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

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PEL
PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 31 DE GENER DE 2017
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 i Laporta, regidor
Carme Benito i Gómez, regidora
Alfredo Prado García, regidor
Manel Ripoll i Puertas, regidor
José Antonio Andrés Palacios, regidor
Xavier Miquel i 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

Montserrat Febrero i Piera

També assisteix l’interventor municipal, Javier Vicen Encuentra.
La presidenta obre la sessió i tot seguit es prenen els acords següents:
1. Aprovació acta del Ple de 29 de novembre de 2016.
L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple de 29 de novembre de 2016 amb
el resultat següent:

15/03/2017 La secretària

“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).”
2. Aprovació acta del Ple extraordinari i urgent de 19 de desembre de 2016.
L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple extraordinari i urgent de 19 de
desembre de 2016 amb el resultat següent:
“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,
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Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme
Benito Gómez (PSC).”
3. Aprovació acta del Ple extraordinari de 28 de desembre de 2016.
L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple extraordinari de 28 de desembre
de 2016 amb el resultat següent:
“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).”
HISENDA

16/03/2017 L'alcaldessa

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Finances,
amb el text següent:
En dates 15 i 22 de desembre de 2016 s’han registrat factures per serveis corresponents
a l’exercici 2016 incloses al present expedient, comptabilitzades com a operacions
pendents d’aplicació al pressupost.

Montserrat Febrero i Piera
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4. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2017.

No obstant la citada limitació legal, i per tal d’evitar l’enriquiment injust de l’Ajuntament
en perjudici dels creditors de bona fe, l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990 recull la
possibilitat que el Ple de l’Ajuntament pugui aprovar les obligacions derivades de
prestacions realitzades en exercicis anteriors i no reconegudes anteriorment, mitjançant el
seu reconeixement extrajudicial de crèdits.

L’article 176.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que només poden aplicar-se al
pressupost les despeses que es realitzin en el propi exercici.

L’interventor municipal ha emès informe que consta a l’expedient.
Atès el que disposa l’article 5.2 de les Bases d’execució del vigent pressupost.

15/03/2017 La secretària

ÚNIC. Aprovar el reconeixement de les obligacions d’exercicis anteriors, per un import
total de 2.684,99 €, segons el següent detall :
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EXERCICI 2016

Núm. Factura

Data
factura

NIF
Tercer

Nom Tercer

Import

Núm.
operació
pendent
aplicar a
pressupost

Aplicació
pressupostària

45-16-CORNOV

ANIMALS
30/11/2016 G63133722 SENSE
SOSTRE

1.799,27 220160015194 2017 24 311 2270609

47-16-CORDIC

ANIMALS
20/12/2016 G63133722 SENSE
SOSTRE

885,72 220160015195 2017 24 311 2270609

TOTAL

2.684,99

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, 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), 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).
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Ramon Gabarrón
Explica la necessitat d’aprovar dues factures de l’any passat, d’Animals sense sostre, perquè no hi
havia diners en la partida al 2016 per atendre-les i s’han d’aprovar en el pressupost de l’any 2017
per pagar-les. Això és el què s’anomena el reconeixement extrajudicial de crèdits.

Abstencions: Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC).”
En aquest moment l’alcaldessa dona permís al senyor interventor per abandonar la sessió plenària.

ALCALDIA

15/03/2017 La secretària

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
Els plans d’actuació municipal són documents estratègics que marquen les línies d’actuació
de la ciutat durant uns anys concrets sense tenir un caràcter jurídic vinculant. A partir
d’ells es dissenyen programacions específiques que són primordials per al
desenvolupament de la ciutat i el benestar de les persones que viuen en ella.
Tot i la seva manca de regulació específica, la seva aprovació troba empara en els articles
4.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i 8.1.c
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5. Aprovació inicial del Pla d’Actuació Municipal, període 2017-2019 i obertura
d’un procés de participació ciutadana.
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del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha considerat convenient iniciar la tramitació del Pla
d’Actuació Municipal (PAM) corresponent als anys 2017-2019 amb la formulació d’un
avantprojecte i obrir, en aplicació del principi establert a l’article 69 LRBRL i a l’article 154
TRLMRLC un procés de participació ciutadana per tal que els habitants del municipi puguin
analitzar-lo i formular suggeriments sobre les accions proposades.
S’acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment l’avantprojecte del Pla d’Actuació Municipal de l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat, per al període 2017-2019 que resta incorporat a l’expedient.
SEGON. Ordenar la publicació de l’avantprojecte aprovat inicialment al tauler d’edictes i al
web de l’Ajuntament als efectes de consulta, sense perjudici de la seva difusió per tots
aquells mitjans complementaris que la Corporació consideri convenient.

QUART. Notificar aquests acords juntament amb l’avantprojecte del Pla d’Actuació
Municipal als portaveus dels grups polítics municipals als efectes corresponents.”

15/03/2017 La secretària

Montserrat Febrero i Piera

Alcaldessa
Explica que l’elaboració d’aquest Pla ha estat possible en el moment que han quedat fixades les
dotacions econòmiques a l’ajuntament, per una banda la Diputació de Barcelona i per l’altre l’AMB,
que sumades representen casi 1.500,00 €. Permet finançar amb suficiència inversions que d’altra
forma no es podrien assumir amb recursos propis. D’altra banda, l’important taxa de reconducció de
les finances municipals així com la rebaixa del nivell d’endeutament fan possible, desprès de set
anys, que es puguin plantejar un conjunt d’inversions en equipaments i serveis. Saben que el
municipi té importants mancances en equipament i servei públic i des de el govern proposen
reconduir aquets dèficits i millorar la qualitat dels serveis de la ciutadania sense incrementar la
pressió fiscal. Volen que aquest Pla sigui enriquit per les aportacions i suggeriments de les
associacions i entitats ciutadanes. És per aquest motiu que les actuacions que contenen seran
sotmeses a exposició pública. A més cada projecte serà presentat a diversos col·lectius interessats
per recollir opinions i idees. El propi Pla inclou un procés participatiu per l’elecció de projectes que
es portaran a terme als anys 2018 i 2019. Primer, al 2017, es portarà a terme l’enquesta inicial i el
procés per la selecció de projectes, els quals tenen assignada una dotació econòmica total de
300.000,00 €. És un Pla ambiciós però realista, representa una inversió global d’uns 6.000.000,00 €
en tres anys i es recullen les actuacions que més els reclamen la ciutadania, la millora de la via
pública i la generació de nous equipaments per als col·lectius més representatius del nostre municipi,
com són la gent gran, els joves i les famílies. Manifesta que serà feina i exigència però també una
gran dosi d’il·lusió i desitja sigui compartida per tota la ciutadania. A continuació dóna la paraula al
senyor Ramon Gabarrón per fer una exposició del tema econòmic.
Ramon Gabarrón
Explica com es finança aquest Pla municipal per als propers tres anys, 2017, 2018 i 2019. Té casi un
import d’inversió de 6.000.000,00 €. En quant a finançament directe, es compta amb una aportació
de la Diputació de Barcelona de 520.000,00 € que representa el 8,8% de la inversió d’aquest Pla.
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TERCER. Obrir, per un termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació
establerta a l’apartat segon, un procés de participació ciutadana previ a l’aprovació
definitiva del Pla d’Actuació Municipal de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per al
període 2017-2019, per tal de recollir tots aquells suggeriments sobre les accions
proposades que els habitants del municipi puguin formular.
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.
Pol Ejarque
Volen fer un plantejament general d’aquest punt el Pla d’actuació municipal. Assisteixen per fi amb
aquest punt a l’aprovació del Pla d’Actuació Municipal per als anys 2017, 2018 i 2019. L’aprovació
d’aquest punt a aquestes alçades de la legislatura és una clara constatació de la manca de lideratge
de l’alcaldessa actual que no ha pogut aprovar el Pla d’Actuació Municipal fins l’any en que els
socialistes agafaran les regnes d’aquest ajuntament. L’excusa que utilitzaran per dir que no han
aprovat fins ara el PAM és que no coneixien les inversions o aportacions que havia de fer l’AMB o la
Diputació. Però aquest argument és des del seu punt de vista pobre i cau pel seu propi pes ja que
altres ajuntaments han aprovat el seu PAM a l’inici de mandat sense necessitar de saber les
aportacions de l’AMB o de la Diputació. No els cal anar molt lluny, poden posar com a exemple:
Molins, Vallirana, Gelida, Martorell, que no s’han hagut d’esperar per saber les aportacions de l’AMB
o la Diputació i que els han aprovat a l’inici de mandat. Per tant, el PAM es podria haver aprovat molt
abans i ha estat una decisió seva no aprovar-lo fins ara. Justament quan els socialistes tornaran a
agafar les regnes d’aquest govern i es fa palès que la inversió es farà durant aquesta part del mandat
i les cintes aniran a parar a les mans del PSOE i no pas d’ERC. Espera que algun dia se n’adonin que
no va ser un encert trencar el pacte que havien signat amb l’ANC on es comprometien a fer un pacte
de govern amb les forces sobiranistes, i prega que no els diguin que la suma no donava, perquè si
que dóna i sobradament. Es pregunta quants gripaus s’han hagut d’empassar com a conseqüència
del pacte de govern al qual estan lligats. Els diu que ells no deixaran de recordar que les majories es
poden canviar i que si hi ha intenció de redreçar el rumb d’aquest vaixell sempre hi estaran a temps.
Creu que el projecte que estan plantejant des del seu grup municipal és molt més proper a aquella
nova Corbera que somiaven. Un cop analitzat el “quan”, passen a analitzar el “què”, què és el
document que els presenten com a document de treball. En principi, el PAM hauria de ser un
document clau de tot govern fixant les línies mestres que vesteixen el projecte durant tot el mandat.
Doncs bé, la simplicitat del document no pot ser pitjor i els pregunta si un “excel” és el que, de debò,
tenen pensat presentar com a PAM. Prega a l’equip de govern que observin els PAM de les poblacions
que he esmentat: n’hi ha de més i de menys treballats, però cap és una taula amb 4 números. Els
PAM són més ambiciosos, no només es centren en indicar quines inversions es faran durant els 4
anys, sinó que inclouen totes les accions que es desenvoluparan en les respectives àrees. Aquests
documents parlen de les polítiques socials que es faran, plans d’ocupació, les accions per a atraure
empreses,
les polítiques d’emprenedoria, polítiques en matèria de participació ciutadana,
transparència, polítiques econòmiques, fiscals… Els retreu que hi ha moltes coses que l’equip de

