradual 
i també interessa molt que les persones que ho facin, ho facin bé i també s’està fent un seguiment ja que s’està 
dins d’un pla de l’AMB. Aquest és un tema que no té només un aspecte mediambiental sinó també de costos. 
Explica que la fracció orgànica és una de la que més pesa perquè conté aigua i per tant, omple el camió. Això té 
un cost i potser el senyor Palacios els pot acabar d’informar, però la taxa de residus té a veure amb la producció. 
Amb un impost es pot fer la gradualitat que es proposa, i una taxa ha de cobrir el cost que té el servei i a d’anar 
en funció de la producció i per això hi ha aquesta diferenciació i en principi, una casa més gran vol dir que 
teòricament produeix més residus i no es pot cobrar més del cost que té aquest servei. Explica també  que no es 
cobreix el 100% dels serveis. 
Respecte als comerços i indústries evidentment poden tenir un gestor de residus i han de presentar la 
documentació conforme ho gestionen i si no, s’apliquen les taxes que en principi s’han mantingut igual que l’any 
anterior i que va en relació a la tipologia de residus que generen i a la quantitat. Per tant, cada activitat té la taxa 
en funció del que genera i de la quantitat que genera.

Andrés Palacios
Diu que les taxes de les que s’està parlant aquí són aquelles vinculades a locals sense activitat. Els que tenen 
activitat paguen en funció dels metres quadrats i en funció de la tipologia del servei que tenen. Les residències a 
les que ha fet referència el regidor abans és un servei especial per  a recollida de bolquers i els comerços tenen 
altres serveis com són el paper i el cartró, que es recull de forma gratuïta per l’ajuntament. N’hi ha serveis que 
han de tenir un gestor, com és el cas dels olis mecànics i inclús per a l’orgànica també es podria tenir un gestor 
particular. Per la resta, el fet d’incrementar en funció del nivell adquisitiu de les persones és també discriminar 
perquè n’hi ha cases grans en les que viu una persona i cases petites on viuen més persones. Legalment s’ha de 
repercutir el cost de la taxa i actualment es cobreix el 80% del cost amb les taxes, la resta es paga entre tots. 

Antonio Moreno
Diu que és una qüestió d’ideologia. S’està defensant a la gent poderosa. No demana la revolució i afegeix que els 
que manen són els que manen sempre, amb la Sra. Rosa Boladeras a l’ombra, i que el 95% del que es paga al 
municipi ho paguen les classes treballadores. Mai es fa res que vagi en el sentit de recaptar en sentit diferent i que 
paguin més els que més tenen. 94€ paga un aturat i la gent que té molts diners paguen 118€, en el cas d’aquesta 
tarifa. Diu que aquesta és la filosofia del Partit Socialista que porta governant durant molts anys i en aquest 
moment està segrestada Esquerra Republicana, esperant que quan se n’assabentin de cóm funciona aquest 
ajuntament deixin de dependre tant de la senyora Boladeras i el seu projecte, perquè potser es podrien fer coses 
conjuntament.
Per altra banda i en referència a la Comissió Assessora diu que és igual el que es digui, es passa un “rodillo” i 
després s’ha de venir al ple i es torna a passar el “rodillo” i es guanya. Del que l’oposició diu a la Comissió Assessora 
mai es diu res i esperava que amb l’alcaldessa nova això canviaria però és el mateix del mateix, tindrem la mateixa 
política durant quatre anys més, política de la senyora Boladeras que és la que mana realment perquè sempre la 
té al costat i li diu el que té que fer.

Alcaldessa
Respon al senyor Moreno que ella el tracta amb molt de respecte. Demana al senyor Moreno que si us plau la 
deixi parlar, que ella sempre deixa parlar. Diu que si la tenen segrestada, que no se’n assabenta, molt bé. Li diu 
que ella l’escolta i li agradaria que ell també l’escoltés alguna vegada. Potser per això considera que el regidor ha 
decidit no venir a la Comissió Assessora i ja ho deixem estar.

Antonio Moreno
Respon que no va poder venir per qüestions de feina i que ell no cobra per venir a reunions quan té que venir a 
treballar. Diu que ell marxa a les sis del mati a treballar i en aquest cas està donant classes per la nit i va trucar 



avisant de que no podia venir. Diu que els que venen, venen perquè és la seva feina venir i en vuit anys que porta 
de regidor ha estat la segona vegada que ha faltat. Igualment diu que a la sessió tampoc estaven els papers i els 
companys es van assabentar del que avui es parlaria el mateix dia i demana que es facin propostes, i pregunta que 
quines propostes volen fer si les propostes ja les fa la senyora Boladeras directament. Espera que això canviï encara 
que no té masses esperances. Sempre és el mateix. 

Èric Blanco
Diu que vol fer una consulta. La setmana passada quan es va presentar la proposta es deia que en l’article cinquè 
punt b s’eliminaven els punts de les bonificacions per aportacions de residus a la deixalleria municipal i li van 
comentar que s’estava plantejant una nova manera de gestió. Diu que plantejava si havia algun tipus de previsió 
de com es farien aquests descomptes, de quines serien les quantitats i de com es plantejaria.

Andrés Palacios
Respon que les bonificacions serien per al públic al general i no per als comerciants perquè aquests continuen 
igual i se’ls bonifica dintre del rebut. La proposta que fa l’equip de govern és que com han hagut moltes incidències 
i comporta molta tasca després fer el recompte de les entrades a la deixalleria i a vegades hi ha persones que no 
compleixen amb els mínims que tenien es quedaven sense bonificació. La idea de l’equip de govern és bonificar 
amb independència de les entrades. És a dir, si fas una entrada ja tens una bonificació. Això es vol fer conjuntament 
amb ACOPA per intentar incentivar el comerç al municipi. Llavors, la targeta que té ACOPA, l’usuari quan va a la 
deixalleria, en principi es vol potenciar donar-les, es bonificarà a cada usuari amb 0.20 o 0.30 cèntims per entrada 
i això es fa sense tenir en compte si es tracta d’un habitatge com es feia fins ara o també pels llogaters o la persona 
que resideix, amb independència de si tenen una targeta o més, ja que la bonificació es fa per usuari. Quan més 
entrades hi hagin hauran menys residus al carrer i també voldrà dir que també existeix una major selecció de 
productes, considerant que és una bona aposta per a potenciar el comerç. Diu que serà efectiu abans dels 
pressupostos.

Jordi Anducas
Diu que s’aposta per a que la gent vagi a la deixalleria i tingui una recompensa directa i també s’aposta pel comerç 
i s’aposta per ACOPA perquè es considera que per a poder tenir un comerç potent, aquest ha d’estar associat. 
Parlar amb una sola veu i parlar amb unitat. Creuen que la targeta omple pot ser aquesta excusa que cada cop 
més empresaris de bars i serveis, si es potencia, s’associïn cada vegada més i per fi està unit i anar tots a una sola 
veu. S’estima en 10.000€ en bonificacions el que s’aporta al mercat de Corbera per a reactivar-lo.

Alcaldessa
Demana es passi a votació dels tres punts presentats, començant pel primer, relatiu a l’IBI. Les votacions de les 
altres dues propostes es faran constar al final de cada un dels punts.

“Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), 
Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa 
Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). 

Vots en contra: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala 
(CUP).”

3. Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal núm. 23.

“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de Finances, amb el 
text següent:
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El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març (TRLRHL), estableix als seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

L’objecte d’aquest expedient és la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 
2016, segons el detall contingut en la memòria elaborada per l’Alcaldia el 3 de novembre 
de 2015, que forma part de l’expedient.

A la vista de l’esmentada Memòria de l’Alcaldia, de la proposta efectuada i dels informes 
emesos per l’interventor i per la tresorera accidental de la Corporació, de data 3 de 
novembre de 2015, s’acorda el següent:

PRIMER. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2016 i següents la modificació de 
l’Ordenança Fiscal número 23 en el sentit que s’indica:

ORDENANÇA FISCAL NUMERO 23. Taxa per a la prestació de serveis de registre i 
prevenció sanitària relacionats amb els animals de companyia i per la tramitació 
de la llicència per tinença i conducció de gossos considerats potencialment 
perillosos.

Epígraf 1. Se suprimeix l’import d’alta (inscripció i registre per animal) i s’estableix 
l’import de 5 euros per la placa.

Epígraf 1.- Inscripció en el Registre Censal d’animals de companyia

1.1. Alta: Inscripció i registre (per animal) 0 €
1.2. Placa d’animals de companyia (per placa) 5 €

SEGON. Exposar al públic en el tauler d’edictes de l’Ajuntament aquest 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 publica de l’Ordenança, 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 per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de maç, 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 les 
modificacions aprovades.



CINQUÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya l’acord 
de modificació d’aquesta Ordenança Fiscal un cop s’hagi aprovat definitivament, de 
conformitat amb allò que preveu el 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.”

Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel 
Ripoll i Puertas (MPC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat 
Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducasi Planas (ERC), Rosa Boladeras 
Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). 

Abstencions: Èric Blanco i Moragas i Pol Ejarque i Cortés (CDC).

4. Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal núm. 36.

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

El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març (TRLRHL), estableix als seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

L’objecte d’aquest expedient és la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 
2016, segons el detall contingut en la memòria elaborada per l’Alcaldia el 3 de novembre 
de 2015, que forma part de l’expedient.

A la vista de l’esmentada Memòria de l’Alcaldia, de la proposta efectuada i dels informes 
emesos per l’interventor i per la tresorera accidental de la Corporació, de data 3 de 
novembre de 2015, s’acorda el següent:

PRIMER. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2016 i següents la modificació de 
l’Ordenança Fiscal número 36 en el sentit que s’indica:

ORDENANÇA FISCAL NUMERO 36. Taxa pel servei de recollida i transport 
d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris.

Article 5è.- 
punt b). S’eliminen tot el punt referents a les bonificacions per aportacions de residus a 
la Deixalleria municipal.
punt c) que passa a ser punt b).- S’incrementa la bonificació per autocompostatge, la qual 
passa del 30% al 50%.

Article 5. Beneficis fiscals
b) Gaudiran d’una bonificació del 50% de la taxa els contribuents que acreditin que durant 
l’exercici anterior al de meritació de la taxa s’han autogestionat la fracció orgànica de 
residus (autocompostatge). Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà adreçar sol·licitud a 
l’Àrea de Medi Ambient, la qual emetrà informe verificant que es compleixen les 
condicions per obtenir la bonificació i que l’autocompostatge es realiza de forma que 
no causa molèstia als veïnat ni problemes de salubritat de cap mena.
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Article 6è.- Punt 1.- S’incrementa el valor cadastral dels immobles d’ús residencial, 
utilitzat com a topall per a la determinació del tipus de quota, de 80.000 euros a 97.000 
euros, per compensar l’increment de valors cadastrals per l’aplicació del coeficient 
d’actualització cadastral que està previst incorporar a la LPGE per 2016.

Article 6.- La quota tributària consistirà en una quantitat fixa

a) Parcel·les i solars no edificats   53,00- €
b) Immobles ús residencial amb valor cadastral <= a 97.000 €   94,50- €
c) Immobles ús residencial amb valor cadastral > de 97.000 €118,00- €
d) Immobles destinats a aparcament o traster         0- €
e) Altres immobles, locals comercials, magatzems, indústries i
oficines sense activitats comercial, i zones esportives privades     53,00- €

SEGON. Exposar al públic en el tauler d’edictes de l’Ajuntament aquest 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 publica de l’Ordenança, 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 per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de maç, 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 les 
modificacions aprovades.

CINQUÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya l’acord 
de modificació d’aquesta Ordenança Fiscal un cop s’hagi aprovat definitivament, de 
conformitat amb allò que preveu el 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.”

“Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Èric 
Blanco i Moragas i Pol Ejarque i Cortés (CDC), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i 
Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, 
Carme Benito Gómez (PSC). 

Vots en contra: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala 
(CUP).”



5.Declaració de lesivitat de l’acord del Ple, de 28 de juliol de 2015, la finalització 
de l’expedient de revisió d’ofici dels Decrets 449/2009 i 1126/2010.

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

El Ple municipal, en sessió de 6 d’octubre de 2015, va acordar iniciar expedient per declarar 
la lesivitat de l’acord del mateix òrgan, de 28 de juliol de 2015, que declarava, per 
imperatiu legal i a la vista del Dictamen 349/2013 de la Comissió Jurídica Assessora, la no 
procedència de la revisió d’ofici dels Decrets d’Alcaldia 449/2009, de 18 de març i 
1126/2010, d’1 de juliol, relatius a la reclamació de responsabilitat patrimonial promoguda 
contra l’Ajuntament per les obres d’urbanització de Ca n’Armengol per part de Scrinser, 
SA, i ordenava la seva finalització i arxiu.

Així mateix, atorgava als interessats un termini d’audiència de deu dies hàbils, a efectes 
de presentar les al·legacions que consideressin convenients en defensa dels seus 
interessos, sol·licitava a la Secretaria General l’emissió d’informe jurídic que analitzés si el 
Dictamen 349/13 de la Comissió Jurídica Assessora, i en conseqüència, l’acte administratiu 
objecte d’aquest expedient, incorren en infracció de l’ordenament jurídic i existeix lesió per 
a l’interès públic, i suspenia l’execució de l’acte objecte del procediment de lesivitat a 
l’empara de l’article 104 de la LRJAP-PAC.

La secretària general de la Corporació, en compliment de l’ordenat a l’apartat tercer de la 
part dispositiva d’aquell acord ha emès informe jurídic, en data 15 d’octubre de 2015, que 
resta incorporat a l’expedient. Després d’efectuar una anàlisi exhaustiva de la qüestió 
considera que el Dictamen 349/13 emès el 17 d’octubre de 2015 per la Comissió Jurídica 
Assessora ha estat dictat amb infracció de l’ordenament jurídic en entendre que no 
procedeix la revisió d’ofici dels Decrets d’Alcaldia 449/2009, de 18 de març i 1126/2010, 
d’1 de juliol per les consideracions jurídiques allà contingudes, el que converteix l’acord 
del Ple municipal, dictat per imperatiu legal atès el caràcter preceptiu i vinculant de 
l’esmentat dictamen, en un acte administratiu anul·lable. En conseqüència, proposa al Ple 
municipal que declari lesiu l’acte administratiu per a la seva posterior impugnació 
jurisdiccional. 

Dins el termini conferit a l’efecte, Scrinser, SA ha presentat el 20 d’octubre de 2015 escrit 
d’al·legacions (RE 2015/7418). 

Els serveis jurídics de l’Ajuntament han emès, el 22 d’octubre de 2015,  informe sobre les 
al·legacions presentades, que resta incorporat a l’expedient. En aquest informe es proposa 
la seva desestimació, i per tant la continuació en la tramitació de l’expedient de lesivitat, 
per considerar, en síntesi, el següent:

- L’objecte de la declaració de lesivitat el constitueix l’acord finalitzador d’un 
expedient de revisió d’ofici, dictat per imperatiu legal a la vista del dictamen 
desfavorable emès per la CJA, per entendre que justament aquest dictamen ha 
incorregut en infracció de l’ordenament jurídic a l’analitzar les causes de nul·litat 
al·legades en l’expedient del que porta causa. 

La tramitació de l’expedient de lesivitat és l’única solució possible ajustada a Dret de que 
disposa l'Ajuntament per tal que els tribunals entrin a valorar si el contingut del dictamen 
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de la Comissió Jurídica Assessora, s'ajusta o no a Dret, atès que el dictamen no és 
impugnable de forma autònoma.

- Des del moment que l’administració considera motivadament que un acte 
administratiu s’ha dictat en infracció de l’ordenament jurídic i, per tant, ha de ser 
anul·lat podrà, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des  que es va 
dictar, incoar l’expedient de declaració de lesivitat, havent de ser la jurisdicció del 
contenciós administratiu la que determini amb posterioritat si l’acord declarat lesiu 
vulnera o no l’ordenament jurídic.

- La Secretaria General de l’Ajuntament ha emès informe en data 15 d’octubre de 
2015 on s’ha realitzat una anàlisi exhaustiva del Dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora i de les infraccions de l’ordenament jurídic en què incorre, concloent que 
procedeix declarar la lesivitat de l’acord plenari de 28 de juliol de 2015 que es 
fonamenta en el referit Dictamen.

- No concorre la prescripció de l’acció al·legada per la empresa interessada ni, a la 
vista de l'expedient tramitat, les circumstàncies que justificarien l'aplicació dels 
límits previstos a l’article 106 LRJAP-PAC per revisar els actes administratius.

- Quant a la suspensió de l’executivitat de l’acord de finalització de l’expedient de 
revisió d’ofici acordada, l’article 104 LRJAP-PAC determina la possibilitat d’acordar 
la suspensió quan l’execució de l’acte pogués causar perjudicis d’impossible o difícil 
reparació i per tal d'assegurar l'eficàcia de la resolució judicial que pugui recaure; 
havent reconegut la jurisprudència l'aplicació d'aquest article al procediment de 
revisió d’ofici per causa d’anul·labilitat (declaració de lesivitat) si s’acrediten els 
referits perjudicis.

Per tot l’exposat aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal que, en ús de les competències 
atribuïdes per l’article 22.2.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i per l’article 52.2.k del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i previ dictamen de la Comissió 
Assessora, s’acorda el següent:

PRIMER. Declarar lesiu per als interessos públics l’acord del Ple municipal de 28 de juliol 
de 2015, per a la seva impugnació davant la jurisdicció del contenciós administratiu, 
conforme a l’article 103 en relació a l’article 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
per concórrer en aquell acte les infraccions de l’ordenament jurídic denunciades en 
l’informe de la secretària general de 15 d’octubre de 2015, amb desestimació expressa de 
les al·legacions formulades per Scrinser SA en data 20 d’octubre de 2015 (RE 2015/7418). 

SEGON. Ordenar la interposició de recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del 
contenciós administratiu de la província de Barcelona sol·licitant l’anul·lació de l’esmentat 
acord per resultar contrari a Dret, en el termini màxim de dos mesos a comptar des del 
dia següent al de l’adopció de la declaració de lesivitat. 



TERCER. De conformitat amb l’acord del Ple municipal sobre delegació de competències 
adoptat en sessió extraordinària de 30 de juny de 2015, fer constar que l’Alcaldia serà la 
competent per designar les persones que ostentaran la defensa i, si escau, la representació 
en el procés contenciós administratiu corresponent, així com per a la realització de tots 
aquells actes i la signatura de tots aquells documents que esdevinguin necessaris per a 
l’execució d’aquests acords, havent de donar compte al Ple municipal de les resolucions 
que adopti en la següent sessió que se celebri.”