15/03/2017 La secretària
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Igualment es compta amb aportació de l’AMB per una quantia de 897.000,00 € que representa 15,2%
de les inversions totals. En quant a l’ajuntament es contribuirà al finançament mitjançant una línia
de crèdit què es demanarà a través de la Diputació de Barcelona a raó d’1000.000,00 € per any,
2017, 2018 i 2019, que fan un total de 3.000.000,00 € i que representen el 50,7% de les inversions
totals. Ressalta que si es pot accedir a aquest crèdit de la Diputació és degut a que al 2016 han
rebaixat la xifra d’ endeutament per sota del 75% el màxim obligat per la norma, la qual cosa vol dir
què l’ajuntament és lliure i té autonomia suficient per finançar-se amb operacions de crèdit exterior.
Al 2016 acabaran amb un endeutament del 67% i tot i el nou endeutament d’1.000.00,00 € per any
els situa en el 2017 en el 63%. Vol dir que tot i les noves línies de crèdit, segueixen reduint
l’endeutament, i si es mantingués una línia de crèdit similar al 2018 i successius anys, seguirien
baixant l’endeutament fins i tot per sota del 60%. Els 3.000.000,00 € mitjançant finançament extern
a través de la Diputació de Barcelona és, a més, un crèdit tou, té un interès molt baix en el mercat
i a més està subvencionat cobrint totalment el tipus d’interès. Per tantes pot assegurar que és un
crèdit a cost 0. En quant a la resta de finançament, la idea és refinançar unes operacions de crèdit
que hi ha en aquest moment de tal manera què s’allarguin en el temps, de quatre a vuit anys, per
tal d’aconseguir reduir les quotes d’amortització que quedarien aplanades, situant-les per sota del
10% dels ingressos corrents. Aquest refinançament que estan negociant amb el banc els permet
alliberar, amb les quotes d’amortització que baixarien, 500.000,00 €/any i la suma dels tres anys
2017, 2018 i 2019 fa una capacitat de nova inversió d’1.500.00,00 €, que representa el 25,3% de
les inversions totals.
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Alcaldessa
Comenta què encara no havien acabat el punt. Ara la senyora Rosa Boladeras acabarà d’explicar el
punt. Respon què ho fan en aquest moment perquè abans no tenien les dades suficients per fer un
treball rigorós i que sigui possible portar-ho a termini. En el Pla d’actuació queda molt clar les coses
que podran portar a fi de termini i les que no. Després ha parlat de simplicitat de document però vol
que tothom sàpiga que han treballat molts i molts dies i és un treball conjunt de l’equip de govern,
no com ells ho han volgut manifestar. Els han volgut comparar amb l’Ajuntament de Molins de Rei
en quant a diners destinats al procés participatiu. Per aquest procés, al llarg del mandat, destinaran
733.000,00 €.
A continuació dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
Rosa Boladeras
Diu què ara analitzen les inversions mes rellevants incloses dins del PAM. Explica que quan es va fer
la primera presentació pública a la Biblioteca Municipal, ja cada àrea, cada regidor, va explicar quines
eren les línies d’actuació genèriques. El PAM no només conté inversions sinó unes línies de treball i
constituiran el document que se sotmetrà a exposició pública i a partir de la setmana que ve tindran.
La presentació que se’ls va fer arribar és la síntesi de tot això. Ara ella, només es centrarà en explicar
les principals inversions perquè amb aquestes inversions si es veu el principal objectiu d’aquest equip
de govern. Un equip de govern que no és ni socialista ni d’esquerra republicana sinó que el configuren
deu persones de quatre partits i tots aporten en aquest govern la seva feina i la seva capacitat. Li
sembla que el senyor Eric Blanco que sí ha format part de governs de coalició no comparteix aquesta
simplificació que fa de la política. Ells estan en el govern i tothom té la mateixa tasca i el mateix pes.
Quant a les inversions del PAM, passa a explicar-les explica breument centrant-se en la font de
finançament. L’aportació de la Diputació de Barcelona de 520.000,00 € es destinarà exclusivament
en la reparació del pavelló municipal d’esports. És un projecte elaborat des de l’AMB que conté dues
fases. La primera fase es centra en l’actuació en els fonaments del pavelló i la segona fase en el mur
i en el talús posterior. En aquests moments ja s’ha licitat la primera de les fases, que començarà
properament i la segona vindrà a continuació. La dotació econòmica de l’AMB, finançarà les obres
del carrer Rafamans. L’AMB està elaborant el projecte, en aquest moment. Les consideracions que
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govern els podria arribar a dir i els presenten això, un full amb les quatre inversions que es faran
durant el mandat dels socialistes i ja està. Sincerament, el deceben perquè creu que podrien haver
estat molt més ambiciosos. Però aquest document sembla com aquell treball que te’n recordes que
has de fer el dia abans, el fas de pressa i corrent i poses el mínim per treure el 5. Però el problema
és que segurament ni obtindrien el 5 d’ells. En tercer lloc, el model d’elaboració del PAM, ras i curt:
no el comparteixen gens. El seu model és el que es va utilitzar per part de l’Ajuntament de Molins
on es va presentar un avantprojecte de PAM, es va donar un període ampli ( del novembre, desembre
de 2015 al maig de 2016), primer d’explicació i posteriorment de recollida de peticions per tal de
millorar el PAM, es va anar barri per barri i es van recollir 342 en total, que no són poques i el
document es va consensuar amb les altres forces polítiques. Molins és un exemple clar de la distància
que els separa de les coses ben fetes. Quant a les inversions que se’ls plantegen i anant al moll de
l’os, pregunta quines van destinades a generar economia productiva. L’única la de l’espai de
“coworking i que depèn del refinançament de crèdit que encara no saben si els donaran. Plantegen
també per part d’aquest grup municipal el greu error que suposarà canviar les places de pàrquing
del carrer Rafamans d’un costat a l’altre. La majoria de sortida de vehicles i guals estan situats on
volen posar les places per a aparcar. Considera una llàstima que el desenvolupament econòmic sigui
vist des d’aquesta perspectiva per part de l’equip de govern. Una altra cosa és la partida destinada
a pressupostos participatius, que considera irrisòria. Torna a incidir en l’exemple de Molins, que
destina 300.000,00 € cada any, i l’equip de govern només en destinarà 300.000,00 € en dos anys.
Esperen que el procés participatiu sigui el millor que el que van endegar i ja el van criticar en el seu
moment i es negaven a acceptar. Afirma que “por sus obras les conocerán”, ja que varen tenir una
participació baixíssima, no varen generar debat ciutadà i al final tenen una correcció que veuen
insuficient i que ara tornarà a ser durant el govern dels socialistes quan es duran a terme aquestes
accions dels pressupostos participatius. En definitiva, tant pel moment de presentar-ho, com pel poc
treball que hi han esmerçat, com les formes com ho han treballat, com per la disconformitat amb les
prioritats, el seu vot serà, més clar que mai, un vot negatiu.
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ell fa sobre l’aparcament, ja també s’han recollit, s’ha parlat amb els comerciants de la zona i per
tant no hi ha encara un projecte definitiu i que en el seu moment es presentarà detingudament. I
així mateix s’ampliarà la dotació prevista pel carrer Rafamans de 433.000 €, que va ser un dels tres
projectes que es va sotmetre a votació per part de la ciutadania i va ser el que va quedar en primer
lloc. Una dotació de 30.000,00 € per l’ampliació de l’aparcament del camí dels Horts per incrementar
la superfície i guanyar places i l’altra obra important que es farà amb l’aportació de l’AMB és
l’ampliació del Casal del Magnòlies. Hi ha un avantprojecte molt inicial que es presentarà aquest
divendres en el propi Casal per recollir opinions i fer un procés més participatiu d’un projecte que
s’elabora dins de la pròpia casa i s’haurà de complementar amb una aportació que ja apareix en els
pressupostos del 2017, que es van aprovar el mes de desembre, i en el 2018 s’acabarà amb
92.000,00 € per fer un total d’aproximadament mig milió d’euros. L’obra consisteix en l’adequació i
l’ampliació de la planta primera i la instal·lació d’un ascensor per complir amb la normativa de
barreres arquitectòniques i facilitar l’accessibilitat. En l’espai de “coworking” en el que era l’habitatge
del conserge de l’escola Jaume Balmes, es guanyarà aquest equipament com un espai per oferir a
professionals, autònoms, petites empreses, grups de persones interessades en tirar endavant un
projecte de empresarial, com un espai de treball. Aquest seria també un projecte finançat amb fons
de l’AMB.
En pressupostos de l’Ajuntament, amb l’operació de crèdit d’1.000.00,00 € anual que abans han
comentat, han previst per establir zones d’aparcament al nucli històric, a la zona alta del municipi,
amb tres aportacions durant els 3 anys, de 150.000,00 €, 100.000,00 i 100.000,00 € que fa un total
de 350.000,00 €. Això ja es va comentar l’altre dia arran d’una pregunta que els van fer. Basen
aquesta actuació en optimitzar espais del nucli històric ordenats d’una altre forma i puguin fer
diverses bosses d’aparcament perquè no poden assumir un projecte d’un aparcament gran ni per
espai, ni per disponibilitat de terrenys ni per cost ateses les condicions orogràfiques del municipi. Un
altre projecte que també es finança des de l’ajuntament seria la construcció, en diverses fases, de
naus destinades a les entitats culturals, als bombers i espais municipals. A les escoles, i
fonamentalment a l’escola Jaume Balmes que és la més antiga del municipi s’ha previst una actuació
de substitució de les finestres amb criteris d’eficiència energètica per un total de pràcticament
169.000,00 € distribuïts en tres anys. Un altre projecte és l’habilitació d’un espai en la zona de
Corbera 2000, en l’espai que és parc urbà, pel lleure de gossos que denominen “correcan”. Per això
s’ha previst una inversió de 18.300,00 €. El projecte del “Parc de la Roda” que està previst d’ubicar
en l’antiga pedrera, l’antiga guixera en la zona coneguda com Corbera 2000, què està qualificada
d’equipament públic amb ús esportiu, hi ha previst 600.000,00 € que provenen de finançament propi
més els 100.000,00 € de finançament propi però que depenen de l’operació de refinançament. Aquest
projecte també preveu la creació d’un espai familiar, lúdic, per la pràctica de l’esport no reglat on es
puguin celebrar també determinats actes, un projecte que pugui ser realitzable per fases i que sigui
un espai on grups de joves puguin practicar esport, “skating”, on els pares i mares puguin portar els
seus nens a patinar, en bicicleta... Pràcticament la zona esportiva actual està plena però es la que
deriva de les entitats, i l’objectiu és constituir un espai de lleure com en altres municipis hi ha i les
famílies es puguin quedar aquí. Ja s’ha comentat el tema dels projectes participatius. La idea és
destinar 150.000,00 € l’any 2018 i 150.000,00 € l’any 2019 per a la realització dels projectes que
fruit d’un procés d’enquesta, selecció i elaboració de projectes, es puguin fer d’entre les propostes
que resultin de tot aquest procés. Manifesta que a ella li agradaria saber el pes que sobre el
pressupost total de Molins de Rei és el percentatge que representa però a ells els hi sembla força
considerable i si sumessin també la inversió que es fa en el carrer Rafamans. Permetre fer algun
projecte important amb una base participativa en que la ciutadania pugui suggerir, pugui decidir fins
i tot en quina tipologia d’obra vol que s’inverteixin els diners li sembla un aspecte molt important.
Amb fons municipals, però ja en l’any 2019, hi ha previst realitzar l’ascensor que connecta l’Avinguda
Catalunya i el carrer Sant Antoni que va a parar davant de l’aparcament del costat de l’Església.
També era una projecte que es va sotmetre a la ciutadania i va quedar en segon lloc. Desprès hi ha
quatre actuacions finançades amb crèdits i dues d’elles subjectes al projecte de refinançament que
se centren en el Passeig del Arbres: en la reparació del col·lector que té un gran desgast i ja hi ha
un projecte realitzat en dues fases i en la reforma de la pavimentació, ja què és un dels carrers mes
utilitzats del municipi. Com a projecte que dependrà també de l’operació de finançament, hi ha la
rehabilitació del Castell, que depèn de converses que s’estan portant a terme amb la propietat, que
és el Bisbat de Sant Feliu. En el moment que l’ajuntament pugui tenir una cessió, pugi disposar
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d’aquest local, pugui assumir amb ajuts que provinguin d’altres administracions, es podrà iniciar la
rehabilitació. Així mateix, hi ha previst 150.000,00 € per condicionar un local de joves que podria
anar ubicat en l’espai del primer dels soterranis del pavelló, un cop feta l’obra de rehabilitació.
Queden tres obres més, subjectes a l’operació de refinançament, que són; l’assegurament d’un talús
en les penyes que dóna el camí del Pessebre en la urbanització del Bon Repòs i que hi ha un projecte
elaborat per part de l’AMB que està dividit en dues fases; desprès l’aparcament de l’entrada a
l’Institut de Can Margarit que utilitza el personal del centre i per on entren els estudiants. Aquests
dues estarien previstes per al 2017, i en el 2018 es preveu poder finançar el pont de Can Palet, que
és un pas de la riera inundable i que caldria millorar-ne les condicions i per això estan en converses
amb l’Agència Catalana de l’Aigua. A grans trets aquestes són les actuacions i inversions que
s’inclouen en aquest PAM que avui sotmetem a l’aprovació inicial i què obre un termini de dos mesos
fins el proper Ple, d’exposició pública del que és el propi PAM.

15/03/2017 La secretària

Montserrat Febrero i Piera

Antonio Moreno
En referència a la possibilitat de fer una PAM d’aquí a tres anys pensant en tot el municipi manifesta
que ha vist en aquest llistat que han presentat, que hi ha quatre o cinc punts que vol comentar.
Totes les inversions van als nuclis urbans, segurament algunes són prioritàries i desprès algunes
petites com el cas del pont de Can Palet. Però a la resta del municipi, desprès de tants anys, no és
farà res. No hi ha cap tipus de possibilitat que, aquest casi 50 o 60% de ciutadans de les
urbanitzacions puguin rebre inversions que són realment necessàries. Creu que era el moment ara
que podien tenir una mica de possibilitats econòmiques per fer inversions, de pensar en el municipi
sencer i marcar prioritats no només des de l’equip de govern sinó la resta dels regidors que estan en
aquest consistori però també quan parla de participació ciutadana ell diria que es tracta d’informació
ciutadana perquè participació ciutadana vinculant molt poqueta.
Creu que l’opinió de la gent del territori segurament hauria donat la possibilitat de fer inversions,
segurament, amb més prioritats de les que posen aquí, inversions en altres llocs que també són
necessaris. Per exemple, dir que avis hi ha a tot el municipi, no només als dos nuclis urbans. Tenen
molts avis. Seria un moment de diversificar algun tipus de centre d’activitats a altres llocs, en àrees
de confluència d’urbanitzacions on hi ha aquest tipus de col·lectiu de persona gran perquè no vindran
al centre. Sempre estan pensant des de l’equip de govern, que la gent de les urbanitzacions venen
al centre i a Corbera baixa però no és veritat. Han de diversificar petites inversions en llocs estratègics
del territori, tal com marcava el Pla estratègic, tal com es va parlar fa uns anys amb un equip de
govern diferent. Estan parlant de tots aquests terrenys que donaran als veïns de la Creu de l’Aragall
i que un cop s’enderroqui quedaran sense cap servei en un àrea important per poder fer un
equipament descentralitzat que puguin gaudir la gent gran i la gent jove de l’entorn. Algunes
propostes que han fet no són prioritàries. Estan parlant de prioritzar. També considera una casualitat
què qui traurà profit d’aquestes inversions que a tots els ciutadans els agrada, serà qui sigui
alcaldessa. Estan en un sistema què això funciona i funciona molt bé. Creu què desgraciadament els
companys d’Esquerra Republicana han perdut l’oportunitat de governar ja que tenien possibilitats,
deixar de governar o no oferir com a mínim la meitat de les inversions que estan oferint ara el govern
que encapçalarà els socialistes. Creu que això, des de el punt de vista polític, és un gran error. No
és el projecte que ells podrien donar suport i votaran també en contra.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Maria Abarca Martínez

Albert Cañellas
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Alcaldessa
Diu que queda clar, què avui el que s’aprova inicialment és l’avantprojecte del PAM pel període 20172019 i obren un període d’un més per participació ciutadana previ a l’aprovació definitiva del PAM,
que es portarà a terme en el proper Ple del dia 14 de març. És per tal de recollir els suggeriments,
de les activitats proposades, que els habitants del municipi puguin formular. Recorda què aquest
divendres, 3 de febrer a les sis de la tarda, fan la presentació en el Casal de les Magnòlies del projecte
d’ampliació per tal de recollir totes les participacions que els pugin fer arribar. Dóna la paraula al
senyor Antonio Moreno.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

b6ff88286fca4184ba89dac3c3b26d7c001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

2d5face954f148589f29fed761a6ed16001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

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

Signatura 2 de 2

Montserrat Febrero i Piera
Maria Abarca Martínez

15/03/2017 La secretària
Signatura 1 de 2

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

06/09/2018 DILIGÈNCIA D’OBERTURA I
TANCAMENT del Llibre
d’Actes del Ple de l'any 2017
que s’inicia amb l’acta del
31/01/2017 i finalitza amb l’acta
del 19/12/2017.

16/03/2017 L'alcaldessa

Volen fer una valoració general del que els han presentat com a PAM i també fer unes preguntes més
concretes i preguntar també sobre algun projecte.
Primer, el PAM inclou moltes més coses que inversions i obres i el que han rebut és sobretot la
descripció de les obres i com es finançaran. No han rebut l’avantprojecte del PAM que han comentat
estarà disponible d’aquí una setmana però s’aprovarà avui. Una de les coses que troben a faltar, és
una proposta d’idea de poble, una idea de com hauria de ser Corbera. Si no hi ha, entenen que volen
que segueixi sent en alguns aspectes tal i com és, o mantenir el projecte d’una Corbera on
l’ajuntament fa obres que queden molt bé als anys anteriors a les eleccions, i que és un poble
dormitori, un poble que per fer obres cal endeutar-se, aquesta idea que s’ha de mantenir
l’endeutament o no baixar-lo massa... En alguna ocasió a l’hora d’explicar-los per què s’ha de
mantenir l’endeutament els han explicat, i els agradaria que els hi confirmessin, què tenen la por de
si deixa d’estar endeutada Corbera, no es pugui tornar a endeutar a causa de la LRSAL. O sigui, que
l’Ajuntament de Corbera té una capacitat econòmica de despesa per anar pagant els deutes i tenen
por que algun dia aquets diners en lloc de pagar deutes serveixi per pagar directament les inversions
de despeses. Que fa falta sempre tenir deutes, pagar les inversions amb el crèdit i amb la capacitat
de despesa del poble anar pagant als bancs. O sigui que sempre hi hagi uns bancs aquí entre mig. I
què sempre han d’anar fent inversions i que aquestes inversions siguin obres que de vegades
semblen faraòniques, amb moltes fases, i aquestes grans obres els fa una mica de por. Perquè han
vist obres de tot tipus com per exemple la del poliesportiu: un equipament molt utilitzat, molt útil i
què es va fer molt malament, amb els materials que no tocava, en un lloc totalment inadequat per
fer aquest equipament i que els ha obligat ara a dedicar-li més diners. O han vist, un altre exemple
què es dedicaven moltíssims diners en fer una aparcament al carrer la Pau, que va ser un gran error
dedicar-li tants diners a un equipament tant poc utilitzat. I per altre banda, també s’han dedicat gran
quantitat de diners a un equipament tan gran i car com ha sigut la Biblioteca Municipal, molt utilitzada
i que no poden valorar de forma negativa, tot el contrari. Per tant, considera que segurament s’han
de fer inversions en un poble com a Corbera i no totes són iguals. Però els fa por que aquestes grans
obres serveixin per fer coses que els pugin augmentar la despesa en el futur per una qüestió de
manteniment i no veuen que hagi en aquest PAM mesures que contribueixin a que l’ajuntament tingui
capacitat de despesa pròpia, per exemple, que pugui augmentar la capacitat d’ingressos o que
disminueixi la despesa. No veuen cap aposta com podria ser la municipalització de serveis. Projectes
que poden necessitar inversions inicials i que a la llarga impliquen una forta capacitat i una solidesa
econòmica per part de l’ajuntament ja que no depenen de tenir un servei que va donant benefici
privat a altres empreses. Si en el PAM d’aquí al 2019 no veuen grans partides per municipalitzar
serveis o grans propostes, veuen que volen seguir com fins ara, que els ciutadans vagin pagant a
empreses privades perquè facin el seu negoci. Sobre el pes geogràfic de les inversions, on més gent
passa es probable que faci falta més inversions sense deixar de perdre altres zones. Però veuen un
pes molt centralitzat dins de Corbera baixa, una part de Corbera baixa i tirant cap a Corbera 2000.
I què es vulgui invertir tant en Corbera 2000, els fa por que es vulgui tornar a la visió de poble que
es tenia quan el partit socialista podia endeutar l’Ajuntament de Corbera, que era promoure
l’especulació urbanística amb projectes com Corbera 2000. Veuen amb temença que les inversions
que es volen fer en aquella zona baixin cap aquell camí. No diuen que no s’han de fer inversions en
aquella zona perquè viu gent i fa falta equipaments però són molts diners el que es destinen en una
zona concreta de Corbera. Són molts i molts diners, són 6.000.000,00 € que es volen destinar d’ara
fins al 2019. És un projecte molt gros, és necessari que la ciutadania pugi dir la seva. Això no
s’aconsegueix amb un període d’exposició pública. Els prega que no els facin creure que és un procés
participatiu que avui s’aprovi l’avantprojecte i d’aquí dos mesos s’aprovi definitivament. Això no és
un procés participatiu, no diguin que és un projecte participatiu que vagin amb avantprojectes a les
entitats. Això no és un procés participatiu. Un procés participatiu és que tota la ciutadania opini sobre
tot el PAM, sobre tots els projectes. No cadascú sobre la seva part davant d’un avantprojecte que
clarament els afavoreix, quan van a proposar fer unes inversions a favor d’ells. Els prega que no els
diguin què fer exposició pública i anar a fer propaganda a les entitats sigui un procés de participació
ciutadana. Si miren les actuacions aïllades poden dir que és una cosa bona pel poble però es qüestió
de prioritats, com promoure l’habitatge social a Corbera o millorar l’accessibilitat de les voreres i
carrers i cap a la zona natural de Corbera, promoure l’economia social i cooperativa o promoure
l’agricultura a Corbera. Pregunta si totes aquestes no podrien ser prioritats de l’ajuntament. Pregunta
si no tenen moltes urbanitzacions desateses. Pregunta si no tenen un casc històric que està en greu
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perill de decadència. Pregunta si no caldria reactivar Corbera alta amb un projecte ambiciós o ser
ambiciosos amb el patrimoni històric i arquitectònic de Corbera. Pregunta si cal construir nous espais
quan ja hi ha espais a Corbera per ser rehabilitats per poder fer espais per entitats o d’altres idees.
Pregunta si no es podria fer una reestructuració fiscal de taxes i preus a l’Ajuntament de Corbera,
no es podrien municipalitzar serveis... Altre clar exemple és el de les greus dificultats per les que
passa la Societat Sant Telm sinó hi ha manera de poder desencallar, si no es podria parlar amb
aquesta entitat i intentar veure quina col·laboració podria tenir. Han vist que quan algú a Corbera
tenia dificultats i s’adreçava a l’ajuntament la resposta era que no hi havia diners per això. A partir
d’ara ja no ho podran dir. No saben si el que voldran dir és que no és una prioritat per ells o que no
forma part del seu model de poble que tenen, perquè no els han explicat prou aquest model de poble,
no saben si aquestes actuacions que fan responen a un model de poble concret o simplement han
trobat una llista de prioritats sense passar un filtre ben lògic que seria la participació ciutadana.
Considera que si primer fan els projectes des de la seva perspectiva subjectiva i desprès ho consulten,
això no és realment saber què és el que vol la ciutadania, i caldria fer-ho del revés: primer consultar
i desprès fer el projecte. Si encara no s’han fet, valoren positivament que es facin els projectes
participatius des de l’inici, des de la proposta. Ara diu que el seu company, Xavier Miquel, farà
preguntes més concretes.
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Xavier Miquel
En primer lloc, una qüestió una mica tècnica. Quan els van presentar fa un mes els pressupostos de
2017, no van saber veure alguns dels projectes què es posen per al 2017 com per exemple el Casal
de Joves, el tema del Passeig dels Arbres, el talús del Pessebre i l’aparcament de Can Margarit. Els
van enviar la documentació amb una setmana d’antelació i no van tenir gaire temps de veure-ho i
volen saber com serà el procés o com s’encabiran. Amb l’exposició de l’Albert ja poden entendre que
el seu vot serà contrari i rotundament contrari. En primer lloc, els plantejant 6.000.000,00 €
d’inversions en pràcticament dos anys. Els posen tot però cap dels projecte té un projecte econòmic
al darrera, no saben com són, quan es presentaran, com es faran. I també tenint en compte, com ja
s’ha comentat pels grups de l’oposició, que la majoria dels projectes d’inversió són d’obra també
tenen por que hi hagin sobrecostos. Es poden trobar que en uns anys en comptes de 6.000.000,00
€ siguin 7.000.000,00 €, 8.000.000,00 € o 9.000.000,00 € d’inversions, perquè a més de que les
obres són grans, com ja ha passat en aquest ajuntament i malauradament en molts altres
ajuntaments, al final acaben sent més alts del que es diu. Volen saber, sobre el refinançament, en
quina situació està i quan el tindran. S’estan fent coses que sí s’han de fer com el tema del pavelló
però es que amb el pavelló ningú els ha explicat qui va decidir que anés en aquell lloc on no podia
anar. D’aquí vint anys tornarem a tenir problemes, per tant demana com a mínim assenyalar els
responsables i perquè es va decidir fer allà. No entenen que es facin les coses d’aquesta manera i
aquí han d’anar pagant i tirar endavant. El tema de les naus per entitats i els bombers què ve per la
situació que es troba el poliesportiu, el local de joves que també volen posar al poliesportiu... els
agradaria saber qui ha demanat que hi hagi un casal de joves o que es construeixi una nau per
entitats. Els agradaria moltíssim que fos veritat el tema del Castell perquè creuen és una reivindicació
històrica i totalment necessària per Corbera però de moment han previst 300.000,00 € al Castell per
rehabilitar-ho i pregunta si és per fer un museu. Pregunta si podrien posar en allà les entitats o un
casal de joves i en comptes de fer un museu també es podria revitalitzar Corbera alta i amb un espai
tan gran com és el castell hi ha moltes possibilitats.
I ara parlen de destinar 800.000,00 € a una nova construcció. Segur que hi ha altres solucions i que
amb això es malbaraten bastant els diners públics. Una altre qüestió és l’ascensor de l’Avinguda
Catalunya, no sap si realment és una reivindicació perquè no va ni guanyar el projecte i a més ve
amb finançament de l’ajuntament, ni refinançament ni res. No ho acaben d’entendre. Del tema dels
projectes participatius no comparen amb Molins, comparen amb Corbera, de 6.000.000,00 €
dediquen 300.000,00 €. Pregunten si un 5% és això de tota la inversió que volen fer en dos anys.
És molt millor que allò que van fer a la Festa Major, evidentment, però és molt poquet. Com diu
l’Albert, no poden presentar unes al·legacions com un projecte participatiu. Perquè no ho són, són
unes al·legacions i l’equip de govern decidirà si s’accepten o no. I amb ell li agradaria preguntar i
que li contestessin: si es presenten 400 al·legacions per que no es construeixi la nau d’entitats i
aquets diners es destinin a la possibilitat de rehabilitar el castell perquè hi vagin allà les entitats,
pregunta si es farà. O si la gent considera que el parc de la roda no és prioritari, pregunta si es farà.
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Pregunta de què serviran les al·legacions. Creuen que és important conèixer la seva opinió i la
voldrien saber. Per tot això i per què no entén la metodologia com s’ha fet, els fa por, els fa molta
por aquests 6.000.000,00 €. Per tot això votaran un no rotund.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfonso Olarte.
Alfonso Olarte
Diu què de les explicacions de la setmana passada a la Junta de Portaveus i avui mateix, en general
valora positivament les actuacions perquè moltes són necessàries sí o sí. Però creu que hi ha
prioritats i que moltes es poden com a mínim endarrerir. Com ha comentat el company, l’ascensor
no el creu necessari. Per exemple es poden destinar més diners per arranjar carrers, com Pompeu
Fabra o el Camí Ral. Totes les actuacions les troba bé però potser considera més important prioritzar
arreglar bonys que acontentar a quatre comerciants. Per això, de moment, el seu vot serà abstenció.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
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Rosa Boladeras
Contesta als comentaris que fan, i considera que hi ha coses que són opinables, altres que són
objectivables i altres que són una decisió que han pres. Per exemple, en el tema del pavelló, es
podien engrescar en una demanda per trobar el responsable però la qüestió és que l’obra continua
sent necessària i ells han decidit tirar-la endavant. També podien fer el que deia el regidor d’esports,
tirar el pavelló i fer-ne un altre en un altre lloc però no els ha semblat que sigui lògic. No els dóna
solució anar a buscar el responsable d’una obra que es va fer des de l’any 87-88-89 i es va acabar a
l’any 92 i pregunta si surt guanyant cap persona del municipi si fan això. Ella pensa que no. Explica
que hi havia dues opcions: o es tira a terra i se’n fa un de nou que és el doble o deu vegades mes
car que aquesta opció que prenen o és reforma. Han decidit fer-ho arreglar. S’ha fet un projecte que
ha sortit a exposició pública, va passar per l’aprovació dues vegades, ha sortit l’obra a licitació, s’ha
comunicat i en aquest moment ja s’han presentat les empreses i està a punt d’adjudicació. Pot ser
si que ho podrien anunciar mes, s’han fet diverses reunions amb totes les entitats esportives i pensa
que els partits polítics van estar convidats també a l’hora d’explicar l’obra. D’acord que en aquest
cas no és un procés participatiu, han decidit que s’arregla. En tota la llista d’actuacions hi ha qüestions
pràcticament històriques que ja estaven mig preparades i van haver de quedar suspeses perquè no
hi havia diners, com l’ampliació del Casal de les Magnòlies que s’ha parlat cinquanta vegades; ha
estat una reivindicació del col·lectiu i ara finalment no ho posen a participació si el fan o no, sinó de
quina manera. Els hi diuen què fan tot en Corbera 2000, però és l’únic lloc on tenen solars municipals.
Vol explicar que això que presenten són projectes d’inversió i només es pot fer en el que és propietat
municipal, el crèdit quan l’ajuntament ho demana només el pot destinar a inversió. Si plantegessin
remunicipalitzar un servei no podrien demanar crèdit a no ser que fos per l’adquisició per béns o per
fer obres. Es mouen amb unes condicions i les prioritzen. Respecte de les naus, fonamentalment són
espais per treballar tallers de muntatge de la Penya del Corb, per assajar els “Mais Ki Samba”, i això
difícilment ho veu adaptable al castell. Li sembla que és un edifici que ha de tenir un altre ús.
Difícilment es poden tenir les estructures del “Pandemonium” allà dins. El que plantegen són unes
naus tipus industrial on les entitats puguin assajar, puguin treballar i reunir-se. Construcció
prefabricada simple i que els permeti fer-les progressivament. Hi ha pressupostos que estan molt
treballats i altres que són una estimació. La dotació econòmica és la que hi ha i sinó es pot fer la
totalitat, es farà en fases. Per això, tant en el cas de les naus com en el Parc de la Roda, s’ho
plantegen com una qüestió progressiva fins on arribi la dotació pressupostària. Respecte del Castell,
tenen el problema de la propietat. Si l’ajuntament no té la propietat o cessió d’us a cinquanta anys
per exemple, no poden invertir diner públic i la destinació dependrà si la cessió que aconsegueixen
és d’una de les plantes o tot l’edifici. Parlen d’arreglar uns carrers per al comerç, ella pensa que sí.
Reactivar econòmicament el municipi és un objectiu i que serveix també per millorar la via pública
on hi passa més gent, on el manteniment s’ha de fer amb més freqüència. Per habitatge social, no
tenen ni solars ni els 2.000.000,00 € o 3.000.000,00 € que haurien de destinar en això. Accepta que
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és una qüestió de prioritats però han de pensar que moltes d’aquestes coses ja són necessitats que
s’arrosseguen des del passat i que un dels objectius que ha de tenir el diner públic és proveir
d’equipaments públics i de millorar el que és propietat pública, la via pública. Respecte de les obres
de Sant Telm explica el mateix: no poden destinar diner públic que no sigui una subvenció com el
cas que han obtingut de la Diputació per millorar casinos, locals... Ja tenen un conveni a partir del
qual ja hi ha una dotació econòmica que va a Sant Telm. Invertir directament no poden, no és
propietat municipal. Geogràficament, a les urbanitzacions, han de tenir en compte si tenen capacitat
de fer el manteniment, si el servei realment es pot portar en aquet indret. Amb cinc-cents socis del
Casal de les Magnòlies, potser s’ha d’arreglar. No descarten, però han d’establir prioritats i la prioritat
en el col·lectiu de la gent gran és de dignificar el Casal. No sap si ha quedat alguna pregunta concreta.
Els projectes s’aniran fent, a partir de l’aprovació dels projectes també aniran parlant. El tema que
es dispari el cost de les obres, tal com estan les coses no és probable. Per exemple en el tema del
pavelló hi ha una baixa, evidentment estan al corrent de com es tramiten els projectes, adjudicació,
modificacions. Està molt regulat, no es pot tramitar el cost d’una obra sense fer una tramitació que
s’ajusti a la legalitat.