Alcaldessa
Fa un petit resum de la proposta i dóna la paraula a la secretària.

Secretària
Explica que aquesta és la finalització de l’expedient que es va iniciar a l’anterior Ple amb l’objecte de declarar lesiu 
l’acord del Ple municipal que acordava la finalització d’un expedient de revisió d’ofici amb l’objecte de poder 
impugnar-lo davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Durant el termini d’al·legacions, Scrinser n’ha 
presentat i s’han resolt en el sentit de l’informe inclòs en el dictamen. Es desestimen, es declara lesiu l’acord del 
ple municipal i s’ordena la interposició del recurs contenciós administratiu. Amb aquest tràmit finalitza l’expedient 
en seu administrativa i comença la seva defensa en seu jurisdiccional.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Moreno.

Antonio Moreno
Diu que el seu vot serà favorable i felicita a la secretària per la tasca feta.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Diu que aquest és un assumpte considerat de moment per Convergència com un dels clar- obscur d’aquesta 
legislatura. Diu estar sorprès de que altres grups municipals hagin declarat en no poques ocasions que desconeixen 
aquest assumpte i que no poden emetre un judici de valor sense fer cap pregunta al Ple. Per tal de que tothom 
sàpiga de quin assumpte s’està parlant passa a explicar-ho: hi ha un Decret d’Alcaldia signat per l’alcalde del 
moment en que es comprometia a un acord amb l’empresa Scrinser per a l’acceptació d’una indemnització a 
aquesta empresa de 389.000€. Se li va donar el tràmit d ‘un expedient de responsabilitat patrimonial negociat 
amb aquesta empresa per part del senyor Josep Canals. L’acord i el decret que el valida es van fer de la manera 
més barroera possible i així no ho diu ell sinó el propi expedient de revisió instat pel propi consistori que el 
considera nul perquè es va tramitar sense seguir els procediments legalment establerts. Explica que un expedient 
de responsabilitat ha de ser tramitat per una persona que no ostenti càrrec públic i en aquest cas va ser tramitat 
per un regidor. Diu que es com si a ell li interposessin una querella i ell mateix instrueix la seva pròpia instrucció i 
dicta la seva pròpia sentència.  També s’ha de tenir en compte que els decrets es van dictar per un òrgan 
manifestament incompetent ja que corresponia ser aprovat per Junta de Govern Local i no per l’Alcaldia, afegint 
que encara no entenen quina va ser la raó per la qual l’alcalde va voler amagar en el seu moment aquest decret a 
la Junta de Govern i tenint en compte que si no s’aprova per aquesta tampoc s’havia de donar compte al ple ni als 
regidors per a poder fer la seva tasca fiscalitzadora. El pitjor de tot és que aquest decret es va dictar amb frau de 
llei sense cap informe jurídic ni cap actuació de l’instructor de l’expedient, dictant-se aquest decret de la manera 
més opaca possible, amb nocturnitat i “alevosia” i sense coneixement de ningú.
Demana que s’expliqui perquè hi ha un decret on només hi van participar el senyor Ripoll i el senyor Canals i no es 
va donar compte ni a la Junta de Govern, com per a llei havia de ser aprovat. 
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Demana que en aquest Ple, no com s’ha fet en els darrers es tingués una valoració política de l’alcaldessa perquè 
en aquest tema sempre s’escuda en la figura legalista de la secretària, a qui agraeix i reconeix la seva tasca feta, 
però a qui no li toca exposar i desenvolupar la posició ideològica del govern en aquest assumpte. 
Per acabar li agradaria fer una recomanació a l’alcaldessa: no escudar-se en el desconeixement dels temes; l’anima 
a coneixe’ls i a estudiar-los.; la posició de regidor i d’ostentar un càrrec  públic requereix esmerçar tots els nostres 
esforços per conèixer qualsevol tema. És a dir, si se’ns planteja un assumpte de biologia humana el Sr. Ejarque 
manifesta que intentarà posar tots els seus esforços en conéixe’l, perquè ostenta un càrrec públic i per això l’han 
escollit. Si no és així, si l’alcaldessa no adopta la mateixa postura, demostrarà que és una persona poc competent 
per a exercir el càrrec que ostenta.

Alcaldessa
Diu que vol explicar a tothom que està escoltant, que en cap cas hi ha obscurantisme de res, que els senyors 
regidors han demanat l’expedient i se’ls hi ha facilitat tot, com a qualsevol altre persona que el vulgui veure, no es 
pretén amagar res. El que no pot respondre és al que va passar perquè ella no hi era però si pot dir que la seva 
posició política està en la defensa d’això i de tirar-ho endavant. Han estat d’acord amb la línia presa pel govern 
anterior i ho estan seguint fent, i és una decisió de tot l’equip de govern. No veu que és el que s’està fent 
malament.

Pol Ejarque
Diu que no estan jutjant l’acció posterior de govern, estan volent contextualitzar en quins termes s’ha dut per part 
de governs passats. S’ha dit com es va judicialitzant l’assumpte però en cap cas han esmerçat els seus esforços  en 
parlar d’on prové, i prové d’un alcalde que havia estat del seu grup municipal i quan es parla d’obscurantisme en 
el seu moment, no es parla de l’obscurantisme en aquests moments, entenen que s’ha portat tota la informació 
però entenent que la també la ciutadania ha d’entendre que s’estan duent a terme aquestes accions.

Alcaldessa
Respon que segueix sense veure tal obscurantisme. S’està parlant d’un alcalde que si era del seu grup municipal, 
que també el senyor Èric Blanco estava en aquell moment. Ttambé el senyor Èric Blanco va pertànyer al grup de 
Convergència, es que no veu encara que té a veure. Explica que ella no està tapant absolutament res, al contrari 
està intentant tirar endavant i de salvar aquesta situació perquè entén que ara no tenen que pagar i s’està fent 
tot el que diu la llei i és possible i perquè s’estudiï a fons aquest tema. No pot explicar el que va passar perquè ella 
no hi era i potser el senyor Blanco que hi era, ho pot saber, no ho sap. S’ha donat tota la informació i no s’ha 
amagat res i la informació se li ha donat al regidor des de el primer moment que l’ha demanat, dient que 
lògicament quan es va assabentar del que passava es va interessar i va estar parlant amb els advocats que ho 
portaven.

Pol Ejarque
Torna a dir que no s’està posant el focus en l’acció de l’alcaldessa en aquest mandat i en accions posteriors, però 
si va haver obscurantisme en la època en que es va signar aquest decret aprovat per alcaldia i no per Junta de 
Govern i no es van donar comptes ni al Ple ni a la Junta de Govern. És a adir, només coneixien aquest decret 
l’alcalde i qui va negociar aquest expedient que va ser el senyor Josep Canals.

Alcaldessa
Diu que respecta el que s’està dient, insistint en què ella no hi era i que això s’ha de tirar endavant. Quan ella ara 
està contestant  del perquè ella està fent el que està fent, perquè abans ell ha dit que ella era una inepta, que no 
era capaç d’explicar el seu posicionament, és per això, ella no ha barrejat coses i ho ha dit ell.

Pol Ejarque
Demana que no es posin en la seva boca coses que no ha dit perquè no li ha dit inepta. No ha utilitzat l’adjectiu.



Alcaldessa
Bé, llavors si no ho ha dit, ha dit alguna cosa similar, com que no estava capacitada. És igual, digui-li com vulgui 
perquè ha dit alguna cosa d’aquest tipus, que no estava capacitada per a portar-ho endavant perquè ella no s’havia 
posicionat políticament i ja li ha dit. Si ella no ho estigués tirant endavant potser sí li podria tirar en cara però ho 
està tirant endavant i no està posant pilotes fora, al contrari.

Pol Ejarque
Per això diu que si no li demostrava era una persona poc competent per a exercir càrrec públic.

Alcaldessa
Demana la disculpi i retira el que li ha dit abans perquè ella ha entès poc competent. Considera que ella ha donat 
la cara i ho està explicant, tant d’això com d’altres coses i quan s’entra en temes jurídics molt concrets per això fa 
entrar a la secretària per a que ho pugui explicar be i no incórrer en contradiccions.  

Pol Ejarque
Per aquest motiu justament ells també intenten contextualitzar el tema en els seus deguts termes.

Alcaldessa
Maanifesta que amb molt de gust amb això i amb el que faci falta. Quan han arribat i han vist les coses que havien 
doncs les han agafada i han tirat endavant.

Pol Ejarque
Per últim pregunta a la secretària quines al·legacions va presentar Scrinser.

Secretària
Primer el que fan és una amenaça a tots els que van votar a favor de l’acord  i dient que ens imputaran d’una sèrie 
de delictes penals i bé, intenten coaccionar la postura municipal i en cap cas es pot admetre. També qüestionen 
que s’està iniciant una declaració de lesivitat de l’acte finalitzador quan en realitat és dels seus decrets i que llavors 
hauria prescrit l’acció i no pertocaria, intentant sense gaire fonament. Si poden o no poden tenir raó, la declaració 
de lesivitat el que és realment és un pressupost processal que et permet anar a un contenciós. És a dir, en el 
contenciós que defensin el que hagin de defensar i nosaltres també ho farem i es que d’aquest acord ni tan sols 
se’ls notifica perquè el Suprem així ho considera i ja ho faran des del jutjat. Considera que no tenen base per a les 
al·legacions, afegint que l’expedient està aquí i que es pot mirar sense cap problema.

Antonio Moreno
Comenta que ell sí estava en aquella època com a regidor i en resposta a la pregunta feta pel regidor diu que es 
podria interpretar com un cas donat en un petit ajuntament constantment amb xantatges de constructores com 
Scrinser que és una gran empresa multinacional, xantatges de que si aturaven les obres, que si els veïns es 
queixaven. Diu que per sort, errades com aquesta de l’alcaldia li dóna peu a que una injustícia que podia haver a 
Corbera, la injustícia de que Scrinser s’emportés aquests diners que no són seus, no se’ls emportaran per errades 
del moment, o al menys pel moment no es pagaran perquè es permet pleitejar. En aquell moment, un alcalde sol 
en un poble amb l’estructura judicial que té un municipi com el nostre i una multinacional amb els “buitres” 
d’advocats per a fer xantatges, és el que va passar. I aquestes situacions porten a errades però tenim sort perquè 
gràcies a aquests errors podem pleitejar ara. I recordem que van haver autèntics desastres, com per exemple, la 
Creu de l’Aragall i ara espera que els veïns de Ca n’Armengol també denunciïn. Espera que Scrinser pagui tot el 
que ha fet malament a Corbera.
Tot i que no té molta confiança amb la justícia, el cert es que de moment no paguem i esperem que guanyem.
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Èric Blanco
Diu al senyor Moreno que dir que un alcalde que va signar un decret sense informe jurídic ni tècnic, que no va 
passar per Junta de Govern, va cometre un petit error, no és just. Considera que l’error de petit no té res i de 
petits errors hi ha bastants casos als jutjats.

Antonio Moreno
Diu que ell també hi era, dient que digui si havien xantatges o no.

Èric Blanco
Respon que ell no entra a valorar si hi havia xantatges o no

Antonio Moreno
Amenaces a persones

Èric Blanco
Amenaces a persones que també es van patir per tots en el Ple.

Antonio Moreno
I en aquest cas, qui va patir més aquestes amenaces va ser l’alcalde. 

Èric Blanco
Diu que per aclarir, l’alcalde que havia llavors no era el Josep Canals, creu recordar que era el Manel Ripoll. En 
qualsevol cas, el senyor Canals va signar el conveni i el senyor Ripoll va signar el decret, creu que amb 
desconeixement del que estava signant. 
Diu a l’alcaldessa que quan el seu company li està demanat una valoració política i contextualitzi és per a que 
tothom sàpiga del que s’està parlant. Ell mateix hi era i no li fa por explicar perquè no va passar per Junta de 
Govern i no ho pot valorar ni debatre. Insisteix a la senyora Febrero que es la tercera vegada que ha passat aquest 
tema per un Ple i s’ha parlat, contextualitzat però la gent no sap de què s’està parlant. La secretària fa unes 
valoracions jurídiques que no les entén moltes vegades ni ella, el senyor Ejarque que també és advocat, fa el 
mateix, i la gent no sap de què s’està parlant. Això és el que li demanava el senyor Ejarque, que faci una valoració 
política i s’expliqui a tothom.

Secretària
Manifesta que ella sí que entén perfectament les explicacions que dóna. Altra cosa és que hi hagi altres persones 
que potser no les entenen.

Alcaldessa
Diu que si no es pensés que s’ha d’anar en aquesta línia no s’hauria fet.

Manel Ripoll
Diu que no volia intervenir, però per al·lusions creu que ho ha de fer, que és el que volien els senyors de 
Convergència fa temps. El senyor Ejarque que no hi era ni sap de que va, posa cullerada i fa valoracions que entén 
són polítiques però que no té ni idea del que va passar llavors. Un decret no és res amagat i de fet, es publiquen, 
i l’equip de govern sabia tot el que estava passant, perquè molts dels seus regidors i no cal dir noms, vivien en 
aquella urbanització i pressionaven cada dia per a que Scrinser, en aquells moments, no volia asfaltar els carrers, 
i va paralitzar les obres, i va venir, com també ha dit el senyor Moreno, a pressionar a l’equip de govern. Tot el 
que es va fer llavors es va fer davant del senyor secretari. Per tant, es poden equivocar, però mai s’està signant 
coses sols, ni ell ni el senyor Canals. Que ho van fer malament, bueno, quantes coses es fan malament sense saber-
ho, però d’obscurantisme i d’amagar, res de res, diu dirigint-se al senyor Pol Ejarque. I si ara li diuen que s’expliquin 
perquè el que té al costat no té cara de dir-ho ni força, doncs ja li diu ell, que hi era, i ell i la seva senyora, que 



també era regidora, pressionaven a l’ajuntament perquè decidissin asfaltar. I allà va arribar tot el que va arribar. I 
es va parlar en Junta i el decret, insisteix, no es va amagar mai. Els decrets es publiquen, tant a l’equip de govern 
com a l’oposició i a partir d’aquí ja es veurà. Ara bé, si estan d’acord en pagar els 389.000€. més interessos, doncs 
que votin en contra d’aquesta proposta i així, tindran opcions per, davant de la gent, justificar-se del que van fer. 
I no té res més a dir.

Èric Blanco
Diu que no sap com dir-li per a guardar les formes. Quan va passar això la urbanització ja estava asfaltada i per 
tant, no sap perquè està parlant de l’asfaltatge. En qualsevol cas, no sap quina pressió va sentir el senyor Ripoll en 
aquell moment per part de la seva senyora, que té un nom i és la seva dona. Ell no té por de parlar del tema ni del 
que es van equivocar o no es van equivocar i en qualsevol cas no s’entra a valorar i fins i tot  s’està d’acord en 
actuar de la manera que s’està fent. Quan parlava el seu company d’obscurantisme, estava parlant de que no 
s’havia explicat a la ciutadania de què s’estava parlant, tot i que s’havia demanat en reiterades ocasions, i  que 
això no es quedi només en un tràmit. Es referia a que expliquem, com s’està fent avui, de què estem parlant. Que 
expliquem que això ve d’això, de que ens vam equivocar , de que vam tenir una petita errada i de que de “aquellos 
barros vienen estos lodos”.  I que arran d’una errada podem ara actuar d’aquesta manera. 
Sobre el que es coneixia o no es coneixia, no es coneixia tot, diu al senyor Ripoll. És la seva paraula contra la d’ells 
però en qualsevol cas, el senyor Ripoll i ell mateix, saben que aquesta manca d’informació va derivar, en que la 
darrera setmana d’aquell govern es va entrar per registre un escrit de reprovació a l’alcalde senyor Josep Canals. 
I va ser presentat per tots els regidors i regidores de l’equip de govern i va ser un govern complicat. Menteix el 
senyor Manel Ripoll d’una manera molt poc elegant quan els acusa d’haver pressionat, entre d’altres coses perquè 
mai han tingut cap propietat a Ca n’Armengol i no podien tenir cap interès. Entén que el senyor Ripoll s’ha de 
defensar, creu que no va tenir intencionalitat a l’hora de signar el decret i va estar mal assessorat però ha de 
reconèixer la seva errada de que ha signat un decret que no li pertocava, que no era l’òrgan competent per a 
fer-ho i que no s’ajustava a dret. Possiblement per mal assessorament o per errada però això és el que s’està 
explicant avui a la ciutadania. Que va signar un decret que no pertocava i que no s’ajustava a dret perquè no anava 
acompanyat dels informes jurídics. Malgrat sí que es veritat que en aquella ocasió el secretari s’assabentava de 
moltes coses, però una cosa és que s’assabenti i una altra cosa és que emeti un informe on digui si s’ajusta o no 
l’actuació. 

Manel Ripoll
Respon que ell no farà servir l’expressió mentir perquè la troba poc elegant però li diu al senyor Blanco que falta 
a la veritat i a més li falla la memòria. Diu al senyor Blanco que ell vivia a Ca n’Armengol i acaba de dir que no.

Èric Blanco
Diu que ha dit que no tenia cap propietat a Ca n’Armengol.

Manel Ripoll
Respon que és igual que tingués alguna propietat perquè és cert que el senyor Blanco hi vivia i patia les 
conseqüències, com tots els veïns, de no poder arribar a casa durant més d’un any i mig.
Torna a dir que no li dirà que menteix però si li diu que manca a la veritat. Per tant, dels elements i tot el que es 
va fer en aquell despatx estaven perfectament assabentats TOTS, perquè el tema Scrinser, fins i tot es va firmar 
una carta per part de cada representant del partit polític que formava part de l’equip de govern. A partir d’aquí, 
diu al regidor que defensi el que tingui que defensar i torna a dir que creu que ell no es va equivocar, que el van 
assessorar i tal com el van assessorar va complir, de la mateixa manera que ho va fer el senyor Josep Canals, que 
creu que ho va fer com li van dir, ni més ni menys. Però tot l’equip de govern, i el senyor Blanco pot dir el que 
vulgui, estava assabentat de tot el que va passar a Scrinser i a Can Rigol, que també va afectar bastant.  Per tant, 
li diu que la seva opinió és la seva i la del Sr. Ripoll és la del Sr. Ripoll. 
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Antonio Moreno
Diu que ell no vivia a Ca n’Armengol, vivia als Herbatges o, millor dit, en aquell moment vivia al poble, però és 
veritat que va patir com la resta de companys. Era regidor d’educació i va patir com el que més, com els dos 
alcaldes i com la resta de companys, inclòs el senyor Blanco i ell ho sap, les pressions nefastes, barroeres, que fan 
les multinacionals amb els ajuntaments petits. No només va ser el patiment de Scrinser a Ca n’Armengol, sinó a 
Can Rigol amb Rogasa, tot el tema de la Creu de l’Aragall i el desastre que van deixar i tot el que saben que van fer 
a les urbanitzacions. I tot i que no va signar cap decret va patir igualment aquest tema. Per això s’alegra que amb 
els  resquicis legals que ha fet la secretària podem anar al contenciós, per poder defensar que la veritat i la justícia 
estan a favor del poble i no de Scrinser. Per això s’alegra de l’existència d’aquestes errors que ens permeten anar 
a la justícia.  