Montserrat Febrero i Piera

Xavier Miquel
Pregunta si els 50.000,00 € per al casal de joves
pressupost.

o l’obra del Passeig dels Arbres hi eren al

15/03/2017 La secretària

Ramon Gabarrón
Respon què quan parlen del PAM, és a tres anys i, és evident, què totes les inversions no són totes
les que hi havia en el pressupost. I sobre tot, la part del refinançament en el pressupost no hi es
perquè això és un plantejament a tres anys que encara s’està negociant. I a la pregunta què quan
sabran alguna cosa, primer han de liquidar el 2016 a finals de febrer, principis de març i a partir de
la liquidació del 2016 serà quan es podrà començar a tancar coses amb les entitats de crèdits. Per
tant, en aquest moment no és pot fer el plantejament amb seguretat d’aquest 1.500.000,00 €. Per
altre part en 2017 figuren, els hi van donar una llista de totes les inversions que s’havien de fer
d’acord amb el pressupost del 2017 i ha de coincidir amb les que parlen del 2017. El refinançament,
evidentment no hi es perquè és una cosa que encara s’està negociant dins del PAM dels tres anys.
Com què abasta els tres anys, en el 2017 s’acabarà de tancar el finançament. I sinó s’haurà d’esperar
al 2018 o no es farà.
Xavier Miquel
Pregunta si s’han de fer nous pressupostos o com es farà.
Ramon Gabarrón
Contesta què no, el pressupost s’incrementarà. De la mateixa manera que quan hi ha un ingrés
finalista, s’incrementa en el pressupost mitjançant una modificació de crèdit què és un increment del
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Alcaldessa
Diu què també podria fer unes puntualitzacions del que han estat comentat abans. Els diuen què es
limiten a fer inversions en els nuclis urbans i no a les urbanitzacions. Vol recordar què més de les
meitat de les urbanitzacions no estan recepcionades i tot i així estan treballant molt estretament
amb les urbanitzacions. Fan reunions de caire mensual per tal d’ajudar amb mitjans tècnics, tenen
convenis puntuals tant de manteniment com algú d’enllumenat. Amb Sant Telm estan treballant
colze a colze. El què no poden és donar diner públic a Sant Telm. Estan treballant i estan posant tot
de la seva part per poder-se sortir. Han tingut tot una suma de despropòsits i ja està. Lo del Castell,
va dir-ho també l’altre dia, estan treballant un document d’intencions que caldrà que les parts,
l’ajuntament, la Diputació, la Generalitat i el Bisbat com a propietari, puguin assentar unes bases
per poder tirar-ho endavant. Es un procés llarg i no poden aventurar amb què acabarà. Per tirar
endavant ha d’haver com a mínim una cessió de cinquanta anys i ja veuran si poden aconseguir una
o més plantes. Quan diuen que són reivindicacions, explica són reivindicacions de la ciutadania que
es posa en contacte amb ells a través de les entitats, a traves de les associacions de comerciants.
No són idees que s’hi il·luminen de cop i diuen ara tiraran per aquí. Volia també contestar al tema
de caire econòmic, i els explica que els projectes si que estaven posats als pressupostos.
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ingrés i un increment de la despesa. Algunes de les coses de la Diputació i de l’AMB, diria que no
figuren el 100% en el pressupost perquè com és una inversió finalista, quan es rep és quan es
comptabilitza, incrementa els ingressos i incrementa pel mateix import la despesa.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
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Jordi Anducas
Aclareix dubtes si el PAM té un model de poble o quan afecta a model econòmic. Ell creu què el PAM
que presenten té claríssimament un model de poble. El està cansat d’explicar-ho i tot lliga aquí. En
l’àmbit territorial que deia el senyor Moreno, centralitzen o descentralitzen, claríssimament estan
centralitzant. És el seu model, aposten per això. Són un poble dispers i han d’aprofitar els llocs de
confluència màxima per activar l’economia. El seu objectiu és, bàsicament, aquest PAM té tres parts.
Una és salvar mancances i arreglar el que no està bé com el Pavelló o el col·lector de Passeig dels
Arbres i el pont de Can Palet. Després hi ha una part de voler créixer, florir, brillar i hi ha dos punts.
Un és la zona baixa ha de ser el lloc de la màxima activitat econòmica, arreglaran el carrer Rafamans
per que sigui un gran bulevard. Doten més aparcament a la zona baixa, posen un ascensor per
maximitzar l’ús del aparcament del carrer Sant Antoni. Són obres destinades a fer el que volen
inaugurar aquest any. El que passa és que les obres vindran desprès, que és un centre comercial a
cel obert que doni cobertura a quinze mil persones que estan distribuïdes a rel del poble. Tenen un
mapa fet de la influència que tenen. Set mil viuen en el nucli urbà, més urbanitzacions que es podria
dir que és nucli urbà. La part nord-oest, gent que viuen en urbanitzacions que en teoria per anar a
treballar han de passar per el nucli del poble hi tenen unes quatre mil persones. Ja són deu mil
persones que se’ls ha de donar serveis, menjar, lleure. Aquets no els poden perdre. Si fossin capaços
de tenir les infraestructures que molt bona part d’aquestes inversions estan per això, per poder
aglutinar, el creixement econòmic comercial de lleure de la zona baixa pot ser espectacular. Ara
tenen a Corbera dos mil cinc-cents llocs de treball. Ell està convençut que si són capaços de fer això
bé, en deu anys poden tenir deu mil llocs de treball. A Corbera en població activa hi ha sis mil
persones. Si tinguessin els cinc mil llocs de treball, a aquest poble se li dona la volta, deixa de ser
un poble dormitori. És això el que pretenen. L’altre focus d’actuació, és molt més complicat. Els
venen a visitar vint-i-cinc mil persones al Pessebre i saben les dificultats que tenen d’aparcament.
Doncs es dota a la zona alta d’un aparcament, perquè si volen generar un altre focus d’activitat que
és el turisme, han de poder aparcar ja sigui pel Pessebre Vivent i per les moltíssimes coses que
esperen que es faci. Un cop es solucioni Sant Telm, tenen allà un altre lloc d’atracció. El Casal de
Santa Magdalena és un joia, ara amb 300.000,00 € allà no arreglen ni les finestres. El Casal de Santa
Magdalena, en situació que sigui atractiu, estan parlant de milions d’euros. Si no són capaços
d’arribar acords amb la propietat i convèncer a la Diputació, la Generalitat, Estat, tothom. Perquè és
un edifici protegit, una joia que tenen a Corbera. El que fan és apuntar la via. Amb aquests tres anys,
difícilment es podrà fer alguna cosa amb cara i ulls. És una cosa a llarg termini. Model de poble és,
claríssimament, centralitzar la part comercial, la part turística i desprès. Estan fent les coses amb
molt de cor, però sense equipaments. El “Lluciferum” d’aquest estiu va ser espectacular. No poden
treballar amb les condicions que tenen. Han fet ara el “Pandemonium”, tenen la cavalcada de reis
espectacular i amb aquest ajuntament li costa cero, pràcticament. Donen la cobertura perquè és una
associació que fa una cavalcada de reis digne, molt digna i pregunta si saben com treballen. Aquesta
gent es mereix, es necessita treballar com déu mana. Que pugui treballar sense perill. Parc de la
roda, no pot ser que la gent d’aquest poble tinguin que anar a ensenyar a anar en bicicleta als seus
fills a un parc veí. No pot ser que tots els concerts i festes es concentrin al Jaume Balmes o a la
Diadema. Han de tenir alternatives i al parc de la roda se’ls obre un món què a part de donar
cobertura als quinze mil, pot ser un altre punt d’atracció per multitud de coses. Aquest és el model
d’aquest PAM, un model pensat en arreglar coses que són urgent i en intentar fer créixer aquest
poble. Sobre els processo participatius, fan 150.000,00 € en un any amb un pressupost de
15.000.000,00 €, Molins de Rei fa 300.000,00 € amb un pressupost de 29.000.000,00 €. Estan al
1%, creu que no serà tant la quantitat què és important però és més el procés si són capaços que la
gent els vingui a fer propostes. Ara han arrancat el banc del temps, avui l’han dit que se’ls han acabat
els fulls d’inscripció, és bona senyal. El repte és què la gent participi. En el procés participatiu, lo
mateix, si cal ficar més diners ja els buscaran. El que han de ser capaços es d’animar a la gent a que
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vingui i els doni les seves propostes. I això és el que obriran al 2017 i implementar-ho 2018 i 2019.
Els ha costat molt de prioritzar i creu que el que presenten és molt potent i passi de ser un poble on
s’ha viscut de l’urbanisme salvatge, s’ha instal·lat en una ciutat dormitori en decadència i han de
donar la volta. No ho veuran en dos anys, s’ha de treballar per veure en deu, quinze anys. Gràcies
a la gestió dels últims governs que han tingut que estrènyer el cinturó moltíssim, ara són capaços
de començar a fer coses. Aquí està claríssim el model de poble.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
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Antonio Moreno
Diu què vol dir dues coses. Una, en relació al que escolta que aquí als Plens, bàsicament a la senyora
Boladeras dient “no és què això no es pot fer, aquí no es pot invertir, què això ja ens agradaria però
no podem invertir, etc.. ” ja que quan se’n va a la comarca a ajuntaments amb companys de Sant
Feliu, del Prat, de Sant Boi i moltes vegades pregunten patrimoni històric que fan i els contesten que
és una prioritat. I per tant una prioritat de patrimoni és una prioritat també social. Si podem posar
el casal de joves com estava o el casal d’esplai com estava al patrimoni històric de Corbera alta, no
ho deixin de posar. I arriben a acords i arriben subvencions mitjançant la Diputació o de l’AMB, es a
dir, tot és voluntat. Parlant del Castell, reivindicació històrica però mai arriben a acords amb les
persones i en aquest cas al clero que té el patrimoni, sempre estarem igual. Han parlat que amb
300.000,00 € no arribaran ni a les escales trencades ni quatre coses més, per tant, ell no sap si es
podrà arribar a algun tipus d’ús públic de cara al municipi, d’una inversió de diners que anirà del
municipi cap enllà. Creu que algun dia, d’una forma lenta el que és el castell, si és un tema de
prioritats segurament buscaran. I també descentralitzar, hi ha que descentralitzar moltes coses què
desprès dóna com a resultat economia nova, etc.. etc.. Es a dir, no tot té que estar enfocat al centre.
Quan enfoquen al centre en un poble que té nou kilòmetres des de aquí fins a Sant Andreu, primer
no tens comunicació perquè vinguin aquí. Segon, no tens aparcament perquè vinguin si no hi ha
comunicació pública. Està parlant d’urbanitzacions on viu més del 60% de la població, i segurament
els que viuen a baix passen quaranta vegades pel carrer Rafamans i si contem quaranta vegades,
seran quatre mil. Però estan parlant d’un poble de quinze mil habitants i els tenen oblidats sempre.
Ell porta vuit anys a l’ajuntament i estan oblidats. No parla de les urbanitzacions sinó de la gent que
no viu al centre de Corbera. Està oblidat. Pregunta per què no es pot descentralitzar un casal d’avis,
per què no podrien invertir en fer un casal d’avis juntament amb projectes ambiciosos com es parlava
en aquest ajuntament de fer àrees entre urbanitzacions i si es té que comprar és compra. I si s’ha
de canviar el patrimoni, canviar-ho. I fer àrees en Can Llopard, fer àrees en la Creu de l’Aregall. Àrea
comercial, àrea social, àrea de descentralització municipal també, àrees esportives. Perquè això
també és ajuntament, la gent que viu allà no ve al poble o ve a l’esport, els avís no es mouen de les
urbanitzacions. Tenen urbanitzacions envellides on hi ha molts avis també, molts més. No està
parlant ara en contra de, està parlant a favor de descentralitzar. Veu 400.000,00 € o 500.000,00 €
podia ser un petit equipament que el posessin a Can Llopard i estan donant servei a tots els ciutadans
del poble. Hi ha la voluntat d’arribar a tots els ciutadans, han d’arribar a la seva gent. Considera que
li han fet una mica de trampa quan han parlat dels aparcaments de Corbera alta, ja que aquests
aparcaments no arriben ni al 10% de les necessitats de la gent que viu a Corbera alta. Vindrà el
trenet que ha estat una gran idea. Per tant no va per aquí els temes. No hi ha possibilitats d’un gran
aparcament allà i està d’acord que seran tres o quatre però quan parlen de centralitzar, per ell és
malèvol. Perquè arriba un moment que arribes al teu entorn i la gent que ve. La Festa Major no és
la festa major de tots, etc. O algun servei, o algun pressupost per l’autobús petit del poble perquè
quan hagi la festa o el “Pandemonium” hi ha quatre o cinc vies des de la Creu de l’Aregall només per
això, per què la gent vingui. No venen, primer si venen en cotxes propis és impossible no poden
aparcar i si baixen amb servei públic estaran donant la possibilitat que aquesta gent pugui venir i
apart, gratuït. I que no sigui vinc a les set i tornar a les onze o les dotze, no. És que cada mitja hora,
o el que sigui, però que sigui una mica més. Tenir la intenció de fer poble, i fer poble és tot el poble
de Corbera. I està parlant de llocs que ja s’havia parlat moltes vegades, a Can Llopard allà no hi ha
cap tipus d’ajuda perquè funcioni, Can Armengol... El poble és molt més. Això ja funciona, la gent
de Corbera baixa ja va al “Pandemonium”, però la gent de fora no. Uns serveis que paguen tots i ells
no els utilitzen, paguen impostos i tenen la sensació que aquest poble no és el seu poble. Creu en
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aquesta voluntat de crear un model de poble que vagi a la descentralització, no la centralització. Hi
ha coses que són de ciutat, només hi ha una i estarà al lloc més important de la ciutat com passa
sempre. Per exemple, al programa socialista venia que el camp de futbol anava al parc de la roda.
Segurament és més lògic què un camp de futbol vagi allà i segurament aquesta àrea seria aprofitable,
dintre del centre del poble, per més coses. Pensa que estan equivocats si van a la centralització, no
tindran mai 5.000 treballadors. Funciona molt a base de treball dels regidors, això si que ho a vist.
Però es podria fer altres coses que es fa en el centre del poble, a les urbanitzacions. I buscar
comunicació per que la gent del poble surti ballant allà. Hi ha gent de les urbanitzacions que no han
passat mai pel poble, no el coneixen. Creu que és la descentralització el model del poble i hi ha coses
que s’han de fer, on hi ha més gent i si hi ha canalitzacions trencades, el pavelló es cau o no es cau,
d’acord inverteixin. Però això de que no es pot fer perquè no hi ha diners, el diner públic no es pot
invertir, ja està bé. Ell veu que a Sant Boi arriben a un acord, l’ajuntament mitjançant l’AMB i tenen
el casal de tal.. La gent allà són més combatius, no deixen que els ajuntaments només inverteixin.
Igual que a Sant Vicenç dels Horts, són pobles una mica més gran però semblant al nostre, de
col·laboració metropolitana, amb aquestes característiques que seran sempre així. Això és el que
han de fer. I petit comerços lligats a serveis públics, lligats a una pista de tenis i un petit, no un gran
pavelló. Segurament si es fa en un altre àrea que no sigui aquí, la gent també anirien allà. Creu que
pensar en descentralitzar no és dolent. Si pensen en centralitzar, sempre abandonaran a la gent que
està fora. Imaginació per la intercomunicació. Volia dir això perquè no hi està d’acord.