Èric Blanco
Diu al senyor Ripoll que sap perfectament on ha viscut i on viu i de la manera que ha viscut i quan ha viscut i 
insisteix en què no era així, i en qualsevol cas, una altra vegada li diu que hi ha un escrit entrat per registre per tots 
els regidors i regidores de govern al final de la legislatura en el que es queixaven precisament de la manca 
d’informació per part de l’alcalde d’aquell moment. Diu al senyor Ripoll que ell també ho va signar.

Manel Ripoll
Respon que li torna a fallar la memòria, dient que a 2007 no va registrar ningú res i al 2009 tampoc. Està parlant 
el senyor Blanco del final de la legislatura del senyor Canals i el tema de Scrinser és de 2007 que és quan van 
començar les obres i es van acabar a 2011 i el senyor Blanco estava de regidor aquí i vivia a Ca n’Armengol i a 
partir d’aquí continuï negant-ho. 

Alcaldessa
Diu que tot l’equip de govern està treballant per a tirar endavant això i considera que és un error començar a mirar 
enrere per veure què ha passat i què ha deixat de passar. L’important és tirar endavant i lluitar. Si els hi sembla, 
demana es passi a votació.

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), 
Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa 
Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). 

Abstencions: Alfonso Olarte Rodés (PP), Èric Blanco i Moragas i Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés, 
Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP).”

6.Verificació Text refós de la modificació puntual del Pla general d'Ordenació a 
l'àmbit de la UA Can Montmany de Mas Passoles.

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

La modificació puntual del Pla General d’Ordenació a l’àmbit de la UA Can Montmany de 
Mas Passoles redactada pels Serveis Tècnics Municipals va ser aprovada inicialment ple de 
l’Ajuntament en sessió de de data 5 de maig de 2015 i provisionalment el 28 de juliol de 
2015.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, en la sessió de 
22 d’octubre de 2015, ha acordat:

“-1 Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general d’ordenació a l’àmbit de la UA Can 
Montmany de mas Passoles, de Corbera de Llobregat, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, i 



supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per 
duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament 
diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

1.1 Cal completar la documentació amb el planejament vigent, que és la Revisió del Pla general 
d’ordenació de Corbera de Llobregat, AD 15/7/1998, i aportar un plànol de superposició del 
planejament vigent i la proposta, rectificant el quadre numèric comparatiu, si escau.

1.2 Cal completar la documentació amb un plànol d’ordenació dibuixat sobre base topogràfica, 
tal com indica l’art. 87.4 del RLLU.

-2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols 
d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de 
l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 d juliol, i de 
l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la 
presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament 
urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.
 (...)”

Pels Serveis Tècnics Municipals s’ha redactat el Text refós de la MPGO a l’àmbit de la UA 
Can Montmany de Mas Passoles de referència en el que s’incorporen les prescripcions de 
l’acord de la CTU abans transcrites.

A proposta de l’Alcaldia, previ dictamen de la Comissió Assessora, s’acorda el següent:

PRIMER. Verificar el Text refós de la modificació del Pla general d’Ordenació a l’àmbit de 
la UA Can Montmany de Mas Passoles, de Corbera de Llobregat.

SEGON. Remetre, per duplicat exemplar, el Text refós a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona per a que prossegueixi amb la tramitació.”

Alcaldessa
Explica que s’ha fet una regularització urbanística resultant del procés de reparcel·lació i urbanització de Can 
Montmany de Mas Passoles dient que són petits ajustos i que la Generalitat ha demanat que s’adjuntin uns plànols  
a aquest text refós. Demana es passi a votació.

“Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), 
Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa 
Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). 

Vots en contra: Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP).

Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Èric Blanco i Moragas i Pol Ejarque i Cortés (CDC).”

7. Aprovació del protocol i circuit local per l’abordatge integral de la violència 
envers les dones.

La llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista en 
l’article 85 del capítol 3 estableix els protocols com una eina estratègica amb la finalitat de 
posar en marxa una "intervenció coordinada contra la violència masclista incloent-hi un 
conjunt de mesures i mecanismes de suport, coordinació i cooperació destinats a les 
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institucions públiques i altres agents implicats, que defineixin les formalitats i la successió 
d'actes que s'han de seguir per a executar-los correctament”, per tal de garantir la 
prevenció, l'atenció eficaç i personalitzada i la recuperació de les dones que es troben en 
risc o en una situació de violència masclista.

Donat que l’Ajuntament de Corbera de Llobregat entén que el treball en xarxa es 
fonamental per dotar d’efectivitat a la intervenció dels diferents serveis implicats i permet 
complir amb els objectius de millorar la qualitat de la resposta dels serveis públics davant 
les situacions de violència, evitar les duplicitats inoperants i la conseqüent victimització 
secundaria de les dones. Fet que mancava una actualització, tant legislativa com 
d’incorporació de serveis, al protocol local d’intervenció en violència que estava vigent. 

Aquest nou protocol, que presentem en aquest ple, ha estat possible gràcies al suport 
tècnic de l'Oficina de Polítiques d'Igualtat i Drets Civils de la Diputació de Barcelona. 
Participant en l’elaboració els següents serveis o àrees: l’àrea de Serveis Socials i Gent 
Gran, Policia Local, l’àrea d’Ensenyament, l’àrea de Polítiques d’Igualtat, l’àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Centre d’Atenció Primària (CAP), el cos de Mossos d’Esquadra 
i el Servei d’Intervenció Especialitzada del Baix Llobregat.

Establint aquest protocol com un instrument viu, obert a incorporar-hi millores o noves 
necessitats que puguin anar sorgint, per la qual cosa l'avaluació periòdica serà essencial 
per garantir-ne l'actualització.

S’acorda:

ÚNIC. Aprovar el protocol i circuit local per l’abordatge integral de la violència envers les 
dones de Corbera de Llobregat.”

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Martínez, que fa una lectura de la proposta.

Miracle Guerra
Diu que el document en sí és més una declaració d’intencions sense continguts que siguin realment eficaços 
davant del problema que vol prevenir i solucionar. No hi ha mesures concretes de prevenció, ni s’especifica cap 
pressupost destinat a aquesta prevenció. En cap lloc no han sabut trobar quines són les persones encarregades 
d’atendre a les possibles persones afectades ni de la seva formació. Si realment es vol un protocol d’actuació s’han 
de fixar actuacions concretes, no només explicacions teòriques que no solucionen els problemes reals. Ha de ser 
útil, fàcil d’entendre i clar.
Per exemple, al punt corresponent a la introducció es donen uns objectius d’entrada que es poden donar com a 
bons però que després queden buits. Troben la comissió tècnica i la comissió de casos però, insisteixen, no es 
determina en cap moment quines persones en formaran part. Hi hauran dos òrgans diferents que seran 
responsables de les dues comissions?  Per un cantó polítiques d’igualtat i per altre serveis socials?
Al punt 4, corresponent al model d’intervenció, tampoc queda clar què és el que s’ha de fer davant un cas concret, 
quines accions podem prendre i quina és la primera persona a la que demanar el que necessitin. 



Volen deixar ben clar que des de la CUP s’està d’acord en què es faci un  fer un circuit de protocol vers la violència 
masclista però demanen saber com i per què s’ha fet aquest protocol i també demanen que se’n faci un de nou i 
ben fet, oferint els que ells mateixos tenen i que formen part del seu pla polític. Demana que es faci un estudi 
específic  sobre la violència al municipi i que s’adjunti també en aquest text.

Arturo Martínez
Respon que en quan a quí a fet aquest protocol explica que es tracta d’un protocol i que, per tant, no pot entrar 
al detall exacte de què es farà, perquè per això ja existeixen les comissions específiques, la tècnica i la de casos. La 
comissió tècnica, que tindrà una reunió anual, ja està fixada per a mitjans de desembre i la comissió de casos tindrà 
sis sessions anuals per estudiar els casos de forma més individual.
El protocol ha estat preparat per tècnics, no per polítics, i s'ha comptat amb el suport dels tècnics d’igualtat, de 
tècnics de la Diputació, de Mossos d’Esquadra, de la Policia Local, perquè es tracta de fer, com s’ha dit a l’inici, 
l’abordatge integral de la violència i la finalitat és assolir una intervenció coordinada. Els criteris s’han pres des 
d’una perspectiva estructural integral.
Aquest protocol substitueix al que es tenia de l’any 2004, que va ser anterior a la primera llei que va tractar 
directament aquesta situació i allà encara es parlava de violència domèstica i no masclista. Va ser a partir d’aquell 
moment, amb anterioritat de la llei actual que teníem ja aquest protocol antic, i el recorregut policia, CAP i Serveis 
Socials, i d’aquí no es passava. Si la violència no es donava en l’àmbit domèstic es tractava com qualsevol altre cas 
de violència comuna. Existia una casa d’acollida d’àmbit comarcal que creu ja no existeix. 
A partir del 2008 ja hi ha una nova llei i es comença a parlar de violència de gènere i aquí on es centra en els quatre 
mecanismes en els quals es pretén actuar, que són prevenció, detecció, atenció a la víctima i recuperació, fases 
que queden recollides en aquest protocol.
Explica que es tracta d’una actuació molt transversal, que fa treballar conjuntament a moltes àrees, ja que la 
recuperació agafa també l’àmbit ocupacional, l’àmbit d’ensenyament amb la participació d’una psicòloga i una 
educadora. També tenim el desplegament dels Mossos d’Esquadra a partir de l’any 2008 (anteriorment era la 
Guàrdia Civil), tot i que també en aquest àmbit patim les retallades.
Per tant, amb la nova llei es fa necessari modificar el control, amb ampliació de serveis, sistematitzar les reunions 
d’aquestes òrgans i en casos de vegades de difícil intervenció, si no es produeix aquesta intervenció integral de 
diferents àrees és molt difícil donar una solució, ja que de vegades hi ha casos que es detecten però no de forma 
directa sinó a través d’un altre professional (metge, doctora, professor...).  Destaca els serveis d’atenció psicològica 
o els cursos de formació que es donen als professionals. 

Comenta que li podria dir moltes coses més i li diu que tenia preparat un escrit que aprofita per llegir-lo:
“Aquest mes de novembre les administracions i la societat civil tornem a sumar esforços, una vegada més, per 
manifestar el nostre. rebuig a la violència masclista i  fer pública la ferma voluntat de seguir treballant fins a 
eradicar-la.                                   

Al nostre país, disposem dels coneixemenst i deis instruments adients per avançar en la lluita contra la violència 
masclista. Ja fa més deu anys de la Ley Integral contra la  violència de género (Llei 1/2004, del 28 de diciembre) i 
6 anys de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista (Llei 5/2008, del 24 d’abril). Comptem amb  
fi elements necessaris per construir una base sòlida que ens permeti donar respostes integrals i de manera 
coordinada a les diferents problemàtiques que es deriven d'una  situació de violència cap a les dones, tenint en 
compte que algunes d'elles pateixen una doble discriminació. 
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Malgrat totes aquestes mesures que s'han anat implementant des de fa una dècada fins l'actualitat, en el dia a dia 
ens trobem les històries de vida d'unes dones que ens expliquen tot el contrari. Dones que veuen afectada la seva 
dignitat i la seva i llibertat amb les pràctiques violentes que pateixen. Trobem unes dades concretes, con les de les 
38 dones mortes i els tres infants en el que portem de 2015. Les 17.342  denúncies per violència masclista que va 
haver-hi a l'Estat Espanyol durant el 2014. El 30% de gent jove (entre 12 i 24 anys), que segons una enquesta de 
la delegació del govern per la violència de gènere, mantenen la creença de "Quan una dona es  agredida, alguna 
cosa haurà fet". Tenim ciar que encara no hem aconseguit la autèntica transformació de les relacions entre homes 
i dones, deis seus models de comportament, sentimentals i afectius. 

Entenem que aquesta la violència contra les dones està profundament arrelada a fes  estructures socials. Es una 
violència que el sistema sosté i legitima i que es resisteix  a desaparèixer. Es per això que l'educació en l'equitat és 
fonamental per acabar amb la violència masclista. Només educant i transmetent des de la infància els valors en 
termes d’equitat serà possible capgirar aquest sistema basat en unes relacions entre homes i dones tant desiguals 
com injustes
 
Els ajuntaments, com institució més propera, som imprescindibles per a la prevenció i atenció en dones en situació 
de violència masclista. Som els organismes d'atenció que en primera instància atenem i si s'escau, derivem a 
aquestes dones, per  aconseguir una recuperació complerta. 

Amb el protocol que presentem avui volem renovar públicament el nostre compromís de sumar  esforços i crear 
sinergies de treball col·laboratiu, també amb la societat civil, que  facin possibles construir conjuntament una 
societat lliure de violència, posant entre altres el focus en la violència masclista.” 

Per tant, finalment, condemna enèrgicament la violència masclista i sol·licita a tots els grups municipals que se 
sumin amb el seu vot al rebuig a la violència masclista. 

Miracle Guerra
Aclareix que agraeix la seva explicació i troba que aquest document està molt bé teoritzat. Li sembla molt bé però 
volen fer incís que en que tota aquesta teoria, en un protocol dirigit a la violència de gènere de Corbera, hauria 
d’anar encaminat d’una altra manera, més dirigit aquí i a la nostra realitat. Es posen a la disposició de l’equip de 
govern per ajudar en el que calgui però votaran en contra.

Arturo Martínez
Li respon que vol explicar-li que per un cantó l’Ajuntament disposa d’uns tècnics i unes tècniques molt integrades, 
amb gran experiència, que porten molts anys a Corbera i per tant coneixen el terreny que trepitgen i que dins la 
Policia Local de Corbera tenim un referent específic que es cuida de derivar determinats casos davant 
determinades conductes, ja que les persones afectades no sempre s’adrecen al departament de Polítiques 
d’igualtat. 

Antonio Moreno
Diu que tal com ha dit la companya, aquí del que es tracta 



En primer lloc vol manifestar que és una pèrdua d’oportunitat des del govern, igual que diuen els companys de la 
CUP, ja que entén que no hi hauria ningú que votés en contra propostes d’aquesta mena, però demana participació 
abans de venir al Ple. Segurament n’hi ha propostes que es podrien fer des de la CUP, Iniciativa o Convergència i 
des de la resta de grups que conformen l’equip de govern que podrien fer operatius els protocols amb la realitat 
de Corbera i segurament seria millor el que sortiria d’aquest treball conjunt que no si surt només d’un, dos o tres 
regidors. Només dir el que ja s’ha presentat als plens anteriors, que necessiten la presència de les organitzacions 
ciutadanes i la participació ciudatana. Segurament òrgans de participació ciutadana per aquests temes concrets 
són necessaris. No pot venir del govern, fer-ho pel govern i només portar-ho al Ple.
Vol aclarir que ell votarà a favor perquè considera que propostes d’aquesta mena sempre s’han de votar a favor 
però vol plantejar al govern i en concret al regidor de Benestar Social que aquest tema podria portar-se millor si 
es treballés d’una forma diferent a la que hi ha a l’estructura de treball d’aquest Ajuntament i que no ha canviat 
des de fa molts anys. Es fa des de govern i es porta al Ple per aprovar i ja està.
I en aquest tema, és un tema tant important com perquè Corbera sigui capdavantera en prevenir-la. Des 
d’Iniciativa consideren que si hi hagués un espai on es pogués debatre aquest tema el resultat hauria estat millor. 
Votarà a favor però insisteix en que és millorable.

Èric Blanco
Diu que el seu grup sí fa una valoració positiva del protocol, ja que el protocol és l’instrument que marca els criteris 
d’actuació davant de casos i que saben que quan es fa una tasca d’aquesta mena tècnicament es té molta cura en 
fer un treball de qualitat i tenen confiança en la qualitat tècnica dels treballadors i treballadores de la casa. Suposen 
que també s’ha tingut suport de la Diputació i que han tingut en compte les especificitats del municipi tot i que 
també és cert que fer participar a més persones en el projecte pot enriquir el resultat final.
Pregunta, tot i que entén que es tracta d’una dada que no ha de sortir necessàriament reflectida en el protocol, 
quin és el pressupost que es pensa destinar com a partida dins del pressupost.

Arturo Martínez
Respon que ara no té la informació que li demana però li informarà el més aviat possible, tot i que ja li diu que 
també hauran de tenir-se en compte les subvencions que es puguin rebre d’altres administracions. 

Èric Blanco
Diu que no es referia tant a la quantitat exacta sinó més aviat per una partida concreta ja que a vegades el fet que 
no es tingui fa que no es desenvolupin i es queda amb l’elaboració del projecte tècnic.

Arturo Martínez
Respon que li donarà tota la informació que calgui posant-se a la seva disposició. Li avança, però, que no es tracta 
d’una partida única i exclusiva de polítiques d’igualtat sinó que intervenen més àrees, el que es pot traduir en el 
fet que possiblement la partida de polítiques d’igualtat no reflecteixi la totalitat dels recursos afectats. Però 
insisteix en que es posa a la seva disposició.

Alcaldessa
Demana es passi a votació.

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Èric Blanco i Moraga, Pol Ejarque i Cortés (CDC), Montserrat Febrero i 
Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, 
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Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). 

Vots en contra: Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP).”

8.Moció de modificació del Reglament Orgànic Municipal per aprofundir en la 
regeneració democràtica i la participació local.

“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal de Convergència  
Democràtica de Catalunya, amb el text següent:

El Reglament Orgànic municipal vigent fou aprovar pel Ple de l'Ajuntament en data 30 de 
juliol de 1996 i publicat al BOP de Barcelona núm. 198 de 17 d'agost de 1996. 

Atès que per part d'aquest grup entenem que el Reglament ha quedat obsolet dons han 
transcorregut gairebé 20 anys des de la seva aprovació i promulgació. 