Montserrat Febrero i Piera
15/03/2017 La secretària

Però econòmicament no és sostenible, és un projecte que puja 4.000.000,00 € i no pot ser. Han
decidit anar fent aquestes bosses d’aparcament i també estan estudiant per altres llocs del municipi.
Quan parlen i diuen, no a nivell personal, que ara el profit serà d’un partit polític. Això no és veritat,
l’únic profit aquí és per la ciutadania. És per al poble de Corbera, no es tracta de treure un rendiment.
En l’equip de govern són deu persones i és un projecte pel poble. Ella, ara dóna les circumstàncies
que sí, és l’alcaldessa d’aquí però la seva intenció és continuar vivint aquí en el poble. El que vol és
què en aquest poble es pugui viure, pugui tenir lleure, sigui cada vegada millor. Dóna la paraula al
senyor Eric Blanco.
Eric Blanco
Diu que farà una intervenció breu perquè s’ha allargat molt aquest punt però tenint en compte què
la senyora Boladeras ha fet una al·lusió directa a la seva persona, fa mes d’un hora, per si estava
d’acord o no amb l’exposició que ha fet el seu company i sobre tot després de la intervenció del
senyor Anducas que l’ha deixat molt preocupat vol dir alguna cosa. Evidentment amb ells no els
convenç. Això no és un PAM, és un pla d’inversions, que és absolutament lícit que presentin i que el
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Alcaldessa
Explica què en relació al patrimoni històric, per ells és un tema de voluntat d’aquest govern. Ha estat
amb dues reunions amb el Bisbat. Ha estat acompanyada a les dues reunions amb el diputat de
Patrimoni i estan treballant sobre això. No poden obviar què la propietat és de qui és i han d’arribar
a un acord. I en aquests moments sembla ser, perquè no es pot dir res encara, de moment estan
redactant una declaració d’intencions. Quan van proposar els 300.000,00 €, són d’ells, d’aquí. Però
evidentment això aniria acompanyat però necessiten tenir, abans d’invertir res, com a mínim una
cessió de cinquanta anys que aniria acompanyada d’una subvenció per part de la Diputació. També
tenen un projecte per presentar, sobre el 1,5 cultural, al govern de l’Estat. I es tracta de tot un
conjunt de coses. I quan el seu company diu què és a llarg termini, es evident que és a llarg termini
perquè amb les subvencions que els pugui donar la Diputació, la Generalitat els poden donar suport
però diners no els donaran. I el que poden rebre de l’1,5 cultural es per anar tirant endavant i per
anar fent. Quan parla, respecta el que diu del model descentralitzar. Ells estan treballant amb un
model centralitzat i no es tracta d’ara tirar per aquí i desprès tirar en darrera, no. Van amb aquesta
idea des de un principi. Amb les urbanitzacions estan treballant, s’estan fen convenis i s’estan fent
coses. Moltes més de les que pensen i quan vulguin poden tenir tota la informació que es pública.
Ha parlat de la Creu de l’Aragall i que el únic que es limiten es enderrocar allò. No, allò està en el
pressupost i han tingut una reunió i aquesta setmana tindran una altre per veure què més es pot
treballar, però fa falta la implicació dels veïns. Què hi és, la implicació. Evidentment què amb les
bosses d’aparcament per Corbera alta poden ser insuficients. Tenen un projecte fet d’un aparcament

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

b6ff88286fca4184ba89dac3c3b26d7c001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

2d5face954f148589f29fed761a6ed16001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

presentin en aquest moment. Però un PAM parla de model de municipi, parla de línies estratègiques
però a més són explícites no implícites. Han explicat quines són les línies implícites d’aquest pla
d’inversions, que és la centralització de serveis a Corbera baixa. El que pregunta i ho fa extensiu a
tots els membres de govern, si aquest posicionament que ha manifestat els representants d’esquerra,
l’alcaldessa i el regidor senyor Anducas és el plantejament que fa el govern. Pregunta si el govern
està per centralitzar serveis i abandonar aquella idea de dotar de serveis i descentralitzar alguns
serveis i, que ells entenen, tenen drets també des dels barris i les urbanitzacions i també des de
Corbera alta. Pregunta si Corbera alta és només el Pessebre i els pocs aparcaments que han de fer
per aprofitar-lo. La pregunta és, si el posicionament del govern és clarament la centralització de
serveis a Corbera baixa.
Alcaldessa
Respon què no han parlat de centralitzacions de serveis dins de Corbera baixa, no han parlat d’això.
A continuació dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

Montserrat Febrero i Piera
15/03/2017 La secretària

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
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Jordi Anducas
Contesta què ell no es referia als serveis. Els serveis estan on estan. Aquí no hi ha cap inversió que
modifiqui cap servei. El Cap, les escoles, la zona esportiva, estan on estan i no canvien. El què diuen,
des de el punt de vista model econòmic, el què si volen és generar punts d’atracció per generar
motor econòmic i el motor comercial va a la zona baixa. I això és el que ell ha intentat dir. I el què
pretenen és que, el centre comercial a cel obert “Cèntric”, que inauguraran aquest any, sigui cada
cop més bonic, atractiu i que més persones d’aquest municipi vagin a comprar allà, en lloc d’anar al
Splau, o Mercadona de Molins o Atrium de Sant Andreu de la Barca. Competeixen contra aquets. No
és una qüestió de Corbera alta i Corbera baixa. Aquí és una qüestió que les persones d’aquest poble,
o donem la nostra feina a altre gent d’aquest poble o la van a donar a altres llocs. I és lícit fer el que
es vulgui. No es digui ara que jo també consumeixo a arreu. La seva responsabilitat és què la zona
comercial d’aquest poble sigui lo més atractiva possible perquè la màxima gent generi negoci, treballs
i se’n quedin satisfets consumin allà. Lleure, menjar, roba, el que es vulgui, en lloc d’altres indrets
que competeixen amb ells. Aquest és un dels focus. La zona alta, malauradament des de la òptica
comercial està molt devaluada. Evidentment apostaran, primer han de dotar-la d’aparcament, els
carrers són com són. Aprofitant que tenen una joia, han de dotar d’atractius perquè la gent faci coses
allà també. Com han fet amb el “Markt vivent”, els botiguers pocs què són, estan contentíssims i
demanen més activitats a dalt. La gent de Sant Telm, està preocupadíssima. Faran perquè vagi gent
allà però és clau que falta aparcament. La zona alta ja és maca, és espectacular. La zona baixa l’han
de fer maca. La zona alta és maca, el que costa és arribar i aparcar. No vol dir què se’n obliden, al
contrari, el que volen és potenciar-ho. Hi ha moltes accions que no surten aquí però és faran. El què
no plantegen. El què no poden fer el que deia el senyor Antonio. Pallejà ha descentralitzat, té dues
urbanitzacions “La magina” i “Fontpineda”. La primera està enganxada al poble i la segona és
assimilable a les trenta que tenen aquí. Amb una és lògic descentralitzar, fer centre cívic, cap, negocis
de jardiner, farmàcia. Però amb l’extensió que tenen aquí i el nombre d’urbanitzacions, costa fer
créixer dos nuclis, un comercial, l’altre comercial turístic. Pregunta si s’imaginen els diners que cal
per posar sis punts d’atracció més. Creu Aregall, la zona de l’Amunt, Can Rigol, Can Armengol, la
zona de Can Margarit, Can Coll, la zona del Mirador i les urbanitzacions Can Llopard, la Creu Sussalba
i Can Socíes. Haurien de fer un PAM, del triple. S’ha d’escollir i han escollit amb els recursos que
tenen un model de dir, els centres que ja tenim fotuts, els doten de més atractius. Un dotar al comerç
i l’altre el parc de la roda serà un èxit gran, ja el veuran. Les naus d’entitats també seran un èxit
però també tenen forats. Si cau el pavelló s’ha d’arreglar, el col·lector del Passeig dels Arbres. Van
a un centre de comerç que és l’únic que tenen. Han escollit aquest model econòmic. Creu que en deu
anys es veurà si funcionarà. S’han de comparar amb Vallirana, Cervelló, Begues, Santa Coloma de
Cervelló, Matadepera, no s’han de comparar amb Sant Vicenç dels Horts. No té res a veure amb ells,
ni Molins. Són un poble petit, dispers. I mirin aquets pobles petits dispersos les apostes que fan.
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Diu què ell si serà molt breu, agraeix les explicacions del senyor Anducas però a vegades s’allarga
un pèl. Diu que parla i ha parlat i ho ha dit explícitament i sinó ja repassaran l’acta del Ple, que el
seu model de municipi era de centralitzar, de fet, implícitament es veu en aquest pla d’inversions
que han fet que l’equip de govern centralitza aquestes inversions a Corbera baixa i per tant, els
serveis que es poden despendre d’aquestes inversions, es concentren també només a Corbera baixa.
Precisament aquest és el model que ells contesten. Ells no creuen en aquest model de centralització
i el que creuen és que cal no donar per perduda Corbera alta perquè el seu centre comercial està
perdut sinó al contrari pensar en processos participatius, que els poden enriquir molt els debats i fins
i tot els plans d’inversió futur, com poden redreçar situacions que ara no són positives. Per tant,
Corbera alta té molt a donar, té molts punts de vista, no sols des de un punt de vista turístic i per
tant des de l’administració s’ha de treballar per que això sigui així i les urbanitzacions tampoc es
poden abandonar perquè també necessiten inversions i serveis descentralitzats. Espera que el model
d’ells no sigui el model del Mercadona de Molins o de Pallejà, perquè el centre comercial a cel obert
ha de competir, no amb el Mercadona sinó amb altre tipus de productes de serveis i qualitat que
poden oferir, específic, des del seu municipi. No sap si han d’esperar deu anys de centralització de
les inversions a Corbera baixa per desprès valorar si ha estat positiu o no.. D’aquí, deu anys si només
centralitzen aquestes inversions en Corbera baixa, ja no sabran on estarà ni Corbera alta ni la resta
del municipi. El seu model, és un model de cohesió social i territorial i entenen que la manera és
invertir en tot el municipi i no centralitzar-ho des d’una zona.

15/03/2017 La secretària

Montserrat Febrero i Piera

Jordi Anducas
Respon què no el diguin que se’n obliden de la zona alta. Per segon any consecutiu han sigut capaços
per primer cop a la història, de dotar d’activitat a la zona alta. Per primer cop a la història han sigut
capaços de generar activitat econòmica amb el primer argument turístic que tenen en el poble i que
han d’estar molt orgullosos. Per tant, Corbera alta és focus i seguirà sent focus. I per això fiquen
l’aparcament i per això comencen la via del castell i per això s’està treballant amb la gent de Sant
Telm i moltes més coses que faran. Ara no comencin a ressuscitar.. relax, que ja han passat de si
Corbera alta i Corbera baixa. El què estan fent és el lloc de la zona turística és Corbera alta i
treballaran per això i hi estan treballant i ho han fet i ho han fet molt bé i han tingut molt d’èxit. I el
lloc de focus comercial ha de ser la zona baixa. És centren en això. Està convençut que en cinc anys,
la zona alta tindran llocs “Premium” per anar a fer un bon sopar, com ja tenen un. Restaurants, és
el camí que ha d’agafar la zona alta, restauració de nivell. És un lloc encantador, si poguessin tenir
llocs com “Can Fisa”, hi ha la plaça Padró, si no la coneixen és un lloc espectacular. Hi ha una
habitatge turístic que la gent que ve a Corbera li agrada molt. Els convida a que vagin a veure. Han
d’anar per aquí, la zona alta és un lloc espectacular que no han sigut capaços de donar-li el valor
turístic i han d’anar per aquí, no a ficar supermercats a la zona alta. Els llocs de consum han d’estar
en una altra zona, és massa maco per incentivar allà supermercats. Ell està convençut que ho
aconseguiran, ho serà qui inverteixi perquè això no és un qüestió d’ajuntament, és una qüestió de
gent que hi cregui i inverteixi. Ara per a que cregui se’ls ha d’explicar. El primer cop que es va reunir
amb els veïns per fer el “Market vivent” els va dir que malauradament la gent vindrà amb taules i
els hi posen quatre bombetes. Però han de tenir clar que en cinc-deu anys, aquesta gent que compra
ha d’estar a les vostre cases, heu d’obrir les portes i oferir producte de qualitat. Què la gent que
vingui al Pessebre trobi producte de qualitat, el pa de llenya, la llonganissa de Corbera, la ceràmica
de Corbera. Això és el que han d’anar a apostar, que pugui fer un sopar de qualitat amb pedra
vermella, amb vistes espectaculars i en un lloc encantador que és el que tenen. I no li vingui ara que
estan a favor d’uns o dels altres. L’aposta és a llarg termini i s’ha de començar. El que no es pot fer
es anar trampejant. Claríssimament l’aposta és per tot el poble. Ho diu per què no cridi esperits del
passat que estan superats.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
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Antonio Moreno
Comenta què demanaran la independència Can Armengol, Corbera alta... la independència, la
independència.
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15/03/2017 La secretària

Alcaldessa
Respon què segons quin projecte sigui ja parlaran. Perquè, per exemple, el del Rafamans tenen un
projecte, s’està fent un projecte i ja veuran. Han estat parlant amb comerciants i veïns i a lo millor
hauran diferències sobre el que abans parlaven, no està tancat. Dóna pas a la votació.
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Xavier Miquel
Està una mica desconcertat per aquesta última intervenció. Li recomana què podria anar a Corbera
alta i explicar tot allò que acaba de dir perquè no sap si la gent que viu estaria gaire d’acord. Els
agradaria recordar que a part de bonica, Corbera alta no és un decorat. Allà viu gent i aquesta gent
també té unes necessitats. Personalment, prefereix pensar que tot el que ha dit no ho pensa de
debò. Li sembla bastant greu. És una opinió personal, no és una opinió de la CUP. Més enllà del que
s’ha dit, creu que el principal problema que veuen de la CUP, és el “nostre projecte”, es el “nostre
PAM”, són “les nostres inversions”. Això és el que no els agrada, perquè veuen que és la política dels
últims trenta anys. Una política que ells estan totalment en contra. Sembla que sigui que ells que
son els polítics reben reivindicacions que són molt llegítimes. Però es que estan parlant d’un model
de, l’equip de govern, de poble i decideixen, l’equip de govern, depenen d’aquestes reivindicacions
quines s’executaran i quines no. Però és que d’aquí dos anys marxaran i entraran noves persones,
nous partits segurament i es trobaran amb 6.000.000,00 € d’inversió i que segurament farà un nou
model de poble, es tornaran a gastar 6.000.000,00 € més i així no poden anar. El que ells entenen
per democràcia participativa, democràcia directa, es que sigui un model de poble escollit pel poble i
per totes les persones. I això, evidentment, no es una qüestió que es pugui fer amb reivindicacions
puntuals que van agafant i que prioritzen, com han dit aquí. Que estan prioritzant unes inversions
per damunt d’altres. Entén que es digui que l’habitatge públic pot no ser prioritari perquè són
2.000.000,00 €. Han dit que és qüestió de prioritats i que els costaria 2.000.000,00 € - 3.000.000,00
€. Aquí estan parlant de 6.000.000,00 €. No estan parlant ni que la reparació del poliesportiu s’hagi
de fer ni tirar-lo al terra ni de les naus. Estan demanant que hi hagi un procés participatiu. Volen dir
que creuen que els canvis no són per dos anys. Son canvis que afecten a la ciutadania de Corbera
més anys i s’està fent d’esquenes a la majoria de la població perquè la gent no ho sap, la majoria no
ho sap. I aquest és el problema. No és que només no hagin pogut decidir o presentar una al·legació.
Torna a fer la pregunta si presenten al·legacions d’alguns d’aquests projectes si es tirarà en darrera.
L’agradaria saber això. Aleshores pot ser hi ha alguna qüestió de post-participació però no de
participació. Aquest concepte de quin poble volem és molt important perquè Corbera que té quinze
mil persones què estan totalment dispersades què l’urbanisme ha estat nefast en els últims quinze
anys i ara han de trobar solucions. S’han de trobar entre tothom perquè sinó aquí passaran els
polítics i arribarà nova gent i és un peix que es mossega la cua i no sortiran d’aquí. Els ha semblat
greu, el tema del pavelló ja ho han dit, no volen que es tiri el pavelló, l’únic que diuen i què aquí s’ha
dit qui guanya sabent qui va ser el responsable i perquè es va posar allà, guanya la veritat. El que
no poden fer són al·legories de la impunitat. Si allò es va fer malament, s’han gastat molts diners
públics i com a mínim creu que la ciutadania té dret a saber perquè es va posar allà i qui ho va fer.
I poden haver passat vint, quaranta, seixanta anys però la veritat es això. I creu què la ciutadania
guanya, evidentment que guanya. L’altre el tema del castell, els comenten que ara s’estan fent una
declaració d’intencions. Si estan dient que no es pot fer en els propers dos anys, no ho fiquin aquí.
Perquè al 2024 no ho podien posar, perquè sinó es vendre fum. Els estan dient que es molt difícil
que no sabran si passarà aquesta cessió d’ús de cinquanta anys. No ho fiquin perquè saben què és
una qüestió molt important per la gent del poble. No posin el 2019 perquè serà realitzable al 2019 o
pot ser no ho serà. Tan de bo que ho sigui. Si no saben del cert, creu que posar-ho aquí es
desencertat. El tema de les entitats, evidentment necessiten espai, la Penya del Corb necessita espai
però creu que hi han moltes altres maneres i si molta gent ho parles o ho decidís es veurien altres
maneres. Amb 800.000,00 € pregunta quants “Lluciferums” i “Pandemoniums” es poden fer.
Moltíssims. Creuen que la qüestió principal es què és un projecte de poble de l’equip de govern. I sí
tenen majoria a l’ajuntament però hi ha moltíssima gent en aquest poble que segurament no estarà
d’acord amb alguna o moltes d’aquestes actuacions perquè té altres prioritats. I per l’habitatge públic
es podria fer invertir en les canonades de l’aigua, és podrien fer mil histories. Però l’equip de govern
ha prioritzat i la resta de la població no. I sobre tot, si hi ha moltes al·legacions en contra d’un
projecte o canviar algun projecte, pregunta si es canviarà aquest projecte.
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“Vots a favor: 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).
Vots en contra: 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).”

SECRETARIA
6. Creació comissió de treball en matèria de contractació responsable.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
El Ple municipal, en sessió ordinària de 29 de novembre de 2016, va aprovar per majoria
absoluta la Moció per a la contractació responsable amb criteris socials i ambientals.

Montserrat Febrero i Piera

Tot i el compromís adquirit, un cop analitzat l’acord adoptat es considera necessari
procedir, en primer terme, a la creació d’una comissió de treball de caràcter polític perquè
sigui en el sí d’aquesta on es determinin tant la resta de membres que integraran la
comissió mixta esmentada a la moció, com el pla de treball i el calendari a adoptar i poder
assegurar, així, l’assoliment efectiu dels objectius acordats en la moció.
S’acorda:
PRIMER. Aprovar la creació d’una comissió de treball de caràcter polític, per tal de dur a
terme els treballs preliminars definits a la part expositiva d’aquest acord, que estarà
composada pels portaveus dels diferents grups polítics municipals, o membres del grup
municipal en qui deleguin, i per la secretària general de la Corporació, o persona en qui
delegui.

15/03/2017 La secretària

SEGON. Fixar la primera reunió de treball per al dimarts, 31 de gener de 2017, a les 19:00
hores al despatx de l’Alcaldia.
TERCER. Notificar aquest acord a tots els portaveus dels grups municipals així com a la
secretària general de la Corporació atorgant-los un termini de deu dies perquè formulin, si
així ho consideren, la delegació establerta a l’apartat anterior.
Alcaldessa
Explica què en el Ple municipal sessió ordinària de 29 de novembre passat, es va aprovar una Moció
per majoria absoluta per la contractació responsable amb criteris socials i ambientals. A les set de la
tarda han fet una reunió amb tots els grups polítics, per tal de crear una comissió política i han parlat
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En el punt tercer de la part dispositiva de la mateixa s’acordava incloure, en l’ordre del dia
de la sessió plenària corresponent al mes de gener de 2017, una proposta de pla de treball
i calendari per a la realització del procés d’elaboració d’una instrucció municipal per a la
contractació responsable amb criteris socials i ambientals a l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat, que inclogués la creació d’una comissió mixta de contractació responsable
formada, entre d’altres, per l’equip de govern, tècnics i grups municipals, així com els
diferents agents socials, entitats ambientalistes i del tercer sector.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

b6ff88286fca4184ba89dac3c3b26d7c001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

2d5face954f148589f29fed761a6ed16001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

que properament es podria obrir a entitats del tercer sector, inclús a sindicats. Han parlat que es
faria un document base, crearan un núvol per això per poder anar penjant. El senyor Eric Blanco s’ha
ofert a crear el document base i des de el govern, han dit que cada una de les àrees aportaria els
contractes que tenen fets des de l’inici del seu mandat, per no carregar més de treball als tècnics
que porten aquesta feina. La propera reunió es farà abans del proper Ple, dimarts 14 de març. Dóna
la paraula al senyor Eric Blanco.

Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.

Montserrat Febrero i Piera
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Eric Blanco
Diu què en primer lloc volen celebrar la creació d’aquesta comissió que neix d’una Moció que va
presentar el partit demòcrata amb l’objectiu que totes les forces polítiques, però també els agents
socials implicats, això volen que hi hagi participació per part dels agents socials implicats, treballin
conjuntament de manera transversal en elaborar el que es diu una instrucció municipal de
contractació responsable des de el punt de vista dels valors avançats que ens han de regir com
administració, valors socials, mediambientals, d’igualtat, de transparència, d’inclusió de col·lectius
amb dificultats, d’inserció en el mon laboral, etc.. Pensen que aquesta comissió es un avanç
important, no només en la inclusió d’aquets criteris i valors sinó també amb l’assumpció de
responsabilitat que com administració tenen. Han de ser conscient que la despesa de la administració
en contractes per l’adquisició de productes, serveis i infraestructures, representa el 17 % del
producte interior brut de la Unió Europea i gairebé el 20 % del producte interior brut a Catalunya.
Aquestes xifres els doten d’una gran capacitat d’influència sobre el mercat i unes bones polítiques
sobre contractació responsable poden produir un efecte de sensibilització sobre els hàbits de consum
de les empreses i la ciutadania i conduir d’aquesta manera a un canvi de model social en clau d’ètica
i consum responsable. Els emplacen a treballar dins d’aquesta comissió de treball que avui s’han
reunit per primera vegada i també incidir en la necessitat i gran oportunitat que es presenta d’obrir
un procés participatiu i poder enriquir aquesta instrucció i aquest debat amb la participació dels
diferents sectors de la ciutadania. Els agraeixen la seva predisposició i la celeritat i estan segurs que
els resultats seran molt beneficiós pel municipi i una petita aportació per avançar i millorar. El seu
vot, com a proposant, serà favorable.

“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).”
PART DE CONTROL

15/03/2017 La secretària

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del partit polític ERC, amb el text
següent:
Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, amb
els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i la capacitació de les
persones que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics per assegurar, l’eficiència i
l’obertura a la societat de les Administracions Públiques, la competitivitat de les empreses,
i en general, la millora de la qualitat de vida de les persones.
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement haurà
de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una Administració més
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7. Moció de suport al Pacte nacional per a una societat digital a Catalunya (ERC).
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intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara govern obert,
gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat o seguretat, que impacten
transversalment en l’accés, la prestació i la millora dels serveis públics.
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es fonamenta
en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions electròniques que han
de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc d’escletxa digital,
possibilitant el desenvolupament d’una societat avançada, pròspera i cohesionada, i posant
les tecnologies al servei de les Administracions Públiques, la ciutadania i les empreses.
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada pel
conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat de
Catalunya, les quatre Diputacions, el Consorci Localret i les entitats municipalistes ACM i
FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat
Digital.

El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els
territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya.
L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de
tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de fer una
administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç.

Montserrat Febrero i Piera
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Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es
comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques i els
actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació:

El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català
(smartCAT), tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a
les empreses per fer de Catalunya un Smart Region de referència internacional.
L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la
ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova societat
digital.

15/03/2017 La secretària

S’acorda:
PRIMER. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24
d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació
de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l’Associació Catalana de
Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les
accions necessàries per a col·laborar en la implementació dels objectius d’aquest Pacte.
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El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà per
donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures necessàries.
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SEGON. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de
Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Llegeix la Moció.
Alcaldessa
Al no haver-hi intervencions, 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), 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).

8. Moció contra la discriminació a les persones amb discapacitat sensorial en
l’acte de contraure matrimoni (ERC).
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup polític ERC, amb el text
següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Montserrat Febrero i Piera

La Llei espanyola 15/2015, de la llei de Jurisdicció Voluntària, de 2 de juliol, estableix,
entre les seves disposicions, una modificació de l'article 56 del Codi Civil que regula la
forma i la validesa dels matrimonis celebrats a l'Estat Espanyol. Aquesta nova redacció
entrarà en vigor el proper 30 de juny de 2017, i estableix el requisit per a les persones
amb discapacitat sensorial d'aportar un certificat mèdic que avaluï la seva capacitat per tal
de poder contraure matrimoni, condició que en l'actualitat no és necessària.
Atès que aquesta modificació suposa una discriminació envers les persones amb
discapacitat sensorial, que es veurien limitades de la seva capacitat de decisió lliure i plena
en un àmbit que afecta al seu desenvolupament personal, havent d'explicar i raonar a
terceres persones alienes la seva voluntat de contraure matrimoni per a què aquests
avaluïn la seva aptitud per a prestar consentiment en el matrimoni.

15/03/2017 La secretària

Atès que aquesta modificació contravé la Convenció Internacional sobre els drets de les
persones amb discapacitat, ratificada per l'Estat espanyol l'any 2008 i que obliga als Estats
signants, entre d'altres, a reconèixer «que les persones amb discapacitat tenen capacitat
jurídica en igualtat de condicions que les altres en tots els aspectes de la vida», a prendre
les mesures pertinents « per a posar fi a la discriminació contra les persones amb
discapacitat en totes les qüestions relacionades amb el matrimoni, la família, la paternitat
i les relacions personals, i aconseguir que les persones amb discapacitat estiguin en igualtat
de condicions amb la resta» per tal d'assegurar, entre altres qüestions, que es reconegui
el seu dret «a casar-se i fundar una família sobre la base del consentiment lliure i ple dels
futurs cònjuges».

Maria Abarca Martínez
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Abstencions: Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP).”
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Atès que els textos legislatius i les polítiques públiques han d'avançar per remoure totes
aquelles situacions de discriminació que es produeixen a la nostra societat, sigui quin sigui
el seu motiu.
S’acorda:
PRIMER. Instar al Congrés dels Diputats i al Senat Espanyols a dur a terme les
modificacions legislatives necessàries per a garantir el dret de les persones amb
discapacitat sensorial a poder decidir de manera individual, lliure i plena sobre el fet de
contraure matrimoni, sense necessitat d'aportar informes mèdics que avaluïn la seva
aptitud per a prestar aquest consentiment, modificacions que s'haurien de fer abans de
l'entrada en vigor de la modificació proposada per la llei 15/2015 de l'article 15 del Codi
Civil.

TERCER. Comunicar l’adopció d’aquests acords a tots els grups polítics del Congrés dels
Diputats i del Senat, als ministeris espanyols de Justícia i d'Afers Socials, als departaments
de Justícia i Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.

Montserrat Febrero i Piera

Arturo Martínez
Comenta abans de passar a la lectura d’aquesta Moció, una Moció contra la discriminació a les
persones amb discapacitat sensorial en l’acte de contraure matrimoni, vol aclarir dos conceptes per
les persones que puguin tenir algun dubte. La discapacitat sensorial pot ser de dos tipus, visual o
auditiva. La visual, és la que pateixen les persones amb una manca total, o parcial de visió que els
impedeix portar una vida plena. L’auditiva, és la discapacitat de les persones que tenen una manca
total o parcial d’audició que les impedeix portar una vida plena i com a conseqüència d’aquesta
mancança, els pot faltar també la parla. L’altre concepte és un apunt més legalista, la Llei espanyola
15/2015 presenta una modificació a l’article 56 del codi civil i entraria en vigor el 30 de juny de 2017
si no es produeix abans alguna acció per part del Govern espanyol. S’han trobat què per part del
Congrés s’ha produït un rebuig a l’aplicació d’aquesta modificació però la decisió correspon al tràmit
que ha de fer el Govern espanyol. Encara no està pressa la decisió si s’aplicarà aquesta decisió o no.
S’ha presentat aquesta Moció com una eina de pressió perquè no s’arribi a aplicar la modificació a
l’article 56 del codi civil. A continuació llegeix la Moció.

15/03/2017 La secretària

Alcaldessa
Al no haver-hi intervencions, demana es passi a votació.

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), 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).
Abstencions: Alfonso Olarte Rodés (PP).”
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SEGON. Demanar al conjunt de poders públics de l'Estat espanyol que impulsin totes les
actuacions necessàries per donar compliment de manera íntegra a la Convenció
Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat
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9. Moció per a l’ordenació dels accessos a l’entorn natural des del casc urbà
(CUP).
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup polític CUP, amb el text
següent:

https://drive.google.com/file/d/0ByDvPDt2UbeMUTNpOVd0OWMtT2s/view?usp=sharing
Zona del Camí Ral: Aquest tram s’ha estudiat des de la cruïlla amb el carrer Sant Xavier
fins la cruïlla que finalitza a la carretera BV-2425 i l’accés cap a l’itinerari de Roca Foradada.
Zona de La Variant: L’estudi d’aquest recorregut s’inicia al camí del Carme, que passa
per sota el Parc de les Palmeres, passant per la Variant i seguint pel corriol que es troba a
la rotonda Charles Perrault.

Montserrat Febrero i Piera
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16/03/2017 L'alcaldessa

Corbera de Llobregat està situada en un entorn natural excepcional dotat d’una densa
xarxa de camins, senders i corriols que connecten amb municipis de l’entorn i amb indrets
d’alta riquesa natural, paisatgística i patrimonial.
L’accés a aquest entorn des del casc urbà és complicat i actualment no està regulat ni
ordenat. Caldria senyalitzar de manera adequada l’inici d’aquests camins i informar sobre
les limitacions dels seus usos. Proposem adequar-los mitjançant petites actuacions no
invasives (col·locar barreres arquitectòniques només en aquells punts on calgui per
seguretat, conscienciar sobre el fet de no embrutar, adequar els vorals per a la gent que
camina o va en bicicleta, etcètera). Finalment, s’haurien de resoldre urbanísticament els
trams de carrers que desemboquen en aquests camins.
A continuació llistem els accessos a l’entorn que considerem idonis per a ser ordenats com
a inici de caminades o passejades en bici o corrent des del casc urbà. Es detalla cada una
de les actuacions proposades a l’Annex d’aquesta moció, que es pot descarregar en aquest
enllaç:

Camí de la Font de la Mata: Per aquest itinerari es proposen actuacions des del carrer
dels Horts fins a la Font de la Mata.
Zona de les naus industrials de Corbera Baixa: L’estudi d’aquest tram va des de la
plaça de Mil·lenari fins el pont de la riera, en la cruïlla cap a L’Amunt, Can Planes i Can
Casildo.