Atès que el reglament fa esment de forma reiterada a la Llei Catalana de Municipis que fou 
modificada pel 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 , per tant, un dels reglaments més essencials 
del funcionament deis nostre municipi fa referència a una norma que actualment no resta 
en vigència. 

Atès que entenem que la norma fonamental de l'ajuntament reclama una actualització i 
una revisió en profunditat del seu articulat, així com, la inclusió de certs aspectes que 
considerem cabdals per a la regeneració democràtica del nostre municipi i per a la 
participació de la ciutadania en els màxims òrgans de govern del nostre poble. 

Atès que per part de la Generalitat fou aprovada la Llei de consultes populars no                            
referendàries i d’altres formes de participació ciutadana 10/2014, de 26 de setembre, on 
s’estableix per l'art. 35-.2 que: "Per a demanar una consulta popular no referendària en 
l'àmbit local, cal el nombre de signatures vàlides que estableixi la normativa pròpia de l'ens 
local, que en cap cas no pot ésser superior al que estableix aquesta Llei, i a manca d'una 
determinació específica,  les següents: 
 
a) En els municipis de fins a 1.000 habitants. un 15% de les persones cridades a participar. 

b) En els municipis d'entre 1.001 i 20.000 habitants, un 10% de les persones cridades a 
participar, amb un mínim de 150 signatures. 
c) En els municipis d'entre 20.001 i 100.000 habitants, un 5% de les persones cridades a 
participar, amb un mínim de 2.000 signatures. 
d) En els municipis de més de 100.000 habitants, un 2% de les persones cridades a 
participar, amb un mínim de 5.000 signatures". 
             
Atès que l'art. 44 de la mateixa Llei disposa en l'apartat 4t en relació al nombre mínim de 
persones que donen suport a les iniciatives de participació ciutadana índica que: "Els 
percentatges que estableix aquest article poden ésser inferiors si així ho determina la 
normativa pròpia de l’ens local." 

Atès que des d'un perspectiva totalment oposada a la del consistori actual, entenent el ple 
de l'ajuntament com l'òrgan fonamental de funcionament del nostre poble i, en tant que, 



fiscalitzador de l'acció del govern local considerem que hauria d’existir un règim més 
restrictiu en quant a la delegació de competències a la junta de govern local. 

Atès que el ple de l’Ajuntament representa les diferents sensibilitats ideològiques presents 
al nostre municipi i que el càrrec de regidor/a és  individual i únicament ret comptes als 
seus votants, en el benentès que no resta subjecte al mandat imperatiu dels seus electors. 

Atès que la nostra voluntat és adaptar les normes a les exigències que reclamen els canvis 
socials, polítics i culturals del país, per no trobar-nos esclaus del nostre passat i millorar 
les eines de les quals disposa la ciutadania per observar amb major precisió el treball dels 
regidors/es del ple de l’ajuntament. 
              
Per tot el que s'ha exposat anteriorment, el grup municipal de Convergència  Democràtica 
de Catalunya proposa al Ple municipal de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’adopció 
dels acords següents: 
              
ACORDS 

1. Redactar un nou Reglament Orgànic Municipal per actualitzar-lo a les normes vigents.                                                                        
                
2. Que la redacció del nou Reglament vingui elaborada amb la  col·laboració d'un Fòrum 
de participació previst per l'art. 55 de la Llei 10/2014, de consultes populars no 
referendàries i d’altres formes de participació ciutadana.

3. Que s'inclogui en el nou ROM que es requereixi un mínim de 120  signatures per a instar 
a la realització d’una consulta ciutadana al nostre municipi. 
                 
4. Que s’inclogui en el t1ou ROM que es requereixi un mínim de 50 signatures per a instar 
a la realització de processos de participació ciutadana al nostre municipi.                                                            
                 
5. Que s'inclogui en el nou ROM la possibilitat de que les entitats registrades del nostre 
municipi a tal efecte puguin formular mocions i presentar-les per ser debatudes en el ple 
municipal. 

6. La creació d'un registre d'entitats que puguin presentar mocions i formular preguntes 
que s'incloguin per Acta del Ple. 

7. Modificar que en relació a l'ordre dels plens sigui debatut en primer terme les mocions 
presentades pels grups municipals i en un segon terme les propostes d’alcaldia. 

8. Aprovar que en relació a l'aprovació de delegacions de competències del ple a la Junta 
de Govern Local es requereixi d'una majoria mínima de 3/5 parts deis regidors/es del ple. 

9. Aprovar que les mocions presentades per grups municipals no siguin votades pels 
mateixos sinó de forma individual per cada regidor/a per escatir amb major precisió el 
perfil ideològic de cada regidor/a. 
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10. Aprovar la creació d'un registre púbic publicat a la web de l’ajuntament  on els 
ciutadans puguin observar el número de mocions presentades per cada regidor/a i el 
contingut de les mateixes. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Blanco.

Èric Blanco
Explica que la moció està relacionada amb les peticions fetes en altres moments per tal d’obrir a la transparència 
la gestió que es fa dins de l’ajuntament. 
Diu que, en definitiva, el que es vol és actualitzar un reglament orgànic municipal que està obsolet i totalment 
desfasat i adaptar-lo a la nova realitat jurídica i social.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas de la CUP.

Albert Cañellas
Diu que el seu grup està totalment d’acord amb la renovació del ROM i així ho van posar en el programa electoral. 
És necessari per a facilitar la participació dels ciutadans i també facilitar la informació i que sigui més fàcil conèixer 
quines són les eines per a participar. Diu que el seu vot serà favorable, encara que hi ha algun punt que potser no 
estiguin d’acord del tot o algun altre que afegirien, però una de les virtuts de la moció és el seu punt segon en el 
que es diu que el ROM es faria mitjançant un procés participatiu, i en aquest sentit manifesta que la CUP 
participaria amb moltes ganes perquè creuen que realment es necessari que es faci un ROM nou a Corbera i que 
es realitzi mitjançant un procés participatiu per marcar-ne bé l’inici.

Antonio Moreno
Manifesta que abans d’intervenir li agradaria molt escoltar l’explicació que farà l’equip de govern, si tornaran a 
passar el rodillo perquè si és així ja no farà falta dir res més, ja que aleshores es convertiria en un tema simbòlic. 
Si l’equip de govern no passa el rodillo, aleshores demanaria als diferents grups arribar a un consens entre tots 
perquè està clar que s’ha de canviar el ROM.

Alcaldessa
A continuació exposa quina és la posició del govern. Diu que l’equip de govern està totalment d’acord en que el 
ROM necessita una revisió per adaptar-lo als nous temps. Va haver una petita modificació al 1998 per incloure el 
tema de la ràdio i a 2006 va haver-hi un nou intent de tirar endavant un nou ROM però no es va portar a terme 
per una manca de consens polític. Explica que estan d’acord en revisar tot allò que calgui per a millorar el nostre 
municipi i sobre tot el nostre ajuntament. En el sentit de millorar el nostre municipi, l’equip de govern sap molt 
bé quines han de ser aquestes millores. Només en el punt referit a les delegacions a la Junta de Govern Local, vol 
fer constar que actualment hi ha moltes menys de les que hi havia abans, ja que existia una clàusula residual que 
atorgava a la Junta de Govern la delegació de totes aquelles competències respecte de les quals la llei no demana 
majoria absoluta.

Explica que l’objectiu de l’equip de govern també és el de tirar endavant un nou ROM, i aconseguir que el poble 
sigui un poble feliç. I les prioritats van en el següent ordre: que sigui un poble sa i un poble feliç.
Quan es refereix a un poble sa s’està referint al fet que es puguin garantir tots els mínims vitals per permetre que 
tots els veïns i veïnes de Corbera visquin bé: tots i totes han d’estar ben alimentats, segurs, confortables, 
connectats socialment i reconeguts tant interna com externament.
Quan parla de que Corbera sigui un poble feliç es refereix a que s’han de donar les condicions per a poder 
desenvolupar talents i capacitats amb la finalitat de que tothom pugui tenir experiències positives que li permeti 
assolir el grau de felicitat màxima.



Aquest govern està centrat en això, que els veïns i veïnes estiguin sans i feliços, i per això destinen tots els seus 
esforços. Segurament l’actualització del ROM forma part del conjunt de tasques que s’ha de dur a terme en aquest 
Ajuntament, però creuen que ara no és el moment per a engegar aquest projecte. Creuen que això no contribuirà 
a que les persones de Corbera siguin més sanes i més felices. Al contrari, de la manera que es presenta aquesta 
modificació de reglament servirà per a que els seus regidors i els empleats de l’Ajutnament dediquin el temps en 
debatre quantes signatures calen per engegar una consulta ciutadana, o quines majories de vots calen per atribuir 
competències a la Junta de Govern, o com ha de ser la pàgina web on surti un rànquing de presentació de mocions 
per regidor.
A continuació es dirigeix als regidors de CDC per a dir-los que ara és el moment per a  dedicar temps de qualitat 
als ciutadans i per a tirar endavant projectes reals amb incidència directa al poble. És una qüestió de prioritat 
màxima. Els diu que han estat vuit anys al govern i que no han trobat moment de fer-ho i sense recriminar res, 
demana que entenguin que ara tampoc és el moment per a fer aquesta modificació, encara que insisteix que sí 
estan d’acord en fer-ho. També considera que s’hagués tingut que consensuar aquesta moció amb la resta de 
grups municipals i els assegura que amb paper sobre la taula i amb condicions d’entrada no és la millor manera 
de fer-ho i s’ha de convèncer i crear llaços de confiança.

Explica a tots els regidors i regidores que l’equip de govern està a la seva disposició per escoltar propostes i atendre 
sol·licituds d’ells i de qualsevol veí o veïna. Els demana que instaurin la cultura de la conversa i la resposta activa, 
de parlar i d’escoltarse, i que no no sigui únicament en el Ple on es parli d’aquestes coses. Per això votaran en 
contra.

Antonio Moreno
Diu que aleshores ja no fa falta votar.

Èric Blanco
Diu que el deixen sense paraules i no entén res. S’ha dit que aquest no és l’òrgan per a parlar i precisament s’està 
plantejant això, el que es planteja en el punt primer i segon és precisament això. Ells no volen marcar cóm ha de 
ser el nou ROM, el que estan dient és que es redacti un de nou i d’una manera participativa per a que les persones 
puguin donar la seva opinió. Diu a l’alcaldessa que la felicitat de la gent també depèn de que puguin participar de 
les decisions que es prenen al seu Ajuntament.  I precisament quan en el primer Ple es va presentar una moció 
sobre la creació d’una comissió d’emergència social se’ls va dir que no era prioritària doncs pot ser el discurs que 
es fa avui sigui en el sentit de que potser hi ha altres prioritats que no són les del govern municipal, considerant 
que tenen la capacitat suficient com per a treballar en diferents àmbits i si no ho poden fer potser s’hauria d’entrar 
en altres valoracions. 
Creu que hi ha la necessitat de redactar un nou reglament orgànic municipal que està obsolet i desfasat i el que 
es demana és que es faci en un procés participatiu i en el que totes aquestes coses que ha parlat de la felicitat, 
que no acaba d’entendre el que té a veure amb el que s’està parlant, i totes aquestes prioritats també estan en 
deixar a la gent que decideixi quin és el dia a dia de les decisions que es prenen, perquè com l’equip de govern 
decideix en un despatx quines són les ordenances municipals això afecta al dia a dia de les persones i per tant, el 
que es demana és que a través d’un procés participatiu les persones puguin decidir quin ha de ser el ROM. 
A 2006 diu a l’alcaldessa que va dir que no va haver consens polític per a la modificació, però el que es diu ara és 
que el consens ha de ser de tothom i que s’obri un procés participatiu en un reglament que és el funcionament 
bàsic de l’ajuntament, que és la Constitució o la llei bàsica de l’Ajuntament.
Creu que a vegades l’equip de govern vota més per reacció pels seus perjudicis que com una valoració del tema 
en sí que s’està tractant, perquè si diuen que és necessària la nova redacció, i després diuen que no perquè hi ha 
d’altres prioritats... És evident que hi ha d’altres prioritats persò diu que són 10 persones a l’equip de govern  
cobrant i suposa que tindran capacitat per a fer varies coses a l’hora i aquest és un tema prioritari, obrir aquestes 
comissions de participació a la gent, i haurien de començar a entendre que no es pot governar com abans. S’ha 
de governar tenint en compte la realitat social del moment i això implica que la gent, també  per a ser feliç, pugui 
participar de les decisions de l’ajuntament. 
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Si no volen votar al favor no serà possible tirar-ho endavant i serà una llàstima i una nova contradicció del seu 
govern que ideològicament és un govern d’esquerres. Però és no defalliran i seguiran demanant-ho a través de 
mocions, propostes i preguntes. Li sembla lamentable que les entitats per si mateixes no puguin presentar 
propostes al Ple  a debatre i li sembla una manca de democràcia. Diu que ja ho faran en una altra ocasió,  amb un 
altre nom i amb unes altres persones, però ho seguiran intentant. 

Alcaldessa
Respon que les mocions que es presenten són per a tirar endavant i en aquests moments ja li ha dit que estan 
d’acord en fer un nou ROM i ja el tiraran endavant durant aquest mandat però en aquests moments hi ha prioritats 
en les que s’està treballant. Evidentment, poden fer més d’una cosa a l’hora i s’estan fent entre tot l’equip de 
govern però ara això no es pot tirar endavant. I afegeix que és molt millor ser clar i dir les coses a que es quedi en 
l’oblit i no es faci.

Albert Cañellas
Lamenta que no s’avanci en una nova redacció del ROM perquè el temps que es porta amb un ROM obsolet és 
llarg i hi ha una necessitat per part de la ciutadania de participar més tenint en compte l’allunyament d’aquesta 
amb la política. També lamenten que això vagi acompanyat que no veiem que independentment de com sigui el 
ROM, que potser es una feinada, que la pràctica no vagi en la tendència d’intentar recaptar les propostes de la 
ciutadania. Considera que l’exemple, en el cas de la regidoria del senyor Anducas, on s’han fet reunions amb la 
participació de la ciutadania s’hauria de fer també en la pràctica en d’altres aspectes com, per exemple, amb el 
protocol de la violència masclista perquè hi ha persones que tenen coneixements i podrien fer aportacions. 
Però si se n’alegren de que hi hagi un nou Rom en aquesta legislatura, tal i com s’acaba d’afirmar.

Alcaldessa
Diu que no es tracta de que els polítics dediquin més o menys hores, que amb això no hi ha problemes, sinó que 
ha d’intervenir tot el personal de l’ajuntament i és per això que parla de prioritats.

Antonio Moreno
Diu que desconeix com alcaldessa a la Sra. Montserrat Febrero perquè li recorda l’anterior alcaldessa. Pregunta si 
no són capaços de consensuar un nou ROM o es que li va  bé li va bé el que hi ha ara, dient que potser a la que ha 
sigut alcaldessa d’aquest ajuntament aquest Rom ja li va bé. Diu que a la Montse Febrero que ha tractat durant 
aquest anys no la reconeix en moltes coses, ja que ella sap que aquest ROM està desfasat. No és capaç de fer un 
parell de reunions amb l’oposició per determinar quines coses es poden canviar? O es dediquen a passar el rodillo 
i ja està?

Alcaldessa
Respon que no passen cap rodillo i li torna a dir que està d’acord en canviar el ROM l’equip de govern però això 
no es pot fer en dos reunions,  i en aquest moment hi ha temes en els que el personal de l’ajuntament està 
treballant. No pot dir-li que si i desprès no fer-ho i li està dient el que ella pensa. Demana es passi a votació.

“No s’aprova amb els resultats següents. 

Vots a favor: Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle 
Guerra i Sala (CUP). 

Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), 
Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa 
Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). 

Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC).”



9.Moció per al canvi de comercialitzadora d'energia elèctrica a favor d'una 
cooperativa d'energia verda.

“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la CUP, amb el text següent:

Cada cop és més evident que l’ús de combustibles fòssils i d’energies no renovables esdevé 
insostenible i està provocant un escalfament global que afecta tot el planeta. Per això cal 
que les administracions donin exemple a l’hora d’emprar energies renovables i promoguin 
entre la població un ús més responsable dels recursos energètics amb l’objectiu de que 
l’activitat humana esdevingui plenament respectuosa amb el medi ambient.

Així doncs, des de l'administració local és important conscienciar la població cap a la 
introducció de canvis plausibles, per tal que l'energia es produeixi a partir de fonts 
renovables i cada cop es generi més a prop de les àrees de consum.

Actualment l'Ajuntament de Corbera té contractada l'energia amb la multinacional Endesa, 
una companyia que té com a principal objectiu l’assoliment de beneficis; a més, la 
generació de la seva energia està molt lluny de ser sostenible, ja que empra només un 
20,3% d'energies renovables. També es públic i notori que les seves pràctiques no són 
massa ètiques, perquè utilitza tractes de favor de la classe política, que sovint són 
recompensats amb càrrecs d’assessorament que fan dubtar de la seva honestedat. També 
cal remarcar que Endesa va ser responsable de més de 500.000 talls de subministrament 
elèctric a l'estat espanyol durant l'any 2012 i malgrat els beneficis milionaris que ha 
obtingut, des del 2013 el preu de l'electricitat s'ha encarit un 83%.

Tanmateix, Som Energia és una cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de 
lucre. Les seves activitats principals són la comercialització i la producció d’energia 
renovable. El seu compromís és impulsar el canvi del model energètic actual amb l’objectiu 
d’assolir un model 100% renovable. Actualment la cooperativa compta amb més de 22.000 
sòcies i gairebé 30.000 contractes de llum, entre els que destaquen diversos ajuntaments 
catalans. A més, Som Energia treballa per reduir la situació de pobresa energètica en que 
es troben moltes persones a través de convenis amb ajuntaments com el de Martorelles, 
que adjuntem.

Atesa la necessitat, cada cop més gran, de fer un ús responsable i curós amb el medi 
ambient de l’energia que consumim i alhora fer palesa l’obligació que té l’administració de 
contribuir a promoure aquest consum responsable.

Atès que les grans companyies i oligopolis busquen els beneficis per sobre de qualsevol 
altra consideració.

Atesa la necessitat de donar resposta a la pobresa energètica que ha generat la situació 
econòmica, que afecta bàsicament les classes més desafavorides i contrasta amb els cada 
cop més grans beneficis de les empreses subministradores, insensibles al drama social 
generat pel sistema econòmic i polític que les afavoreix, tot sovint, a canvi de favors 
(portes giratòries).
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Atès que l’actual model energètic basat majoritàriament en el consum de combustibles 
fòssils i nuclears, es demostra insostenible.

Atès que cal potenciar un consum cooperativista i solidari que beneficiï a les persones 
treballadores i a la ciutadania i no prioritzi els beneficis empresarials de companyies que 
no reverteixen els seus beneficis en projectes al territori.

Per tot això el Grup Municipal de la CUP proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels 
següents acords:

1. Que l'Ajuntament de Corbera estableixi un conveni de col·laboració amb la 
cooperativa Som Energia, SCCL per promoure la producció i consum d'energia verda 
a la nostra vila.

2. Que l'Ajuntament canviï progressivament els diferents contractes a una 
comercialitzadora que, com Som Energia, a més de comercialitzar, és generadora de 
l’energia que consumeixen els seus socis de manera sostenible, a partir d’energies 
100% renovables.

3. Que es faci publicitat i difusió entre la ciutadania de les alternatives als oligopolis 
com són Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, REE, Enagás, etc., a favor de les 
comercialitzadores que operen a partir del format de cooperatives verdes com Som 
Energia.

4. Que l'Ajuntament promocioni l'estalvi energètic de les dependències municipals i el 
de les llars de la població en general.”

Èric Blanco
Vol deixar clar que el seu grup municipal no defensa un plantejament anticapitalista, però estan d’acord amb el 
fons d’aquesta moció. Estan d’acord en que aquests oligopolis el que fan és castigar a les capes més desfavorides 
de la població i el cost d’aquesta energia en els últims anys el que està creant és un fenòmen relativament nou 
que és el de la pobresa energètica. Estan d’acord en que España és un país governat per l’Ibex 35 en el que els 
interessos de les grans companyies, el de les energètiques, marquen les agendes de les lleis. On els presidents dels 
governs reten pleitesia a aquests oligopolis i després acaben formant part dels consells d’administració d’aquestes 
empreses en un moment o altre de la seva vida; un estat on es posa l’impost del sòl, que és l’únic de tot Europa, i 
on es penalitza la producció i l’autoconsum d’energies renovables; per no parlar també del mal anomenat dèficit 
energètic de tarifa, un invent del Sr. Aznar, que ha suposat una de les majors estafes a la població de la història de 
la democràcia amb la connivència dels diferents governs populars i socialistes.
Son les mateixes companyies les que fixen cada any i decideixen quin és el dèficit fiscal, quin és el dèficit de tarifes, 
sense cap tipus de fiscalització per part del govern espanyol i on obvien tos els informes i recomanacions de la 
Comissió Nacional de la Competència o la no transposició de les directives europees a les que no fan cas. 
o la negativa davant les diferents peticions efectuades des d’Europa a les que no fan cas. 
Per tant, afegiríem la necessitat de lluitar contra aquest dèficit de tarifa energètica i de cancel·lar tot el deute 
il·legítim que ens obliguen a pagar durant els propers anys.
No obstant, i fent una valoració dels punts d’acord del Ple i de com estan redactats, considera que caurien en una 
contradicció si el que es fa és fugir d’aquests oligopolis i ens volem autoimposar una cooperativa com la que la 



CUP proposa. 
El que voldrien demanar és la substitució de la cooperativa per qualsevol altra cooperativa o empresa que reunís 
aquests requisits i si fos així votarien a favor la moció. Ara hi ha més de 10 cooperatives a l’estat espanyol que 
complirien aquestes requisits, a més d’altres empreses que també es podrien valorar.
Explica que el seu grup no és anticapitalista però que si estan en contra de les males pràctiques del capitalisme.

Èric Blanco
Diu que només es tracta de substituir a aquesta cooperativa en concret, el que el seu grup proposa.

Albert Cañellas
Respon que estarien disposats a eliminar aquesta referència concreta sempre que es mantingui la paraula 
cooperativa d’energia verda.

Antonio Moreno
Es podria posar com a exemple, aquesta cooperativa, a l’estar parlant d’una cooperativa molt arrelada, ja que hi 
ha ajuntaments que ja ho fan i votaria al favor. Igualment tampoc serveix de massa el posar-se d’acord si després 
passarà l’apisonadora i ja no serveix de res, i a veure que votaran. Creu que alguna cosa hauria de dir l’equip de 
govern al respecte.

Alcaldessa
Demana saber si ja s’han posat d’acord. 

Xavier Miquel
Diu que estan disposats a treure el nom de la cooperativa per cooperatives però en cap cas pel terme de 
cooperatives o empreses.

Èric Blanco
Manifesta que acceptarien que en el cas de Corbera es parlés de cooperativa i el seu vot serà favorable.

Alcaldessa  
Dóna la paraula al senyor Palacios.

Andrés Palacios
Diu que l’equip de govern està naturalment a favor de les energies renovables i l’estalvi energètic i prova d’això 
ha estat el tema de l’enllumenat públic, un projecte per a una caldera de biomassa i s’han fet estudis per a reduir 
el consum a les dependències municipals. 
Respecte a la proposta que es presenta, discrepa en el fet de fer publicitat de cap empresa. Respecte a fer un 
canvi de contracte amb una associació com aquesta... Somgas diu que és una empresa petita que genera 2.200.000 
voltis i que és pràcticament el consum d’aquest municipi i el que fan és vendre a les empreses, en aquest cas a 
Endesa. Sense entrar en cap qualificatiu a les empreses, diu que aquestes empreses són comercialitzadores i no 
pas distribuïdores i per tant, no veu cap benefici. L’energia que arriba a aquest municipi és l’energia que ells venen 
a les companyies però no garantitza que arribi aquí energia verda, sinó el percentatge que entén porten a les 
companyies elèctriques.
Diu que Som Energia és una empresa molt petita amb vuit plantes només i una de biogàs i n’hi ha deu més i totes 
tenen percentatge molt petit i cap d’elles es fa càrrec d’un cànon social. Afegeix que l’ajuntament està inclòs en 
un conveni amb l’ACM i la despesa d’energia energètica, ja sigui verda o no,  tingui preus especials i els preus tots 
són iguals o més cars excepte un, que és quan es redueix la potència. Entrar en aquestes empreses avui dia és 
inassolible perquè el cost es dispara i per tant, diu que el seu vot serà en contra.

Alcaldessa



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

 

Demana que es passi a votació.

“No s’aprova amb els següents resultats:

Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés, 
Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), 

Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), 
Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa 
Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).” 

10.Moció d'adhesió a la campanya Boicot, Desinversió i Sancions (BDS) contra 
l'ocupació i l'apartheid israelià.

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

Mogudes per la preocupació i indignació que ens genera la situació que s’està vivint en els 
territoris ocupats palestins, i especialment les greus violacions dels drets humans comeses 
per l’estat israelià contra la població palestina.

Recordant que des de l’any 1948, Israel ha annexionat més del 78 per cent de la Palestina 
històrica i ha expulsat la població autòctona palestina i negava el dret d’autodeterminació 
i de retorn reconegut en les resolucions 3633 i 194 de l’Assemblea General de l’ONU, de 
més de 7 milions de refugiades palestines,

Tenint en compte que al llarg dels últims 47 anys, Israel ha mantingut Cisjordània i Gaza 
sota una ocupació condemnada per les Nacions Unides, que ha sotmès injustificadament a 
la població palestina a una jurisdicció militar, i que ha creat centenars de colònies il·legals, 
el que constitueix una violació de la IV Convenció de Ginebra,

Havent denunciat en diverses ocasions els càstigs col·lectius contra la població palestina, 
especialment les massacres perpetrades periòdicament contra la Franja de Gaza, les quals 
van ser qualificades de crims de guerra per organitzacions de drets humans i la comissió 
d’investigació de Nacions Unides liderada per Goldstone a 2009,

Havent observat com des de l’agost 2013, Israel ha accelerat el ritme de la seva 
colonització continuada de Cisjordània mitjançant la construcció de colònies i l’annexió 
il·legal de Jerusalem Est, amb l’augment dels atacs racistes contra la seva població 
palestina,

Tenint en compte que Israel imposa un sistema d’apartheid a la població palestina dels 
territoris ocupats, incloent Jerusalem, i dins de l’estat israelià contra la ciutadania palestina 
– que no té els mateixos drets que els jueus, considerats nacionals-, tal com va concloure 
el Tribunal Russell en la sessió de Ciutat del Cap,

Tenint en compte que milers d’organitzacions al món sencer (incloent jueves) ja s’han 
adherit a la campanya global ciutadana antiracista i no violenta per la llibertat, la justícia i 
la igualtat,

Recordant que l’any 2005, la societat civil palestina va llançar una crida global a Boicot, 
Desinversió i Sancions contra l’estat israelià per demanar fi a l’ocupació dels territoris 
palestins, la igualtat per als palestins i palestines d’Israel i el dret de retorn de les persones 
refugiades, inspirant-se en el moviment que va acabar amb l’apartheid sud-africà,



Atès que el moviment de solidaritat amb Palestina és ampli i notori als Països Catalans i 
on diverses institucions com els ajuntaments de Terrassa, Sant Cugat, Molins o Sant Feliu 
ja s'han adherit a la campanya

Atès que la majoria dels productes de les colònies israelianes en territori palestí ocupat 
incloent Jerusalem Est, eren etiquetats com fabricats a Israel, i que les institucions i 
empreses israelianes no solen distingir entre assentament il·legal i territori israelià, menys 
a Jerusalem Est ocupada,

Alarmats / des per la impunitat de què gaudeix Israel i per la falta de voluntat de la 
comunitat internacional de sancionar aquest estat per les seues contínues, sistemàtiques i 
deliberades violacions del dret internacional humanitari i dels drets humans de la població 
palestina

Convençuts / es que un futur de pau, prosperitat i seguretat per a ambdós pobles passa 
obligatòriament per una solució basada en la justícia, i que només una pressió efectiva 
exercida sobre l’estat ocupant el pot portar a respectar el dret internacional,

Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al ple de l'Ajuntament, l’adopció dels següents 
acords:

1. Adherir-se a la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i 
Sancions (BDS) contra Israel en els termes en què aquesta està plantejada. En aquest 
sentit, l’Ajuntament de Corbera es compromet a no establir cap tipus de conveni ni tracte 
comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb aquelles institucions, empreses o 
organitzacions israelianes que no reconeguin els drets fonamentals del poble palestí i fins 
que l’Estat d’Israel compleixi amb la seva obligació de reconèixer el dret a 
l’autodeterminació del poble palestí i acati el Dret Internacional per mitjà de:

la finalització de l’ocupació i la colonització del territoris ocupats l’any 1967 i el 
desmantellament del Mur;
el reconeixement dels drets fonamentals dels ciutadans àrabs palestins d’Israel a una plena 
igualtat;
el respecte, la protecció i la promoció dels drets dels refugiats palestins a retornar a les 
seves llars i propietats tal i com ho va estipular la Resolució 194 de les Nacions Unides.

2. L’Ajuntament de Corbera es compromet també a no establir cap tipus de 
conveni ni tracte
comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb empreses, institucions o 
organitzacions, internacionals o nacionals, que extreuen un benefici econòmic o polític de 
la violació dels drets palestins

3. L’Ajuntament de Corbera es compromet a donar suport a les diferents 
campanyes de BDS llençades tant des dels Països Catalans com des de la 
resta del món.

4. L’Ajuntament de Corbera instarà la Generalitat de Catalunya i la resta 
d’institucions catalanes a sumar-se a la campanya internacional de Boicot, 
Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel

5. L’Ajuntament de Corbera es compromet a promoure una jornada de 
solidaritat en el seu municipi per tal de donar a conèixer la situació de 
Palestina i la campanya de BDS a la qual s’adhereix
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6. Remetre aquest acord al President del Govern de la Generalitat, als grups 
parlamentaris del Parlament català i del Parlament Europeu, al Consulat 
d’Israel a Barcelona i Ambaixada de Palestina a l'estat espanyol.”

Alcaldessa
Un cop llegida la moció per part del Sr. Xavier Miquel, l’alcaldessa dóna la paraula al senyor Blanco.

Èric Blanco
Reconeix que aquest punt ha suposat un debat intens en el sí de la seva agrupació. En qualsevol cas, diu que estan 
d’acord i es subscriuen en el fons del que es planteja, condemnant l’actitud de l’estat d’Israel cap els territoris 
ocupats i condemnen la connivència amb la que ho fan per part de la comunitat internacional. En qualsevol cas 
manifesta que aquesta moció els crea unes quantes contradiccions atès que consideren que plantejar un boicot 
als productes d’Israel suposa un càstig a la població i no tant a l’estat d’Israel. 
Manifesta que des del punt de vista professional han tingut contacte amb israelians que no comparteixen les 
actuacions i accions de l’estat israelià i dur a terme un boicot en aquest sentit seria castigar a la població i a aquells 
que no estan d’acord i que estan lluitant per canviar les coses a Israel. Per tant, diu que s’abstindran de votar en 
tots els punts, deixant clar que comparteixen el fons que es planteja a la moció però no ho estan en el boicot a les 
empreses.

Xavier Miquel
Aclareix que es demana el boicot a aquelles empreses que no reconeguin els drets de la població palestina i no a 
tothom.

Èric Blanco
Respon que és una mica difícil dirimir quines són aquestes empreses i al final el que es faria és castigar a tots.

Xavier Miquel
Només per acabar diu que a la web d’aquesta campanya hi ha un llistat de totes les empreses a les que es fa boicot 
i perquè.

Èric Blanco
Diu que han fet una valoració global i la conclusió a la que s’ha arribat ha estat l’abstenció, i per aquest motiu volia 
donar una explicació sobre els elements de debat que s’han tingut en compte dins del grup municipal i de 
l’agrupació local i no volien fer una votació sense explicar res.

Alcaldessa
Explica que l’actual govern està en contra de qualsevol tipus de violació dels drets humans i de tots els conflictes 
bèl·lics, d’opressió dels pobles i en general, d’utilitzar la violència per a aconseguir objectius. Agraeix la inclusió 
d’aquesta moció als regidors de la CUP per a recordar un dels molts conflictes que hi ha en el món, posant de 
manifest que el govern de Corbera no té eines per a poder dedicar-se a la política internacional. Es parla de boicots 
i de sancions en l’àmbit d’un ajuntament de 15.000 habitants però no hi ha les eines i el temps per a esbrinar a 
qui s’ha de boicotejar. Proposen que es faci boicot als interessos israelians i encara que es tingui en compte la web 
pregunta als regidors i regidores d ela CUP si saben realment fins on arriba aquest boicot i si això és possible, i s’ha 
d’enverinar qui està en la llista del be i qui està en la llista del mal, demanant saber si realment es poden dedicar 
a això. 
Diu que votaran en contra la de la moció presentada perquè consideren que el govern de l’ajuntament de Corbera 
no té ni les competències, ni els mecanismes ni és prioritari entrar en assumptes de política internacional.

Antonio Moreno



Diu a l’alcaldessa que si com a militant d’ERC tingués un mínim d’interès per el tema de la moció i pregunta al seu 
partit què fer li dirà que no voti en contra perquè és una moció per  aprovar-la. També afegeix que no reconeix a 
ERC i com governen amb els socialistes i són incapaços de votar al favor.

Alcaldessa
Agraeix les fantasies amb les que parla el regidor en les seves intervencions. Respon al regidor que parlen de tots 
aquests temes i no és la posició. Pregunta al senyor Moreno si ell li té que dir a ell el que pensa el seu partit o ho 
sap ella millor, dient-li que està totalment equivocat.

Xavier Miquel
Diu que és una llàstima que no s’aprovi, dient que malauradament és gràcies a acords que no s’aproven que 
conflictes o l’ocupació de palestina continua i continuarà durant anys i pensa que és una mesura molt fàcil de fer 
i que costa poc però es valora molt.

Alcaldessa
Respon que si s’han decidit a fer aquesta explicació de vot i votar en contra és perquè si s’aprova una cosa és per 
a complir-la i no es veuen amb cor de poder-ho complir al cent per cent. Per tant consideren que han adoptat la 
postura que havien d’adoptar. Tot queda molt maco i després no es fa res. Davant comentaris realitzats pel regidor 
d’IMV, l’alcaldessa demana que es respecti el posicionament de tothom.

A continuació demana que es passi a la votació de la moció.

“No s’aprova amb els següents resultats:

Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), 

Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Montserrat Febrero i Piera, Mercè 
Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado 
García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). 

Abstencions: Manel Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC).”

11.Moció per a la resolució dels embussos de trànsit a la carretera BV-2421 al 
seu pas pel nucli del municipi de La Palma de Cervelló.

Alcaldessa
Llegeix el títol del punt de l’ordre del dia que ve a continuació.

Antonio Moreno
Abans de que es procedeixi a la lectura de la moció, el Sr. Moreno s’absenta del Saló de Plens manifestat que ho 
sent molt però tot el que diu l’alcaldessa és mentida i que no vol ser còmplice de la votació amb els socialistes 
amb una mentida en algo que no ha fet en quatre anys com a alcaldessa. Manifesta que marxa a fer una cigarreta.

Rosa Boladeras
Abans de llegir la moció explica que és una reivindicació des de fa ja molts anys feta sobre aquesta carretera de 
titularitat de la Generalitat i arran del tancament de la carretera  de Fontpineda per obres, ha tornat a aparèixer 
aquest problema endèmic que té el municipi. També explica que la moció s’ha presentat com a PSC perquè el PSC 
de la Palma també ho presentarà també al Ple. Demana la seva aprovació perquè és un problema que afecta a la 
ciutadania de Corbera i a la seva mobilitat diària.
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El que planteja la moció, respecte de la qual només llegirà els acords, és reiterar la petició de la construcció d’una 
variant per evitar els embussos que es formen diàriament, i que es faci en una de les dues reserves fetes pel PGO 
de la Palma de Cervelló i que compta amb el consens de tots els partits polítics perquè es preserva al màxim el 
medi ambient sense afectar la zona que ara està ocupada pels horts i per una zona verda i d’esbarjo de la població. 

A més de la motivació dels embussos també ens trobem amb la motivació relativa a la seguretat. La seguretat o la 
manca de seguretat provocada pel transport discrecional que uneix Corbera i La Palma amb Barcelona. L’autobús 
té tres parades a La Palma de les quals dos estan en la carretera general. Això fa que les parades que han de 
realitzar incrementin els embussos i provoquin situacions de perill generades per la resta de conductors que, en 
comptes d’esperar-se, envaeixen el carril contrari per realitzar un avançament. 
Explica que des de l’any 2007 existeix un conveni de col·laboració entre ambdós ajuntaments mitjançant el qual 
policies de Corbera es desplacen a La Palma en les hores de major trànsit per a la seva regulació i contribuir a que 
la circulació sigui més fluida. Fa constar, però, que la crisi econòmica ha influït també en que la circulació de 
vehicles hagi baixat, però qualsevol petita variació en aquesta utilització farà incrementar els problemes abans 
explicats. 
Per això es considera convenient aprovar aquesta moció i dirigir-la a la Generalitat per tal que procedeixin al seu 
estudi de la manera més immediata.