15/03/2017 La secretària

Zona de Can Ros: L’inici del tram estudiat és la rotonda del pont de Can Rafel. Finalitza
al començament del camí de Can Ros.
S’acorda:


Que l’Ajuntament de Corbera, a partir de les consideracions d’aquesta moció, estudiï
l’ordenació dels accessos a l’entorn natural des del casc urbà per a les persones que
hi vulguin passejar a peu o en bicicleta.
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Zona de la Font del Rovira: La font del Rovira inicia el recorregut que s’ha estudiat, fins
a la masia de La Palmera. Es proposen dues opcions: el pas per la carretera BV-2422 i
l’adequació d’un corriol des de la Font del Rovira fins a la masia.
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Que L’Ajuntament de Corbera es coordini amb els municipis el territori dels quals
afecta a aquestes zones, així com amb la propietat de les diferents masies i finques
rústiques per on transcorren els recorreguts assenyalats, per tal de solucionar
aquests accessos,



Que l’Ajuntament de Corbera es posi en contacte amb els òrgans competents per
tal d’ubicar correctament la senyalització d’aquests itineraris.



Aprofitant l’actual campanya “Prou caques” , que l’Ajuntament de Corbera valori la
possibilitat d’ampliar-la amb una segona fase enfocada als itineraris llistats
anteriorment i desglossats a l’annex. També seria bo decidir si cal col·locar més
papereres en punts estratègics.



Assignar un pressupost per fer front a les actuacions que es proposen.



Assignar un termini de realització per a cada una de les zones esmentades.

16/03/2017 L'alcaldessa

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.
Miracle Guerra
Llegeix la Moció.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
Rosa Boladeras
Explica que ha analitzat una mica, amb poc temps, aquesta proposta perquè s’hauria d’aprofundir
sobretot en les actuacions concretes que plantegen per cadascun dels inicis d’itinerari. El que és, el
contingut o filosofia, coincideix amb la voluntat del govern municipal. Marcar itineraris, posar en
valor els caminis i condicionar-los per ser utilitzats. Són partidaris de fer les actuacions, que es poden
comprometre en la mesura que hagi dotació econòmica per fer aquestes obres. S’ha de valorar,
escollir, fer el projecte de prioritzar i aplicar recursos. Aquest any, en principi, per inversió en camins
hi ha una dotació de 8.000,00 €. Haurien d’aplicar-los en algun dels camins que ja estan treballant i
coincideix amb un d’aquests inicis de trajecte que marquen. Comentar també que la negociació amb
la propietat la porten a terme en cadascun dels itineraris, que moltes vegades no és fàcil. I els que
son fora del municipi s’han de posar d’acord amb els ajuntaments de la Palma i Cervelló. En terme
general, ells aprovarien i el que proposarien és emplaçar-los en una primera valoració per veure
quina priorització es pot fer i quins són capaços d’assumir en aquest exercici o en exercicis propers.

Montserrat Febrero i Piera

Signatura 2 de 2



15/03/2017 La secretària

Manel Ripoll
Vol dir una petita puntualització sobre un dels últims punts, posen “Stop Caques”, no és aquest el
nom de la campanya, és “PROU CAQUES”.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Diu què pel que fa a les afectacions que pertoquen a l’Àrea de Mobilitat i Seguretat Ciutadana i sinó
hi hagués cap impediment tècnic i segons la disponibilitat econòmica s’aniran atenent, com ja en
altres ocasions, i de forma progressiva s’han anat adequant anteriors peticions dels vostre grup
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.
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municipal. Recorda en l’anterior exercici, un pas de vianants en el carrer Casanova, un reordenament de places de mobilitat reduïda a la plaça dels Països Catalans. Un rebaix a la vorera de
la plaça dels Països Catalans a la zona de la parada del bus per adequar-la a les persones de mobilitat
reduïda. Per part d’Esquerra es votarà també a favor, entenent que al llar de l’exercici del 2017 i
seguint en la línia de la senyora Boladeras, es puguin anar fent en la mesura de la disponibilitat
econòmica i de la priorització que per cada una d’elles es pugui tenir en compte.
Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, 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).“
10. Donar compte d’altres resolucions d’Alcaldia i/o assumptes de competència
plenària.

1. Del Decret d’Alcaldia 2017/37, de 16 de gener, de designació dels membres que
formaran part de l’Oficina tècnica de les muntanyes del Baix (es designa a
l’alcaldessa i a la tècnica de medi ambient).

Montserrat Febrero i Piera

2. De la moció aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 24 de
novembre de 2016, en suport a l’alcaldessa de Berga i a la resta de càrrecs electes
afectats.
3. De l’acord adoptat per l’Ajuntament de Dosrius, en sessió de 22 de desembre de
2016, per sol·licitar a les administracions supramunicipals el suport necessari i el
compromís amb la regularització d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
En últim lloc, l’alcaldessa passa a donar compte de les dades sobre dones assassinades del que
porten aquest any.

15/03/2017 La secretària

Explica que no portaven ni vint-i-quatre hores de l'any 2017 que ja portaven dues dones
assassinades a mans de les seves parelles. El mes de gener ha deixat cinc víctimes mortals.
També volen reflexionar sobre una altra dada, d'aquest 2017, que els ha cridat l'atenció, i
és què un dels detinguts per assassinar presumptament a la seva ex-parella tenia
denúncies prèvies de maltractament masclista de quatre dones diferents. És molt difícil
posar en relleu les dades qualitatives d'aquesta xacra social, no obstant recorden que no
és un problema d'un sol acte i hi ha un patiment de mesos i anys i què si no es fa res es
va repetint en diverses relacions i en diverses generacions.
Abans de passar al punt de Precs i preguntes, l’alcaldessa dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras
per fer un aclariment sobre les cartelleres.
Rosa Boladeras
Explica què es tracta d’un donar compte d’un compliment d’una moció que va ser presentada en
aquest Ple per part de la CUP i era de les cartelleres informatives del municipi. Informa que duran el
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L’alcaldessa dóna compte dels assumptes següents:
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La presidenta dóna pas al punt de precs i preguntes.

11. Precs i preguntes
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Montserrat Febrero i Piera

Albert Cañellas
Demana si els poden passar la llista de les properes cartelleres pendents de col·locar a les
urbanitzacions.
Rosa Boladeras
Respon que els hi passaran per correu electrònic.

15/03/2017 La secretària

Albert Cañellas
En primer lloc, pregunta com està el tema de la Comissió mixta entre l’AMB i l’ajuntament pel tema
de l’aigua, pregunta quan es va constituir l’última vegada. No hi ha informació. D’altra banda, sobre
preguntes que els han fet arribar i volen transmetre al govern per saber la situació els pregunta
sobre el tema de la societat Sant Telm que ha sortit en aquest Ple i si no hi ha manera que es pugui
desencallar. Volen saber què pretén fer el govern de l’ajuntament respecte a l’acompanyament a la
societat Sant Telm per poder desencallar el tema del teatre i es pugui utilitzar. També sobre el tema
de la dificultat que han trobat a l’hora de poder llogar un espai per fer un caixer automàtic en un lloc
on ja va haver un i pel que els han dit l’ajuntament ha tombat la possibilitat que s’hi torni a posar
un caixer automàtic. Pregunta que ha passat amb això. També els han preguntat, desprès de les
obres d’ampliació de la vorera a l’escola bressol privada que hi ha al carrer dels Guiamets, es va
reduir el nombre de places d’aparcament i la gent de la zona que aparca al carrer te mes dificultats
que abans d’aparcar, si són conscients i si ha manera de poder-ho solucionar. I repeteix una
pregunta, que es va fer fa temps, en relació a la Creu Aregall a la zona de vorera just a l’entrada on
són els contenidors, on hi ha un desnivell molt fort i demanen unes tanques, sobretot per seguretat,
per les motos. Aquestes són les preguntes que els han traslladat i volien fer aquí al Ple.
Alcaldessa
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2016 s’han comprat vint-i-tres unitats, en aquest moment hi ha col·locades deu. Al mes de desembre,
amb la partida que quedava, es va poder fer la comanda de la resta, 12 unitats. Tenen per col·locar,
una unitat que és reversible, es pot observar per les dues bandes. No han trobat el lloc idoni perquè
el lloc on es va preveure, desprès no podia ser visible per les dues bandes degut a que es va canviar
l’emplaçament. S’han col·locat fonamentalment a parades d’autobús, entrades de parcs infantil, la
Biblioteca, la zona esportiva, la plaça de Sant Antoni, la plaça Mil·lenari, plaça Igualtat, aparcament
del carrer Casanova. Ara es proposen col·locar-les a punts cèntrics de les urbanitzacions que els hi
relaciona per si consideren que s’hauria de canviar de lloc. La col·locació la faran al mes de febrer i
aquest any podrien analitzar si es suficient o cal alguna més per fer una altre comanda. S’han destinat
8.142,00 € a la compra d’aquestes unitats, la col·locació ha estat a càrrec de la brigada municipal.
Les 12 unitats proposen col·locar-les: el cartell a doble cara podria ser un lloc idoni l’entrada de
l’aparcament del carrer dels Horts, Les Magnòlies; i la resta es col·locarien a Cases Pairals; la Creu
de l’Aragall; el Bon Repòs; Avinguda Can Montmany, la zona de l’Institut de Corbera; a Cant Margarit
Avinguda Pins, també a la zona de l’Institut, entenen que són els llocs més transitats; l’entrada de
la Cervera; l’entrada dels Herbatges; a Can Armengol; Santa Maria de l’Avall; al voltant de l’escola
El Cau de la Guineu; a Can Rigol; a Can Llopard, al costat de les bústies. També anunciar, com
avançava la regidora de l’Àrea de Mobilitat, què ara han tancat 2016, faran un informe conjunt de
les actuacions concretes que han fet amb el tema de l’accessibilitat. Algunes de les quals, les faran
per escrit i els faran arribar. Algunes coincideixen amb el que senyalaven i altres són fruit de què
han hagut queixes veïnals o que tenien en llistes de peticions anteriors, què els tècnics els han
senyalat com un punt conflictiu.
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Al no haver-hi més preguntes, respon en relació a la Comissió mixta i diu què encara no han tingut
resposta de l’AMB. Tornaran a reclamar i passar-ho de seguida. Respecte a la societat Sant Telm,
estan pendents que el tècnic del ECA els passi el informe final. Han tingut una reunió i els van dir
que necessitaven el informe definitiu per saber si poden tirar al final per una banda o altre. S’ha
presentat un projecte que no s’ha complert, hi ha defic¡ències importants però en funció de l’informe
treballaran. Si els tècnics no els porten la documentació signada no poden fer res, el que els han fet
arribar és incomplert totalment. Després lo de l’espai del caixer automàtic es cert que han demanat
per instal·lar un caixer automàtic, lo que potser desconeixen és que volien modificar la instal·lació
del lloc d’aquest caixer perquè volien obrir una porta per al darrera amb accés a la societat Sant
Telm i això és el que no es possible. Van fer una visita “in situ” el tècnic de l’ajuntament i el tècnic
del Banc de Sabadell per poder instal·lar-ho i si Sant Telm cedís el local tal com està ara no hi hauria
cap problema. Lo que no poden fer és obrir una obertura per comunicar amb el local de Sant Telm.
Per explicar el que fa referència a l’ampliació de la vorera dóna la paraula a la senyora Rosa
Boladeras.

Signatura 2 de 2

Montserrat Febrero i Piera
Maria Abarca Martínez

15/03/2017 La secretària
Signatura 1 de 2

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

06/09/2018 DILIGÈNCIA D’OBERTURA I
TANCAMENT del Llibre
d’Actes del Ple de l'any 2017
que s’inicia amb l’acta del
31/01/2017 i finalitza amb l’acta
del 19/12/2017.

16/03/2017 L'alcaldessa

Rosa Boladeras
Explica què eren conscients que les voreres de Corbera, en general són estretes i plagades
d’obstacles. Fer una vorera nova, ho han debatut amb l’equip de govern, si la fan ha d’ajustar-se a
la normativa, que puguin passar persones que tenen dificultats, cadiretes de rodes de nens petits i
que és pugui circular. Es va optar, per una de les dues voreres, fer-la amb una amplada ajustada a
la normativa i deixi un pas lliure suficient. Tot no és pot tenir, l’amplada del carrer és la que és. Si
s’amplia la vorera és perd lloc per aparcar. Assumeixen la queixa però és bastant irresoluble. L’altre
cosa és que es pugui ordenar, a nivell de mobilitat, l’aparcament diferent però també vol recordar
que tots són cases unifamiliars que també tenen entrada d’aparcament i tenen aquesta incomoditat.
És un carrer de doble sentit perquè no està obert a la totalitat i han ampliat bastant una vorera i ha
tingut conseqüències en les places d’aparcament, també han intentat mantenir-les al màxim. Per la
Creu de l’Aragall prenen nota per col·locar-hi una barana de fusta, ella no recorda que aquest tema
s’hagués comentat aquí, igual se l’ha passat. Si li permet la senyora alcaldessa, del tema de la
Societat Sant Telm, és un tema que ve de lluny, estan parlant d’un local de concurrència pública que
ha de complir una sèrie de requisits. La societat Sant Telm, quan va començar la obra va tramitar
una llicència d’activitats en base a un projecte constructiu que també va tenir una llicència d’obres.
La llicència es va atorgar perquè el projecte era correcta i en el moment que es posa en marxa
l’activitat s’ha de fer la inspecció i l’inici d’activitat. Aquest és el punt en que estan. La obra feta no
es va adaptar al projecte aprovat. La primera de les dificultats va ser amb les condicions de
ignifugació, les mesures antiincendis. Això s’ha resolt, fins i tot l’ajuntament va aportar una subvenció
de la Diputació perquè la societat pogués assumir el sobre cost del que significava desmuntar sostres
i fer més gruix de protecció antiincendis, les bigues i tota l’estructura de l’edifici. Això s’ha fet però
com deia la senyora alcaldessa encara no s’ha ha justificat la seva realització. Fins i tot a dintre de
la subvenció de la Diputació van incloure que hi hagués un certificat, d’una empresa col·laboradora
amb l’administració d’una ECA, d’un tècnic que verifiqués que tot s’havia fet correctament i que això
ho presentessin. Ara sorgeix una altre qüestió que tampoc s’ha fet el que va marcar el projecte
respecte a la insonorització. La junta de Sant Telm, ha d’agafar tota la documentació amb el informe
de la ECA i presentar quin és la obra que realment s’ha fet. L’ajuntament podrà donar com a vàlid
l’inici d’activitat o posar deficiències o posar qüestions a esmenar. Però sembla que l’entitat té
dificultats en aconseguir que el tècnic realment signi els informes. Això no és una voluntat política,
és una activitat, és un lloc de concurrència pública que ha de complir una normativa i el que el propi
projecte d’obres contenia. Aquesta és la dificultat, vol dir que s’ha mirat d’ajudar a Sant Telm tenint
en compte que han hagut dificultats importants. L’arquitecte va plegar, ha enganxat en plena crisis
econòmica tota la realització de l’obra, la junta s’ha trobat amb moltes dificultats i tenint en compte
l’ajuntament ha intentat solucionar-ho i també perquè hi ha un conveni econòmic en que cada any
l’entitat rep 24.000,00-25.000,00 € de subvenció, a part de les subvencions per les activitats que
porti a terme l’entitat. Per tant, com ajuntament, són els primer interessats que aquesta sala pugui
tenir un ús tal i com està en conveni. L’entitat té una junta que la dirigeix i és la que ha de liderar
tot aquest problema. Està a la seva disposició tot l’expedient. Si s’ha que fer més obra, s’ha parlat
amb l’alcaldessa a veure d’on es treu el finançament però s’ha de resoldre d’alguna manera.
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Alcaldessa
Diu què tenen contínuament reunions amb ells, hi ha una relació constant. Dóna la paraula a la
senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
En referència al carrer de Lluís Guiamet i complementat el que ja ha dit la regidora de l’Àrea Via
Pública, però des de un punt de vista tècnic de mobilitat i seguretat ciutadana, en el moment que es
decideix triar una de les dues voreres per ampliar, què de fet és la vorera que menys impediments
té, es destina amb una amplada prou per poder passejar. La normativa segons mobilitat i seguretat
ciutadana, determina que aquella vorera que sigui la més transitada ha de ser la més protegida, per
tant el que fan es canviar el lloc d’aparcament del cotxes. Una perquè el copilot tingui que baixar per
la vorera i no quedi desprotegit, és el pilot el que té l’obligació de mirar pel retrovisor si ve un cotxe.
I dos, per tot aquest vianant que passegi per aquella voravia més amplia, estarà protegit de qualsevol
incident d’un vehicle que transita del vehicle estacionat. El dia 2, una veïna d’aquest carrer té una
reunió amb el cap de seguretat ciutadana i la regidora per donar-li aquestes explicacions i atendre
la seva petició.
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La secretària, Maria Abarca Martínez

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

15/03/2017 La secretària
Signatura 1 de 2

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

06/09/2018 DILIGÈNCIA D’OBERTURA I
TANCAMENT del Llibre
d’Actes del Ple de l'any 2017
que s’inicia amb l’acta del
31/01/2017 i finalitza amb l’acta
del 19/12/2017.