A continuació procedeix a la lectura dels punts de la part dispositiva de la moció, tot i que el text aprovat és el 
següent: 

“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del Grup Municipal Socialista, amb 
el text següent:

Rosa Boladeras Serraviñals, portaveu del Grup Municipal Socialista al Plenari de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, presenta la següent moció per tal que sigui 
debatuda i, si escau, aprovada, en el proper Ple ordinari.

A Corbera de Llobregat hi ha una mancança de teixit econòmic, empresarial i comercial, 
que fa que la majoria de població en edat laboral s’hagi de desplaçar diàriament, per motius 
de feina i d’estudis, a Barcelona o bé a poblacions de la resta de la comarca. Aquesta 
mobilitat obligada es realitza principalment per l’única via d’accés directe al municipi que 
és la carretera BV-2421.

La carretera BV-2421, infraestructura viària de titularitat de la Generalitat de Catalunya, 
transcorre pel bell mig del nucli urbà de La Palma de Cervelló. Aquest fet ocasiona, a les 
hores punta, importants retencions de trànsit en la travessia de La Palma de Cervelló. 
Aquest és un problema endèmic que afecta de forma molt important el veïnat de Corbera 
de Llobregat i de La Palma de Cervelló.

Existeix, des de desembre de 2007, un conveni de col·laboració entre els ajuntaments de 
Corbera de Llobregat i La Palma de Cervelló per tal que les dues Policies Locals actuïn de 
forma coordinada en la regulació del trànsit a la travessia de La Palma, deixant en groc els 
tres semàfors existents en el nucli de La Palma en les hores punta. Aquesta cooperació 
entre municipis pal·lia el problema però de cap manera ha significat una solució definitiva. 
Cal tenir en compte també que el desplaçament d’agents de Corbera de Llobregat al 
municipi veí, resta efectius disponibles per a les incidències i tasques a realitzar dins el 
propi municipi, com per exemple la regulació del trànsit a l’entrada dels 6 centres educatius 
del municipi.



Altrament, el trajecte del transport públic interurbà entre Corbera de Llobregat i Barcelona 
també transcorre per la carretera BV-2421. En el nucli urbà de La Palma de Cervelló el 
transport públic hi té tres parades. En dues d’elles, la parada de l’autobús té lloc en el 
mateix carril de circulació. Aquest fet empitjora les retencions i incrementa notablement 
les situacions de risc d’accident.  

En els últims mesos s’ha produït un repunt molt important en els embussos de trànsit a la 
carretera BV-2421, en els dos sentits de trànsit, en el nucli de La Palma de Cervelló. 

Per aquest motiu el Grup Municipal Socialista considera del tot necessària la implicació i 
col·laboració de totes les administracions per a resoldre, d’una vegada, aquesta 
problemàtica recurrent que suporten els veïns i veïnes de Corbera de Llobregat i de La 
Palma de Cervelló i, en conseqüència, proposa al Ple Municipal, l’adopció dels següents

ACORDS :

PRIMER.- Sol·licitar al nou Govern de la Generalitat la necessitat de millora de les 
infraestructures d’accés a Corbera de Llobregat, en especial a través del municipi veí de 
La Palma de Cervelló, mitjançant l’execució de la variant de la carretera BV-2421. 
Per a la construcció d’aquesta variant, el Pla General Urbanístic de La Palma de Cervelló 
contempla dues reserves de sòl. Demanem que es fixi com a traçat definitiu, l’opció que 
compta amb el consens de tots els grups polítics del Consistori de La Palma de Cervelló.
 
SEGON.- Sol·licitar a l’Ajuntament de La Palma de Cervelló i a l’empresa adjudicatària del 
servei discrecional interurbà entre Corbera de Llobregat i Barcelona, Autocorb, l’estudi i 
aplicació d’una millor ubicació de les parades d’autobús al nucli de La Palma, per tal de 
millorar la fluïdesa del trànsit i evitar riscos en la seguretat vial.
 
TERCER.- Donar coneixement d’aquest acords a l’Ajuntament de La Palma de Cervelló, als 
grups polítics del Consistori de La Palma de Cervelló, al Govern de la Generalitat, als grup 
polítics del Parlament de Catalunya i a la ciutadania de Corbera de Llobregat a través dels 
mitjans de comunicació local.”

Albert Cañellas
Diu que estan estupefactes per l’oportunisme desfasat de la moció perquè consideren que no cal destrossar el 
territori més del que ja s’ha fet. És desfasat perquè les obres a les que es fa al·lusió ja estan finalitzades encara 
que és cert que van haver uns mesos en que era més dur passar per la Palma per aquest motiu però això ara s’ha 
suavitzat i també s’ha suavitzat gràcies a aquest mecanisme de col·laboració.
Per altra banda, també estan estupefactes per la coincidència de les obres de la carretera de Fontpineda i les obres 
a ala carretera de Sant Andreu, preguntant si no es podien fer en un altre moment tenint en compte que és una 
sortida alternativa per a sortir de Corbera.
Saben que hi ha un problema de mobilitat, un problema de mobilitat també degut un problema d’urbanisme 
desbocat que ha portat a Corbera a créixer massa, un urbanisme que ha estat protagonitzat per la senyora Rosa 
Boladeras, pel PSC, i que segueix amb projectes com el de Can Montmany que s’ha tingut que votar avui i per això 
s’ha votat en contra. El creixement seria més fàcil si existís aquesta variant que potser alguns volen per a que creixi 
més Corbera. Molta gent ha vingut pels valors i patrimoni natural i aquestes coses es poden arribar a perdre si es 
creix més.
Considera també que hauria de ser la Palma la que s’involucrés i hi ha una opció que compta amb un consens 
d’una solució que és la menys dolenta, i també saben que és la més cara. Saben que hi ha un problema de mobilitat 
i es pretén que la Generalitat ho solucioni fent una carretera i el que el seu grup proposa és que es promogui el 
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compartir vehicles i el transport públic. No obstant, manifesta estar d’acord amb el punt segon pel tema de les 
parades de l’autobús en considerar que es podria gestionar millor. Insisteix en que la moció és un oportunisme 
desfasat perquè les obres de Pallejà ja s’han acabat.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Respon que les obres han finalitzat però no el problema. Diu que oportunisme desfasat li digui a totes les persones 
que s’han de desplaçar per a guanyar-se la vida i cada dia han de passar dues vegades per aquesta carretera. Els 
diu també que s’han contagiat una mica la idea del senyor Moreno de que ella en aquest poble ho ha fet tot i diu 
que afortunadament o malauradament no ha fet ni tot lo bo ni tot lo dolent, ja que dels 30 anys de governs 
democràtics ella ha estat cinc en una primera tanda i 2 en una altra. Per tant creu que estaria bé que miressin qui 
va aprovar els plans generals i qui va generar cinc mil parcel·les en aquest municipi i que no va ser ella, i estaria bé 
que també miressin dossiers de Can Montmany de Mas Passoles per a veure com es va generar aquesta 
urbanització, afegint que en aquesta urbanització el seu grup no ha variat cap parcel·la n s’ha incrementat per a 
que es pugui construir una casa més.
El tema de la variant de la Palma, ells consideren que pobles molt més petits compten amb una variant i això no 
ha estat abans possible, entre d’altres motius, per diversos motius però fonamentalment perquè a la Palma no hi 
havia consens. A ningú li agrada que li passi una variant i és veritat que potser és el traçat menys dolent i al menys 
ha aconseguit un consens. Creu que tampoc és bo que pel mig del poble passin 20.000 cotxes diaris. 
El seu grup estan conscienciats sobre el tema i el continuaran defensant. El problema  no s’ha solucionat i no es 
tracta d’oportunisme desfasat sinó de responsabilitat i que s’ha de veure com un objectiu pel poble, no per créixer 
perquè crèixer si no es canvien les condicions urbanístiques que es van generar a l’any 1987, no creixerà més del 
que pot créixer urbanísticament. Per tant pensa que el que s’ha de veure és que les persones que viuen a Corbera 
es veuen obligades a sortir a fora per treballar i pateixen les conseqüències. Ella manifesta que també està d’acord 
amb una major utilització del transport públic i s’han creat condicions de millora però el problema real existeix i 
s’ha de defensar el que es creu amb fermesa.

Albert Cañellas
Sap que passen molts cotxes i que la majoria passen amb un sol conductor i s’hauria de promoure i això sí ho pot 
fer l’ajuntament. 
Per culpa del planejament de 1987, justifiquem que tots els problemes venen d’allà. Diu que ell sap perfectament, 
en l’època en que es va construir Corbera 2000, on eren ells i on eren els altres. Ells eren allà, manifestant-se. 

Rosa Boladeras
Respon que en urbanisme, una vegada s’ha avançat en una línia, difícilment es pot tirar enrere perquè s’han 
generat uns drets de propietat i s’ha construït i és molt complicat tirar enrere. Pensa que un quan governa ha de 
defensar les seves idees i ser agosarat, però també ha de partir de la realitat que té i resoldre els problemes que 
hi ha, no generar-ne més. 

Èric Blanco
Parlant de la moció, diu que ell si que passa cada dia per la Palma per anar a guanyar-se la vida i el que és veritat 
és que les cues han disminuït una mica des de que van finalitzar les obres. Diu que es reflexa en el contingut de la 
moció que Corbera és un municipi mancat de teixit econòmic, empresarial i comercial i demana saber quina 
responsabilitat tenen en això. Diu a la senyora Boladeras que en el model de creixement urbanístic que es va fixar 
en el  87, ella va estar governant i podia haver escapçat quin era el límit de creixement, no s’està parlant de derruir 
cases però si d’un nou PGO o de fixar uns límits i ho haguessin pogut fer mentre governaven. Potser en el moment 
en que es va fer el planejament aquest va permetre desenvolupar segons quines actuacions i potser no el van 



dissenyar però si el van desenvolupar, i Corbera 2000 és un exemple d’haver desenvolupat aquelles equivocacions 
que van fer d’altres en el passat.
D’altra banda, diu que la carretera BV-2421 és de titularitat de la Generalitat des del 2006, després d’un decret 
signat pel senyor Maragall i caldria preguntar-se perquè en aquells anys de vaques grosses on es van fer moltes 
obres inútils, que és el que es va fer l’equip de govern davant la Diputació o de la Generalitat per a fer una actuació 
de millora o amb la construcció d’una variant.
Considera també que cal actuar i s’ha de fer es del punt de vista d’una planificació més intel·ligent amb mesures 
transversals que ajudin a generar nous hàbits en el transport més sostenibles, i han notat a faltar en aquesta moció 
precisament això, que no es parla de mesures que acompanyin a la construcció d’aquesta variant i el que s’ha de 
fer és una variant contemplant al màxim la preservació del medi ambient, que en aquest cas són horts i zones 
verdes dels pocs que té el municipi de la Palma.
Ara s’ha trobat un nou traçat de consens que és molt més car. I diu que és veritat que hi ha alternatives amb 
exemples de variants i de túnels que encara són més cars i que s’han construït però considera que la moció hauria 
d’anar acompanyada d’un estudi de mesures transversals que ens ajudin a establir nous hàbits de transport més 
sostenible, de models de foment d’eficiència en el transport de vehicles privats, que això es pot fer, i els hagués 
agradat escoltar quines mesures prendrà el govern per a canviar aquest model urbanístic que tants problemes 
està causant. I tot això s’hagués pogut recollir en aquesta moció sobre la construcció de la variant i no només 
parlar de que s’ha de construir una variant i de traslladar el problema al govern de la Generalitat.
En qualsevol cas manifesta que ells estan d’acord en que cal actuar i que si es fa en aquesta posició de consens 
que s’ha trobat, tot i que li agradaria saber si el consens dels partits també reflecteix el consens de la ciutadania, 
ells votaran a favor de la proposta, no tenen prejudicis.

Rosa Boladeras
Agraeix el vot a favor i li diu que representa un partit polític que és Convergència. Any 97, projecte de la 
Generalitat, govern de Convergència, no es tira endavant. Demana que es deixi el passat i no té sentit adreçar-se 
al passat per a veure el que han fet els partits polítics en el passat a tot arreu i a tots els estaments i si s’ha de fer, 
ho poden fer tots. Recorda al senyor Blanco que a l’any 2001, hi ha un accident que l’alcalde d’aquell moment de 
la Palma va considerar molt greu i diu que es farà la variant immediatament. L’alcalde era de Convergència i la 
variant no es va fer. A nivell urbanístic de Corbera, demana saber on era el seu partit quan es van aprovar els plans 
generals que van votar. Li diu que un dia vingui a mirar-se la proposta que es va fer de Corbera 2000. Demana que 
siguin conseqüents. De totes maneres li agraeix que el vot sigui a favor.

Èric Blanco
Respon que precisament perquè són conseqüents és perquè s’ha parlat de les errades dels partits, però de tots. 
En aquell moment ell no hi era, no té ni l’experiència política de la Sra. Boladeras ni l’edat i en qualsevol cas ja ha 
parlat d’aquestes errades que es van cometre en el passat a l’hora de planejar, equivocacions molt evidents tenint 
en compte el model insostenible que es té al municipi i que, per tant ells assumeixen la responsabilitat que tinguin 
en aquell moment per no haver sabut fer les coses com s’havien de fer i dels socialistes per haver desenvolupat el 
que no s’hauria d’haver desenvolupat.

Alcaldessa
Demana es passi a votació. (es demana el vot del senyor Moreno, però aquest no hi és en aquest moment a la sala)
 
“Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Èric 
Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez 
iLaporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, 
Carme Benito Gómez (PSC). 

Vots en contra: Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP).
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Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC).”

 (El senyor Moreno entra en la sala en el moment que la secretària resumeix els vots dels partits polítics per a dir 
que ha sortit un moment de la sala i que el seu vot no és abstenció. La secretària li explica que si no es troba a la 
Sala el seu vot serà d’abstenció. El Sr. Moreno demana que consti a l’acta el següent:  “el senyor Moreno s’ha 
absentat del Ple perquè no volia ser còmplice de la gran mentida que sempre diuen els socialistes en aquest Ple”.

Alcaldessa
Respon al senyor Moreno que no s’obviarà res i si hi haques algun error a l’acta pot demanar la seva esmena, com 
sempre pot fer. Demana es passi al punt següent, donant la paraula al senyor Arturo Martínez per a que faci lectura 
de la moció.

12.Moció en relació a les beques de menjador a Corbera de Llobregat.

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

Mercè Rocas, amb DIN 38509613T, com a portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal,

EXPOSA

El nostre municipi, Corbera de Llobregat i la nostra comarca, el Baix Llobregat, pateixen 
intensament els efectes de l'actual crisi econòmica, i constatem un enduriment de les 
condicions de vida de molts i moltes catalanes, especialment d'infants i adolescents, segons 
dades de l’IDESCAT.

Davant d’aquesta situació, valorem l’esforç que des del Govern de la Generalitat s’ha 
realitzat per dotar de major recursos econòmics la partida destinada a beques menjador 
garantides, i l’adopció d’un sistema de valoració únic a tot el país, cercant així la màxima 
equitat en el repartiment dels fons destinats a beques menjador.

L’existència de beques garantides, amb una partida econòmica que es manté oberta al 
llarg de tot el curs escolar, per tal d’atendre en qualsevol moment aquelles situacions més 
vulnerables, és també un canvi substancial.

Entenem que la funcionalitat dels menjadors escolars ha anat evolucionant, passant de ser 
un recurs per millorar les oportunitats educatives i facilitar la conciliació laboral-familiar, a 
ser un instrument per garantir al menys un àpat en condicions i que això comporta, 
indubtablement, dificultats i friccions del propi instrument, davant la magnitud de la 
situació econòmica de moltes famílies.

Al Baix Llobregat aquest curs escolar s’han presentat més d’11.000 sol·licituds d’ajuts 
menjador, la més alta registrada en els darrers cursos escolars.

Atès que tot i havent atorgat, a data d’avui, més de 5.000 beques garantides, existeix una 
bossa de 2.000 nens i nenes que, tot i reunint les condicions d’accés als ajuts de menjador 
que estableix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, no tindran 
beca garantida sinó que passaran a formar part del grup de beca flexible. D’aquests 2.000 
nens i nenes, el 55% està en intervenció per part dels serveis socials municipals, i el 31% 
són famílies nombroses.



El Departament d’Ensenyament ens ha comunicat que la dotació econòmica per atendre 
les famílies que es troben dins del grup de beca flexible és de 266.000 €, i que és una 
quantitat que no es podrà incrementar al llarg del curs, essent en 250.000€ inferior a la 
pressupostada en el curs passat quan ja es va manifestar per part del Consell Comarcal 
que era una quantitat insuficient per la realitat social de la comarca del Baix Llobregat.

Manifestar i deixar constància que la insuficiència de fons destinats a beques menjador 
està sent suportada any rere any pels ajuntaments de la nostra comarca, el que suposa 
un gran esforç en uns pressupostos sotmesos a tensió i ajustos continuats. En concret a 
Corbera de Llobregat, segons dades de l’ajuntament, hi ha 20 alumnes afectats en el curs 
d’enguany.

Des de Corbera de Llobregat no s’entén la decisió de la Generalitat de no augmentar 
suficientment els pressupostos destinats a beques menjador en un moment en que la 
demanda s’ha incrementat, fet que implica, automàticament, que famílies necessitades 
quedin fora del sistema, ja que s’endureix la situació exigida als ciutadans per accedir al 
mateix.

Atès a tot allò exposat, el grup municipal d’ERC-AM proposa al ple de l’ajuntament de 
Corbera de Llobregat  els següents ACORDS :

PRIMER- Sol·licitar al Govern de la Generalitat el compliment dels acords signats al Pacte 
per la Infància, i garanteixi els recursos necessaris per a què tots els infants que ho 
necessitin tinguin accés a un ajut de menjador.

SEGON- Instar al Departament d’Ensenyament una avaluació dels resultats de la mesura 
d’unificació de criteris per a la concessió de beques menjador, així com de tot el nou model 
d’ajuts de menjador per revisar, si s’escau, els criteris econòmics i socials d'atorgament de 
les beques perquè cobreixin a tots els infants en situacions de vulnerabilitat.

TERCER- Comunicar els acords al Parlament de Catalunya, a les Conselleries 
d'Ensenyament, i Benestar Social i Família, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a la 
Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis.”

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Diu que el seu vot serà favorable a la moció però desitja dir que aquesta vegada sí hi ha un posicionament de 
l’ajuntament i per tant, és operativa. Però hi ha d’altres coses que també s’han de fer. Explica que fa uns dies, el 5 
de novembre es va convocar davant de la seu dels Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat a Sant Feliu 
de Llobregat, una manifestació en la que van acudir moltes persones i molts joves de molts municipis i que d’aquí 
de Corbera només hi havien tres d’ampes i ell mateix , considerant que és molt important l’acció de la ciutadania 
a l’hora de pressionar en temes tan greus com que hi hagin nens que no tenen garantit ni un àpat al dia en 
condicions i que això passa. S’ha parlat de vint persones, que segurament controla Serveis Socials, però 
segurament hi ha més. Es parla d’una situació en la que l’ajuntament també hauria de posicionar-se i a vegades 
gastar-se 200€ en una pancarta en un tema tan injust com són les beques menjador. Per tant, proposa que a part 
de la moció que votaran a favor, demanen gastar-se 200 o 300€ en pancartes per a promocionar les empreses del 
poble per a que el resultat d’aquesta moció sigui coneguda pels ciutadans i amb un lema que quedi clar que 
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manquen recursos per a resoldre el tema de les beques menjador al Baix Llobregat i a Corbera. Cap nen de Corbera 
sense beca menjador. Sap que la competència és de la Generalitat però fer-ho públic també és una forma 
d’informar.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Diu que volen contextualitzar la situació en els seus termes explicant que el Departament d’Ensenyament va 
implantar pel curs 2014-2015 un nou model de beques menjador que garantia ajuts a la meitat i a la totalitat de 
les beques menjador. Fins a aquell model, implantat pel tripartit, s’atorgava un 50% de l’import de l’ajut i en casos 
extraordinaris un 75% però mai del 100% com va implantar el govern convergent. Atesa la situació econòmica es 
va contemplar una partida reservada fins el mes de juny per si un cas apareixien nous casos de necessitat. Així va 
ser com per primera vegada un govern de Convergència va passar a atorgar beques del 100% de l’import i de la 
mateixa manera va seguir atorgant-ne el 50% en funció de la renda. Un altra pas que es va aconseguir va ser que 
tots els Consells Comarcals tinguessin els mateixos criteris per a la concessió de les beques acordats en el grup de 
treball entre el Departament d’Ensenyament, les entitats municipalistes i els Consells Comarcals, organismes que 
fins aleshores establien mecanismes d’índex de rendes de la Generalitat però gestionats per ells, dient que 
l’objectiu era que s’establís un criteri comú per a tot el territori. Le beques de menjador s’atorguen al principi de 
cada curs en funció de les sol·licituds presentades i en funció de l’índex de suficiència de Catalunya. En el cas de 
detectar casos sobrevinguts, encara que la beca no s’hagi demanat, es tramita d’ofici pel Departament. 
El Departament d’Ensenyament va fent mensualment transferències als Consells Comarcals per a beques 
menjador i transport escolar i com a exemple pel curs a 2015-2016 aquesta xifra ha estat de 68.150 ajuts i 16.500 
beques del 100% i 51.634 del 50.
Explica que en el segon any d’aplicació d’aquest model es pot comprovar que s’ha fet un gran esforç en l’increment 
d’un 57,62% de les beques menjador totals que han passat de 10.484  a 16.500.
En relació al primer punt de l’acord que parla del Pacte de la Infància una de les mesures preventives va ser no 
augmentar més el preu del menjador que, de fet, es manté igual que a 2008 amb 6,20€. Una altra mesura 
preventiva va ser posar en marxa un protocol de detecció de necessitats i en relació amb l’alimentació dels infants 
de Catalunya, el Pacte de la Infància,  estableix que cal assegurar la inversió pública necessària per tal de disposar 
d’un pressupost suficient capaç de cobrir necessitats.
Des del govern, més enllà de les beques menjador, s’han implantat altres mesures complementàries per a garantir 
que els infants i adolescents disposen d’àpats . El Departament de Benestar Social i Família va resoldre aquest 
juliol la convocatòria extraordinària de subvencions a entitats socials per a actuacions d’atenció a les famílies 
vulnerables per un total de 3.600.040€ i que és un increment de més d’un milió d’euros amb 2014 i amb 108 
entitats, 36 més, emmarcat tot dins del Pla d’acció contra la pobresa i per a la inclusió social de Catalunya 2015-
2016 aprovat pel govern el 16 de juny dins del Pla integral de suport a la família fins el 2016. Explica que la 
convocatòria extraordinària de 2014 estableix inicialment una quantitat de 2.000.000 € que va ser després ampliat 
fins a 5.000.000 € i beneficiant a 72 entitats.
Diu que per finalitzar vol recalcar que els pressupostos d’aquests exercicis també van ser aprovats per Esquerra 
Republicana i no entenen perquè ara presenten aquesta moció quan en el seu moment ja haguessin pogut fer 
esment en els pressupostos d’aquestes mesures que com ja s’ha dit han estat abordades pel govern de la 
Generalitat actual.

Arturo Martínez
Respon que vol aclarir dues coses perquè està escoltant que es parla de milions i en aquestes beques flexibles al 
curs anterior hi havia 266.000 més 250.000€. La quantitat que aquest any ja s’ha dit que no es podrà incrementar 
són els 250.000€  de diferència i aquest és el problema que en aquesta moció s’està indicant, i això fa que hi hagin 
alumnes sense beca.



Li aclareix que Aquesta moció ha estat pactada pell Consell Comarcal amb Convergència, Partit Socialista, Esquerra 
Republicana i Iniciativa per Catalunya. Per tant, no entén perquè Convergència diu que no entén perquè Esquerra 
presenta aquesta moció perquè de fet aquesta moció que es presenta la podrien haver presentar qualsevol dels 
quatre partits esmentats que van estar d’acord amb la redacció de la moció que ha estat presentada en la majoria 
de municipis del Baix Llobregat. De fet, la moció comença dient que es valora l’esforç fet per la Generalitat i el que 
s’està dient és que aquests diners no arribaran i aquest és el problema. El que vol que quedi clar i consti és que no 
és que Esquerra presenti una moció en solitari, es que s’ha pactat amb les quatre forces polítiques que governen 
o estan representades dins del Consell Comarcal.

Pol Ejarque
Diu que veu que el senyor Martínez interpreta el sentit del vot del seu grup perquè encara no s’han manifestat i 
el que s’ha fet ha estat contextualitzar pe a que la ciutadania sàpiga de què s’està parlant i entén que tothom 
necessita veure tots els elements de debat necessaris per poder veure-ho amb claredat. Li retreu al Sr. Palacios la 
seva interrupció i li manifesta que si considera que la seva explicació no està del tot clara li convida a quedar-se 
després del Ple on li explicarà tot el tema de forma personal.  

Arturo Martínez
Justament per aquest motiu, que la ciutadania ho sàpiga tot, ha volgut puntualitzar que aquesta moció ha estat 
pactada per Convergència, Esquerra, Partit Socialista i Iniciativa per Catalunya i no ha dit res ni ha pretès avançar-se 
al vot que faran que imagina serà favorable. I justament ho ha volgut explicar tot perquè li ha semblat entendre 
que el que deia Convergència era que es tractava d’una moció que Esquerra feia a la Generalitat i no és així.

Pol Ejarque
Diu que si s’ha entès malament creu que ha hagut una mala comunicació entre els dos i presenta les seves 
disculpes.

Alcaldessa
Demana es passi a votació.

 “Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel 
Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas (*),Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel 
i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, 
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme 
Benito Gómez (PSC).” 

(*) Èric Blanco
Diu que abans d’expressar el seu vot li agradaria constatar el cachondeig que a vegades hi ha entre els membres 
del seu govern quan s’exposa algun punt per part d’algun membre de l’oposició i de fet, ha passat abans quan la 
CUP estava exposant el seu punt que hi havia els mateixos riures i manques de respecte que ha tornat a succeir 
quan el senyor Pol Ejarque ha intervingut. Demana es tingui en compte i que es cridi a l’ordre als seus regidors i 
regidores quan aquest comportament no és el que tothom desitjaria. La interrupció ha vingut donada perquè 
aquest senyor estava rient del seu company. El seu vot serà favorable.

13. Donar compte de diverses resolucions d’Alcaldia i/o assumptes de competència 
plenària.

L’alcaldessa dóna compte dels següents assumptes:
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1. Del Decret d’Alcaldia 1355/2015, de 16 de juliol, pel qual es designen de forma genèrica 
com a lletrades de l’Ajuntament a la secretària i a les dues tècniques jurídiques de la 
Secretaria General. 

2. Del Decret d’Alcaldia 1752/2015, de 21 de setembre, de nomenament com a tresorera 
accidental a la secretària, pel temps en que l’actual tresorera estigui de baixa per 
incapacitat temporal. 

3. De la sentència núm. 718, dictada el 5.10.2015 pel TSJC, que desestima el recurs 
d’apel·lació interposat pels veïns de Ca n’Armengol contra la sentència dictada en 
primera instància que desestimava igualment el recurs que havien interposat en relació 
al projecte modificat número 2 i al projecte complementari de les obres d’urbanització 
de la UA Ca n’Armengol.

4. De l’acord adoptat pel Ple de la Diputació, en sessió d’1.10.2015, pel qual accepta la 
delegació de competències efectuada pel Ple d’aquest Ajuntament el 05.05.2015 en 
relació a les funcions de recaptació de les quotes d’urbanització , de manteniment i 
altres ingressos corresponents a les Juntes de Compensació i a altres Entitats 
Urbanístiques Col·laboradores.

5. De la Moció aprovada pel Consell Metropolità de l’AMB, en sessió de 29.09.2015, de 
suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.

6. De la Moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Cervelló perquè es mantingui la inversió 
prevista per a la Variant de Vallirana per al 2016.

7. De l’acord adoptat el 8.10.2015 per la Sala de Supervisió de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia que ordena a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA 
que en el termini màxim de sis mesos restauri el lliurament d’enviaments postals en 
bústia domiciliaria. En concret, la urbanització de la Servera.

8. De la modificació de l’ordenança fiscal 26 aprovada per la Junta de Govern Local de 9 
de novembre de 2015 per delegació del Ple, referida al preu públic de l’Escola Esportiva 
Municipal. Explica que es tracta d’una bonificació del 15% per a les famílies nombroses 
i monoparentals.

9. De l’acord adoptat per urgència per la Junta de Govern Local, en sessió de 9 de 
novembre de 2015, relatiu a l’aprovació inicial del projecte “Aprovació inicial del projecte 
de reparació i consolidació estructural del Pavelló Municipal d’Esports”.

Explica que del projecte tècnic se’n ha fet càrrec l’Àrea Metropolitana amb una xifra de 
80.000 i ja van informar a la Comissió Assessora i que tot puja un total de 711.429€ i no 
suposa cap perill mentre s’estigui fent. Passa la paraula al senyor Alfredo Prado.



Alfredo Prado
Respecte de l’últim apartat, explica que el projecte contempla les obres a realitzar per a la consolidació dels pilars 
del pavelló i s’ha anat a la Diputació perquè la idea és que ho puguin subvencionar en la totalitat.
En el moment que es facin les obres, el pavelló no pararà la seva activitat i així es va comunicar al Consell Esportiu.

Alcaldessa
Diu que abans de passar a l’apartat de precs i preguntes dels regidors, es donarà la paraula a una ciutadana que 
ha demanat poder intervenir en aquest apartat.

Nuria Estelles Samper
Demana que es doni una solució definitiva a les obres que es van fer a Les Parretes fa deu anys, fa deu anys que 
es van entregar i que encara no s’han pogut resoldre. Fa ja nou anys, vuit anys, cada any li deien que estava tot 
fet i inclús amb la Rosa s’havia convingut fa tres anys que passat Reis quedaria resolt definitivament i simplement 
és per a veure quan es pot resoldre. 

Alcaldessa
Dóna les gràcies a la senyora Estelles, dient que ja han parlat amb ella però que és educat donar-li la paraula al 
Ple perquè ho va demanar.
Explica que l’interventor municipal ho ha de revisar tot i per això aquests primers tres mesos no ho pot fer però 
es compromet a que aquest primer semestre estarà totalment liquidat perquè s’han de generar quotes als altres 
veïns. 

Nuria Estelles Samper
Diu que ja li agradaria, afegint que abans de girar les quotes es faci un estat de comptes perquè en el seu moment 
es va dir que les coses havien quadrat pràcticament al cèntim i s’ha hagut de fer alguna petita cosa i sembla que 
les coses ja no són com haurien de ser i llavors els agradaria que es revisés tot.

Alcaldessa
Respon que la Junta de Compensació està dissolta però encara està l’Associació de Veïns i no hi ha cap problema 
en que es pugui mirar conjuntament.

Nuria Estelles Samper
Diu que com a mínim que es torni la part que han posat i que repercuteixi en els interessos que correspongui i 
que els hagin de pagar els que no ho van fer en el seu moment. Diu que van posar sis mil i pico d’euros a l’any 99 
en diners d’ara que s’havien de descomptar dels 78.000€ que es van pagar en el seu moment i que li van dir que 
no es preocupés perquè d’aquí a un mes està liquidat i han passat més de deu anys, i el valor de llavors no és el 
valor d’ara.

Alcaldessa
Respon que no es farà res sense la reunió aquesta. Es faran bé els números quan els hagi revisat l’interventor.

Nuria Estelles Samper
Diu que el que li agradaria és que el compromís fos ferm perquè tots els equips de govern que han passat des de 
fa deu anys deien que sí. 

Alcaldessa
El compromís està i per això li ha volgut donar la paraula.

Nuria Estelles Samper
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Aprofita per a denunciar l’estat en el que està la urbanització, les tomes d’incendis estan destrossades, escales 
en mal estat i un excés d’herbatge.

Alcaldessa
Diu que es revisarà.

14. PRECS I PREGUNTES.

Dóna pas als grups municipals donant la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Demana saber, sobre la darrera informació donada pel regidor d’Esports, si al final la subvenció que ve és del 50%, 
l’ajuntament ha de posar l’altra 50%.

Alfredo Prado
Respon que no, que la Xarxa de la Diputació és del 100% de l’obra.

Antonio Moreno
Demana saber si està garantida.

Alcaldessa
Diu que no, que està garantit encara però per això s’ha tingut una entrevista amb el diputat d’Esports i ara s’està 
pendent d’una entrevista amb la Presidenta. El que es vol és el 100% i si no, s’anirà a picar a d’altres portes com 
l’AMB. Explica que l’obra s’ha de tirar endavant però per desgràcia no es disposa d’aquests diners i ara s’ha de 
lluitar per a tirar endavant amb les ajudes tant de la Diputació com de l’AMB. Si es pretén que la Diputació 
assumeixi el 100% de l’obra és per a poder dedicar a altres inversions el que pugui donar l’AMB.

Antonio Moreno
Demana saber si hi ha garantia de que el diner vindrà de fora.

Alcaldessa
Respon que o bé de fora o a veure que es fa perquè l’ajuntament no té els diners i el regidor ho sap.

Antonio Moreno
Diu que ho pregunta perquè li agradarà veure a 2016 quines seran les prioritats.

Alcaldessa
Diu que aquest projecte contempla tres fases, que l’ideal seria fer-les totes seguides, dient que amb la primera 
fase ja són 500.000€ i és el que també el regidor ha dit abans, que es va tindre a l’anterior legislatura passada, 
que es va concentrar tota per a fer el camp de futbol, ara s’ha de concentrar. Per desgràcia, diu que garantia no 
es té perquè una cosa és el que es parla i aquest projecte no és una cosa que es faci ara, és una cosa que s’està 
parlant i treballant des de l’AMB i hi ha un projecte i una memòria ben feta, no es tracta d’un caprici. Diu que 
confien en que est tiri endavant.

Antonio Moreno
Diu que aprofita el torn de paraula per a demanar al regidor d’Ensenyament informació sobre els mòduls i l’estat 
del Cau de la Guineu, que és una de les escoles que està en situació precària.

Alfredo Prado



Respon que igual que li va dir a l’anterior ple, el projecte ha sortit a licitació i s’han presentat unes seixanta 
empreses i hi ha els sis mesos per a presentar el projecte. Per altra banda, el que hi ha ara són consellers en 
funcions i directius en funcions i aniran a veure’ls, ja que es té la partida i es tindrà el projecte d’aquí a sis mesos, 
aprofitar per a que entrin en pressupostos de 2016, si es que hi ha pressupostos. El primer que s’ha de veure és 
si el govern es forma o no, però tot i així, aquestes són les línies. Es coneix l’import de la segona fase i s’anirà a 
demanar que es posi en pressupostos, tot i que s’ha anat treballant amb petites modificacions que s’han fet a 
l’estiu. La segona fase ja comporta treure els mòduls.

Xavier Miquel
Demana saber sobre l’assumpció per part de la secretària de dues tasques, que entenen és complicat, com són 
la secretària de l’ajuntament i tresorera accidental, preguntat perquè no s’ha contractat a ningú entenent que 
no es tingui personal per a fer res perquè en els darrers anys un dels béns més preuats, que és el personal, entre 
amortitzacions i acomiadaments, després tot són excuses. 

Sobre l’acord de Junta de 19 d’octubre, que és la modificació del conveni de col·laboració amb la Junta de 
Compensació de Can Montmany de Mas Passoles, aquesta urbanització que tan bé es va tractar, quina ha estat 
la modificació i quina és la situació actual, demanant explicació sobre la frase “es preveu el cobrament de quotes 
urbanístiques per part d’entitats bancàries actualment titulars de parcel·les en situació de morositat”. 

Després, demana informació sobre el conveni que s’ha refet sobre el servei d’assistència domiciliària a través del 
Consell Comarcal, en que es demanaven un augment d’hores i que es fa a través d’una empresa externa que es 
diu Clece.

També sobre la situació de brutícia que hi ha al carrer Rafel Casanovas, que és un camí escolar, en que també 
manquen passos de zebra i que té tràfic de cotxes.
Sobre un projecten que s’està fent a Cervelló i que li agradaria saber quina opinió es té. El projecte és sobre 
l’ampliació d’una de les pedreres que hi ha i que afectarà perquè és un lloc de passeig al que hi va molta gent de 
Corbera.

Albert Cañellas
Pregunta al Jordi Anducas pel tema de la fira de Nadal, que està despertant moltes expectatives amb el projecte 
de les 15.000 meravelles i una de les primeres actuacions serà la fira de Nadal a Corbera alta i relacionada amb 
el Pessebre Vivent. Demana saber com està el projecte i quines característiques té la fira, com és o serà 
l’adjudicació, si hi haurà o ha hagut un concurs públic. Sap que aquest projecte de les 15.000 meravelles té molt 
en compte a ACOPA i els comerços i vol saber quina serà la seva participació, quines avantatges es tindran si 
s’està associat. Diu que la Fira que encaixi dins de l’ambient del Pessebre Vivent, que s’ha fet des del voluntariat 
i des de l’organització popular de la gent pensat per a tots els públics, i això fet des del voluntariat de les persones 
que fan de pessebristes.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Demana saber a qui s’ha adjudicat aquest concurs de la fira de Nadal del Pessebre ja que per mitjà de les xarxes 
socials s’han assabentat de que ha estat adjudicat a la senyora Cristina Blasquiz, militant o no ho saben d’ERC, o 
al menys anava a les llistes de les passades eleccions municipals.
També pregunta per quines accions s’han fet en relació al Correllengua, sobre quina planificació s’està fent dels 
tributs a Corbera d’acord amb la moció de l’Agència Tributària, si es considera que pagar els impostos a l’Agència 
Tributària catalana fa feliç o no a la gent, afegint que una vegada contestades les preguntes faran un prec.
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Alcaldessa
El tema del senyor Moreno diu que ja s’ha contestat. 
Respecte del tema de que recau la feina de la tresorera a la secretària, diu que és un tema puntual i que durarà 
mes i mig, per tractar-se d’una baixa, i explicant que també es té una altra baixa que és la de la cap de 
comptabilitat i que això afecta a moltes coses del dia a dia.
Després, sobre el tema de Can Montmany de Mas Passoles, el que s’ha fet és que a l’any passat es va fer un 
conveni pel qual l’ajuntament anticipava els diners del projecte per a poder inscriure el projecte de parcel·lació i 
finalitzava a l’any i van demanar perquè tenien uns problemes de retenció de tresoreria brutals perquè a qui més 
se’ls hi devia, evidentment, eren als bancs, que no pagaven, si es podia modificar. Llavors el que s’ha fet ha estat 
modificar. La primera vegada que van cobrar va ser del 100% i llavors s’ha modificat aquest conveni i ha passat 
de ser del 25% i s’ha allargat el termini. Explica que el que passa és que les coses estan funcionant bé i s’ha tirat 
endavant la reclamació als bancs i han tingut una entrada important de diners i ara es podrà cobrar tot.
En relació al tema del senyor Martínez, li dóna la paraula.

Arturo Martínez
Diu que parlarà de memòria però no s’equivocarà gaire. Explica que aquest any es té un conveni per uns 15.000€ 
i el que es va haver de fer una addenda per a poder cobrir les hores que feien falta aquest any, per uns 15.000€ 
més, ja que la despesa aquest any ha estat d’uns 30.000€-31.000€.
Per a l’any vinent ja s’ha demanat i aprovat que el SAD és per un valor de 71.000€. Es passa dels 30.000€ que 
s’han gastat aquest any a 71.000€ i també hi ha en el mateix acord, per al primer semestre de 2017, 50.000€. Diu 
que en hores no ho pot dir perquè no disposa en aquest moment del quadre.

Xavier Miquel 
Demana saber si ha estat coberta la demanda de les persones que han demanat el servei.

Arturo Martínez
Respon que en principi si i la previsió ha estat aquesta i precisament el Consell Comarcal ha demanat que es facin 
molt bé els càlculs de previsió per a no trobar-se en la situació de que a mitja temporada es tinguin que rectificar 
els pressupostos. S’ha demanat, ha estat aprovat i s’espera que no es tinguin que gastar tots però no ho creu.

Alcaldessa
En relació al que s’ha comentat del carrer Casanovas hi havien dos temes, el de brutícia i el de seguretat, donarà 
primer la paraula al senyor Palacios i després a la senyora Mercè Rocas.

Andrés Palacios
Diu que aquest carrer té el mateix manteniment que la resta del municipi i si ha passat alguna cosa puntual no li 
sabria dir i en tot cas ho mirarà, però insisteix en que el manteniment de neteja és a tot arreu el mateix. Pregunta 
si es refereix a brutícia de fulles d’arbre. 

Xavier Miquel
Respon que no, que hi ha moltes reclamacions. Diu al regidor que si vol passar un dia per la porta de l’escola ho 
veurà. També amb el tema de que hauria d’haver un pas de vianants que tampoc hi és.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.

Mercè Rocas
Respecte al tema del pas de peatons que diuen s’hauria de posar, demana que li permetin que juntament amb 
el cap de la policia local hi puguin veure i valorar i els donaran resposta mitjançant un informe, entenent que es 



podria tirar endavant però demana que li permetin que un tècnic pugui fer un informe i que es pugui resoldre 
mitjançant correu electrònic.

Jordi Anducas
Explica que aquest nadal Corbera està de moda. La temporada de nadal de 2015, com han estat explicant a les 
exposicions de Corbera i les 15.000 meravelles, és la prova de foc per a que tot el que xerra es faci realitat. Es 
farà un primer pas per a que Corbera sobresurti en esdeveniments de caràcter nadalenc i es vol competir amb la 
fira de nadal d’Espinelves, amb les fires de Santa Llúcia que es fan a tot arreu i vol que el Pessebre Vivent sigui 
referència amb més de 28.000 persones a l’any anterior, es vol que s’acompanyi amb un market de primer nivell 
i això és el que s’ha impulsat. Aquest market de primer nivell s’ubicarà al carrer major entre Andreu Cerdà, 
arrancant a la pujada davant del Pere Pau fins a l’antic Hospital de Peregrins. S’instal·larà durant tres caps de 
setmana, el 19, 20, 26 i 27 de desembre i 2 i 3 de gener. En aquest market hi haurà diferents animacions, tallers, 
els reis, exposicions culturals i el que es va demanar als paradistes és que hagués un bon recull artesanal, 
tradicional i de qualitat. Es vol que la part alta de Corbera es converteixi en un lloc emblemàtic on es pugui viure 
amb la màxima intensitat els sentiments propis de les festes. 
Aquest serà un primer pas i si tot va bé, a llarg termini s’hauria d’aconseguir que Corbera recrees el món de les 
tradicions nadalenques entrant en un món de nadal espectacular. 
Explica que tot no queda aquí, perquè a la zona baixa o zona comercial s’engega una campanya de Nadal que no 
s’ha vist a Corbera en els últims anys, no sap si a la època de vaques grosses es va fer la inversió que es vol fer 
aquest any, ajuntant ACOPA, Ajuntament i comerços no inclosos a ACOPA. La campanya de nadal començarà el 
12 de desembre i acabarà el 5 de gener i s’ha fet un gran esforç per a posar també activitats al carrer, una rua de 
nadal un cap de setmana, circ un altre, la cavalcada de reis, hi haurà música al carrer i espectacles, cantada de 
nadales, el saló de la infància, una exposició de pessebres al voltant de la biblioteca, omplint el carrer d’activitats 
dissabtes mati i dissabtes tarda i diumenges matí, amb el compromís dels comerciants en obrir durant 12 i 13, 
19 i 20, el 26 i 27 es fan vacances abaix, 2 i 3 es fa campanya abaix. També es farà una prova pilot d’ampliar 
l’espai peatonals. 
Un altre canvi que es vol introduir, subjecte a les limitacions tècniques, és el tema de les llums de nadal i es vol 
fer un esforç de concentració amb les limitacions tècniques que hi ha. Es posaran arbres de nadal a les zones 
comercials i es farà una primera aproximació al que es vol d’un centre comercial a cel obert amb tres caps de 
setmana pilots on els comerços, per la seva banda, també faran actuacions adornant el carrer i els arbres. 
Respecte a la contractació del market a una persona vinculada a Esquerra, diu que hi ha un informe de Promoció 
Econòmica on s’explica com ha anat el procés i ha estat realment la primera decisió com a regidor que ha viscut 
en que no ha pogut decidir i no es va assabentar de tot el que ara explicarà que es va fer. Se li va dir que 
s’adjudicava a una empresa. Les tècniques de Promoció Econòmica van llençar un concurs on es va fer un 
encàrrec a sis empreses sobre el que es volia fer, 008 actors i Espectacles, Expogestió, Glam Events Barcelona, 
Mapamundi, Sabors Catalans i TMR World. Un cop enviat aquest informe a totes aquestes empreses, l’equip 
tècnic es va posar en contacte amb totes per a confirmar el seu interès i per a presentar una oferta i resoldre 
dubtes. 008 actors i Espectacles, Expogestió i TMR World van comunicar que no presentaven cap oferta, Glam 
Events Barcelona i Sabors Catalans van comunicar que presentaven la seva oferta i Mapamundi va comunicar 
que encara ho estaven valorant, sent la data màxima el 16 d’octubre a les 12 hores. Dins del termini establert, 
es va rebre, mitjançant correu electrònic, les ofertes de les empreses Glam Events Barcelona i Sabors Catalans. 
Es van fer una sèrie de valoracions de les dues ofertes i l’Àrea de desenvolupament Econòmic va proposar que 
desenvolupés l’acció Fira de Nadal 2015 a l’empresa Glam Events Barcelona. Els trets que es van valorar per a 
escollir l’empresa guanyadora i no Sabors Catalans va ser tota l’ambientació que faria als carrers i es va 
manifestar que es donaria prioritat al comerç i productors locals, ACOPA està participant i sap que els 
comerciants d’ACOPA tenen un descompte per a estar allà i també els hi fa un descompte l’empresa, és a dir 
ACOPA subvenciona una part i l’empresa també fa un descompte per als comerços associats. També es va valorar 
positivament que es donés un stand gratuït a Corbera Voluntària per a que fes les seves tasques de recollida 
d’aliments i també que es donés una parada als nois i noies de quart d’ESO de l’Institut de Can Margarit que des 
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de fa molts anys venen xocolates i coques. També es va valorar el fet de que tot el dispositiu de fira l’Ajuntament 
tingués una sèrie d’estalvis en la inversió que es fa. 
Pel que sap, seran taules amb il·luminacions ambientades en Nadal i no carpes i també s’està gestionant que el 
Casal de Santa Magdalena cedeixi l’entrada per a que es pugui fer alguna representació destinada a nens i a 
l’Hospital dels Peregrins es farà alguna exposició, perquè serà com el final de la Fira i l’últim reclam. 
Respecte a la relació amb el Pessebre, tot això s’ha fet de la mà del Pessebre i abans de fer cap encàrrec es va 
comunicar al Pessebre la intenció que es tenia i ells van donar carta blanca respectant uns mínims que s’han fet, 
de manera que la convivència i col·laboració sigui un fet. La difusió s’està fent conjuntament amb el Pessebre i 
l’empresa encarregada, i també amb la col·laboració de l’Ajuntament, amb aquest slogan que és Aquest Nadal 
Corbera està de moda, slogan que sortirà a l’Avançada i també per altres mitjans perquè es vol atraure el públic 
del país i també als 15.000 veïns i veïnes de Corbera per a que les persones passegin i puguin comprar articles 
nadalencs com també el tast als diferents bars i també s’han convidat als d’js de la ràdio a participar per a 
dinamitzar. 
Explica que s’estan fent esforços molt grans per part de l’Ajuntament, tant en recursos monetaris com de 
personal, d’ACOPA amb la qual n’està molt satisfet de la seva implicació i també molt content de la resposta dels 
comerciants de Corbera que estan fent iniciatives sense que ningú els hi digui per tal de dinamitzar els carrers. 
Creu que anirà bé i espera que respecti el temps, que és la variable que fa més por. Demana saber si hi ha alguna 
apreciació.

Albert Cañellas
Demana saber si aquesta empresa, que compleix amb els requisits que es van fixar des de la regidoria, té alguna 
relació amb algú de la llista d’ERC o no.

Jordi Anducas
La representant d’aquesta empresa que és la senyora Cristina Blasquiz que no és militant però que estava a les 
llistes i la seva feina és muntar esdeveniments d’aquest tipus.

Albert Cañellas
Diu que el perdonarà però tal i com van dir amb el tema del Jutje de Pau, a part de ser una bona tria ho ha de 
semblar i aquestes circumstancies no ho fan semblar quan des de una regidoria d’ERC es proposa unes condicions 
que compleix una empresa representada per algú de la pròpia llista, afegint que no queda pulcre i fa sospitar o 
malpensar.

Jordi Anducas
Torna a repetir que ell no va participar personalment i que ell va arribar el 16 d’octubre amb la il·lusió de saber 
qui s’havia presentat i li van dir que això no li deien i li van dir que s’havien de valorar les propostes. Explica que 
dilluns al matí va venir perquè tenien Junta de Govern i a les 12 del matí va rebre un mail de la tècnica de 
Promoció Econòmica que li diu l’empresa guanyadora. Diu que a ell li va sorprendre que no pogués participar 
però ho respecta. 
Diu que per a que quedi clar, sobre la contractació d’aquesta empresa l’ajuntament no paga res, s’externalitza 
l’organització i l’ajuntament paga les despeses de llum, de neteja i de seguretat de la fira i la resta d’inversió i 
gestió s’encarrega l’empresa. Posa a disposició l’expedient per a qui ho vulgui veure. Diu que amb totes les 
empreses que es tenien contactes i que es dediquen a fer fires, això és totalment transparent i obert, encara que 
es pot pensar el que es vulgui i ell ho respecta, si li agradaria esperar fins el 4 de gener per veure el resultat i 
valorar tots aquest aspectes a posteriori, dient que està convençut de que serà un èxit, la gent al·lucinarà i es 
posarà Corbera un punt més amunt en grau de percepció turística arreu de la comarca, que és per això que es 
fa.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Carme Benito per a que doni resposta al tema del Correllengua.



Carme Benito 
Explica que ja va comentar que s’està treballant per a preparar alguna activitat relacionada dient que s’acollirà a 
la biblioteca l’exposició Ovidi la fera més tendre i ferotge i serà del 27 de novembre al 10 de desembre i al mateix 
temps, divendres 27 a la Sala polivalent es projectarà el reportatge Personatges que és l’entrevista que va fer la 
Montserrat Roig a 1978 a l’Ovidi Montlló.

Alcaldessa
Sobre el tema de la pedrera de Cervelló diu que en tenien coneixement perquè els ho van explicar els seus 
companys d’ERC i s’està pendent d’una reunió amb ells per tal de conèixer l’abast, però saben que es va presentar 
una moció en contra a l’Ajuntament i no va prosperar. 
Diu al senyor Ejarque que també havia preguntat sobre un tema dels impostos.

Pol Ejarque
Respon que si i que també volia fer una petita apreciació que diu no li ha donat temps a fer preguntant si haurà 
col·laboració entre entitats.

Carme Benito
Respon que es farà difusió a totes les entitats per a que estiguin assabentades. Es va pensar en fer alguna activitat 
en concret per a alguna entitat que ho volgués però es va creure que fer l’exposició de l’Ovidi Montlló i la 
projecció.

Alcaldessa
Sobre el tema dels impostos, explica que es va posar en contacte amb l’interventor per a veure com es podia fer 
i el que podia representar i aniran informant.

Pol Ejarque
Diu que tenen un prec final per a fer. Els agradaria que l’Avançada, tal i com van transmetre el Consell Sectorial 
de Comunicació deixés de ser un pamflet de propaganda de l’acció de govern, i més en el darrer número, i que 
ja es porten dues portades en les que apareix l’alcaldessa actual, considerant que l’alcalde Ripoll i l’alcaldessa 
Boladeras en els darrers anys han sortit en una portada cadascun d’ells i si es miren les pàgines interiors tant 
l’alcaldessa com el seu equip surten en un 40% de les fotos que s’han publicat en les dues darreres Avançades. 
Diu que li agradaria saber a què es deu aquesta sobreexplotació mediàtica i també lamenta la posició del seu 
grup municipal al considerar que la publicació ha de ser per a que la gent sigui feliç i pugui veure les fotos en les 
que hi surten. Per aquesta funció creuen seria més convenient una pàgina de Facebook que sortiria molt més 
barata. Entén que l’Avançada no ha de ser un pamflet ideològic si no que ha de ser un espai de debat on es pugui 
prendre posició en temes d’actualitat tots els grups municipals dons ja es coneix la posició que té el govern, 
perquè si no es fa un flac favor al principi de pluralisme polític.

Alcaldessa
Respon que la primera sorpresa és ella quan rep la publicació perquè no té res a veure en el fet de que surti a la 
portada o no i de fet, no té cap interès en sortir o no i creu recordar que va ser amb motiu de la festa dels avis i 
li hagués semblat bé qualsevol altre cosa que haguessin decidit i qui l’ha de conèixer ja la coneix.

Manel Ripoll
Diu estar sorprès que ho comenti el senyor Pol quan ell no va ser-hi i això del boca orella a vegades funciona i 
d’altres no. Diu al senyor Pol que l’equip redactor el formen dues tècniques de l’ajuntament i el regidor que 
correspon no pinta res. Per tant, diu que són persones de l’ajuntament que decideixen que es posa o no i li diu 
que ho hauria de saber perquè rep ordre de qui té al costat que ha sigut regidor de Comunicació i és així, a no 
ser que ell quan estava imposés el que volia dir. És l’equip redactor format per dues persones de l’Ajuntament 
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que són els que decideixen el que es posa i després hi ha un apartat que és per a les entitats que no es toca res. 
Per tant, per a la seva informació, el regidor no intervé per a res.

Pol Ejarque
Dóna les gràcies al senyor Ripoll per explicar com es fa una Avançada i diu que li agradaria que no només es 
digués com es fa sinó també quina utilitat té, dient que no rep ordres del seu company i que actua per al seva 
consciència, dient que el senyor Ripoll pot considerar que per la seva edat rep ordres, i en tot cas li agradaria que 
considerés la possibilitat de que l’Avançada no fos un pamflet ideològic i fos un espai de debat amb la participació 
de tots els grups municipals, en temes d’interès per al poble, i lamenta que la seva resposta sigui que ell rep 
ordres del seu company.

Manel Ripoll
Respon que simplement com és molt jove i algun dia serà, potser, regidor de Comunicació, llavors podrà imposar 
el que ell consideri, que segurament serà la seva manera d’actuar.

Pol Ejarque
Dóna les gràcies.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 00.27 hores 
del dia 11 de novembre de 2015, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a 
secretària certifico.

L’alcaldessa La secretària

Montserrat Febrero i Piera Maria Abarca Martínez 
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