16/03/2017 L'alcaldessa

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 23:00 hores,
i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PEL
PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 14 DE MARÇ DE 2017
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 i Laporta, regidor
Carme Benito i Gómez, regidora
Alfredo Prado García, regidor
Manel Ripoll i Puertas, regidor
José Antonio Andrés Palacios, regidor
Xavier Miquel i 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

Montserrat Febrero i Piera

El regidor Antonio Moreno Ruíz s’incorpora durant el debat del punt 2.
També assisteix l’interventor municipal, Javier Vicen Encuentra.
La presidenta obre la sessió i tot seguit es prenen els acords següents:
1. Aprovació acta del Ple de 31 de gener de 2017.
L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple de 31 de gener de 2017 amb el
resultat següent:

22/05/2017 La secretària

“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), 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).
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC).”
SECRETARIA
2. Aprovació conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis
regulars de transport públic de viatgers per carretera.

Maria Abarca Martínez
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Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea
Mobilitat, amb el text següent:
“En dates 7 i 15 de febrer de 2017 (RE 1057 i 1369) l’operadora Autocorb SA,
concessionària del servei regular de transport públic de viatgers per carretera Corbera de
Llobregat – Barcelona, ha presentat a l’Ajuntament la previsió de despeses i ingressos del
serveis per a l’any 2017 i una sol·licitud de modificació dels horaris de les dues últimes
expedicions de la L2 (bus urbà).
L’enginyer municipal, el 16 de febrer de 2017, ha emès un informe que queda incorporat
a l’expedient en relació a les despeses, ingressos i itineraris del servei per a l’any 2017.

El nou document recull, en els annexes, els horaris de les expedicions en els que s’incorpora
una nova expedició especial de la L2 que només funcionarà els dies lectius segons el
calendari escolar, així com, l’import que es preveu que haurà d’assumir l’Ajuntament, que
una vegada aplicades les modificacions proposades és de 301.421,51 euros.

Montserrat Febrero i Piera

Així mateix, s’incorpora a l’expedient la Memòria justificativa del compliment dels requisits
previstos en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic i l’informe de
la secretària general de la Corporació.
S’acorda:
PRIMER. Aprovar el Conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis
regulars de transport públic de viatgers per carretera a Corbera de Llobregat i entre
Corbera de Llobregat i l’estació de FGC de Sant Andreu de la Barca, amb l’establiment de
les comunicacions que es detallen en els annexos d’aquest Conveni dins el servei regular
interurbà de transport de viatgers per carretera Corbera de Llobregat-Barcelona amb
filloles (V-1848) del qual n’és concessionària l’empresa Autocorb, SA., d’acord amb el text
del document que consta a l’expedient, per a l’any 2017.

22/05/2017 La secretària

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 301.421,51 euros corresponent a l’explotació
del servei de transport de viatgers de l’exercici 2017, d’acord amb la previsió de costos i
ingressos que s’informen pel tècnic municipal, amb càrrec a l’aplicació 21.4411.47901 de
l’estat de despeses del vigent pressupost municipal.
TERCER. Facultar la Junta de Govern Local per a l’adopció dels acords relatius a l’aprovació
de modificacions no substancials.
QUART. Publicar l’acord en el Butlletí oficial de la província i notificar-ho al Departament
de Política Territorial i Obres Públiques, a l’Autoritat del Transport Metropolità i a Autocorb
SA, així com, a la DGAL del Departament de Governació a fi que s’inscrigui en el registre
de convenis.”

Maria Abarca Martínez
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Amb aquesta documentació de base el Servei de Transport Públic per Carretera de la
Generalitat de Catalunya ha tramés el text del nou Conveni per a la millora de les
comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per a l’any
2017. Respecte de l’anterior formalitzat el 21 de desembre de 2015 i addenda 2016,
l’actual que es proposa aprovar manté una línia de continuïtat, sense que s’hagin introduït
canvis en el marc de col·laboració entre les parts que hi intervenen.
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Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Explica què es tracta d’aprovar el conveni que regula el transport públic de viatgers, a Corbera, amb
l’operadora Autocorb, SA. El mes passat va presentar la previsió per a l’any 2017 de despeses i
ingressos i, el mateix mes de febrer, el tècnic municipal també emeten a informe positiu en relació
a ingressos, despeses i itineraris. L’import del mateix és 301.421,51 € on ja surt incorporats els
costos de l’autobús 3 què només funciona els dies lectius en la L2 i aquesta regidoria proposa al Ple
aprovar el conveni.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miguel
Pregunta si el bus nocturn també està inclòs aquí.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.
En aquest moment s’incorpora el senyor Antonio Moreno a la celebració de la sessió del Ple.
Pol Ejarque
Pregunta en primer lloc com està el tema de transport a la demanda perquè ja els va dir que estaven
pendents d’una prova pilot al municipi de Corbera. En segon lloc, els han arribat diverses peticions,
en relació a l’última expedició que surt de Barcelona, si es podria endarrerir ni que fos quinze minuts
perquè això comportaria que gent que surt justament a l’hora en que surt l’autobús, el pogués agafar.
I també en relació al tema del bus nocturn, molta gent els ha peticionat també si es pogués en
l’última expedició de tornada si pot ser en horari més entrada la nit perquè si està bé per la gent que
surt a sopar però han de fixar quin és el públic que vol abastar el bus nocturn. Si és una població
tirant cap a gran o mitjana edat, els horaris ja els donarien per bons però si ho volen destinar a
joves, què és la principal línia d’actuació per la qual s’ha apostat pel bus nocturn, entendrien que les
expedicions de tornada podrien ser mes entrada la nit perquè els joves quan surten de festa tornen
a les cinc o sis de la matinada normalment.

Montserrat Febrero i Piera
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Mercè Rocas
Respon què aquest any no. El bus nocturn, com es va explicar, és una prova pilot què serà mitjançant
factura. Si això es consolidés, així com la L2 s’ha consolidat amb addenda, el bus nocturn o les dues
expedicions què allarguen aquest itinerari i l’horari, es consolidaria. Seria de cara a l’any 2018.

22/05/2017 La secretària

Mercè Rocas
Contesta que primer de tot ara han tirat endavant el bus nocturn, està sobre la taula la reivindicació
del poble què l’última expedició que surt de Barcelona arribi més tard, què realment val la pena tirar
endavant però que li permetin que vagi una cosa darrera l’altra. I si es pretén, no quinze minuts sinó
mitja hora entenen també que s’ha de tractar aquest any. Era la següent cosa a tractar amb
Autocorb. Per tant si, això està sobre la taula i es té clar què s’ha de tirar endavant. No és una
reivindicació d’un petit grup sinó que realment hi ha molta gent que treballa a Barcelona i no hi arriba
a aquest últim bus. En segon terme el transport a demanda, en aquest moment i des de fa temps
no és una prova pilot, és una expedició. Ja tenen un transport a demanda en aquest moment a
Corbera, com ja se’ls va comentar. En referència amb el que li estan dient exactament que era
l’estudi que s’havia de fer amb UPC, amb l’AMTU, va ser en el Ple març de 2016 què els va comentar
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Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

69370e4d2cfd4c16a77f044dcc217e9c001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

2d5face954f148589f29fed761a6ed16001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Pol Ejarque
Pregunta en relació al que ha dit sobre la segona prova que es faria, en relació a l’última expedició,
que sortiria trenta minuts més tard en quins termes temporals estan parlant. Ho provaran d’aquí un
any o dos o quant ?
Mercè Rocas
Contesta què simplement s’ha parlat de moment. Els tres caps de setmana està funcionant.
Intentaria tirar-ho endavant aviat. No pot dir exactament la disposició que té Autocorb ni
l’Ajuntament. Primer no s’ha valorat en pressupostos i segon tampoc ho ha parlat del tot encara amb
Autocorb. És una reivindicació, que saben, està sobre la taula i hi ha un col·lectiu important.

Montserrat Febrero i Piera
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què el 17 de març es donava el tret de sortida d’un estudi de transport entre 6-9 meses i la cronologia
era anàlisis del sistema actual, diagnosis, establiment d’un model de sistema de transport i propostes
d’actuació. Malauradament ha sigut just un any. A finals d’aquest mes, el director general de l’AMTU
es reunirà aquí a Corbera amb el gestor que els ha de presentar aquest estudi per saber quina seria,
no la prova pilot, sinó la prova que es faria durant un temps que no saben quin és. En aquest tipus
d’estudi, a vegades, la temporalitat és una mica més llarga què la proposta inicial. En relació al bus
nocturn i a si la última expedició que venia de Barcelona podia arribar més tard, la reivindicació no
només està feta per joves. Cert que s’enfoca per aquella gent de totes les edats que puguin tornar
de Barcelona a les dues i pico de la matinada. Cert què en les primeres reunions amb Autocorb se’ls
demana de fer un estudi de dos dies a la setmana de divendres i dissabtes, Autocorb demana anar
a pams, consolidar primer una cosa i saber si la prova pilot dels dissabtes funcionarà Hi ha un
problema tècnic ja que Autocorb hauria d’agafar un conductor a hores extres si volguessin allargar
aquesta expedició i encariria molt els costos per als ajuntaments i Autocorb. Amb aquest problema
tècnic es considera pot ser de forma equivocada però es considera el més prudent, un dia a la
setmana de moment, dissabte. Creu què des de fa un parell d’anys han anat avançant en petites
millores d’itineraris, reajustaments i proves que s’han anat consolidant, aquest bus nocturn és la
tercera. Espera què es consolidi què de dilluns a divendres aquesta gent que viu a Corbera i treballa
a Barcelona pugui anar una mica més tranquil·la per agafar l’últim bus, què aquest bus nocturn
arribés a consolidar-se i arribés a ser no només dissabte, sinó divendres i dissabte i no només arribar
a les tres de la matinada l’últim a Corbera, sinó que pogués haver un altre. Tenint en compte què
molt probablement haurien de posar autobús i conductor i pot ser seria un cost més elevat del que
en aquest moment poden assumir.

Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.

“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), 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).

22/05/2017 La secretària

3. Aprovació provisional modificació puntual del Pla General d’Ordenació de
Corbera de Llobregat, en relació amb el sistema equipaments.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
“El Ple municipal, en sessió ordinària de 29 de novembre de 2016, va aprovar inicialment
la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Corbera de Llobregat en relació amb
el sistema d’equipaments a Corbera de Llobregat.
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Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC).”
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Igualment es va acordar sotmetre a informació pública la modificació puntual esmentada
pel termini d’un mes a comptar des de la darrera publicació de l’ edicte, als efectes
d’examen i presentació d’al·legacions així com sol·licitar informe als organismes sectorials
que es diran de conformitat amb l’article 85.5 del TRLUC.
D’altra banda, en l’acord adoptat també es va dictar, de conformitat amb els articles 73 i
74 del TRLUC i sense perjudici del que estableix l’article 102.4 RLUC, la suspensió de la
tramitació de plans urbanístics derivats concrets, l’atorgament de llicències d’edificació,
reforma o rehabilitació, així com els terminis establerts a l’article 114 de la mateixa norma,
d’acord amb el que preveu el seu apartat 5, amb el benentès que, en els àmbits concrets
afectats, es deixava sense efecte la suspensió potestativa adoptada pel Ple municipal de
10 de maig de 2016.
Aquest acord va ser publicat al BOP i en el diari El Punt Avui, ambdós en data 12 de
desembre de 2016, a la pàgina web municipal i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
Durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions, deixant constància
d’aquest extrem a l’expedient.

-

Montserrat Febrero i Piera

-

-

Direcció General d’Afers Religiosos (20.01.2017): consideren que no procedeix
emetre informe.
Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut (03.02.2017): Favorable.
Serveis Territorials al Baix Llobregat del Departament d’Ensenyament
(07.02.2017): Favorable amb condicionants (cal afegir a l’apartat de consideracions
generals dels equipaments educatius la referència a l’Ordre ENS/30/2012, de 10 de
febrer, per la qual s’especifica la superfície mínima de determinades instal·lacions
dels centres que imparteixen l’educació primària, l’educació secundària o els
ensenyaments artístics.
Consell Català de l’Esport (10.02.2017): Favorable.
Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura (22.02.2017):
Favorable.

22/05/2017 La secretària

L’arquitecta municipal ha emès informe favorable a l’aprovació provisional en data 02 de
març de 2017, en el qual també fa constar la necessitat d’introduir d’ofici unes petites
esmenes materials en cinc quadres i dos plànols per a una millor lectura i comprensió de
les determinacions del planejament vigent en relació a la classificació del sòl, que la MPGO
no modifica, i que porten causa de les pròpies consultes efectuades pels organismes
sectorials amb motiu de l’emissió dels informes abans esmentats, sense que en cap cas es
consideri que aquestes esmenes tinguin la consideració de modificacions substancials.
La secretària municipal ha emès informe favorable, el 2 de març de 2017, que resta
incorporat a l’expedient.
S’acorda:
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Igualment, es va sol·licitar informe sectorials en matèria de patrimoni arquitectònic i
arqueològic, equipaments sanitaris, ensenyament, afers religiosos i esports, els quals han
estat emesos d'acord amb el detall següent:
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PRIMER. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de
Corbera de Llobregat en relació amb el sistema d’equipaments, un cop introduïdes les
petites esmenes materials abans esmentades en el document aprovat inicialment.
SEGON. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de
Barcelona, mitjançant el tràmit específic creat a l’efecte a la plataforma Eacat, certificació
d’aquests acords acompanyada de la documentació establerta a l’article 18.4 RLUC.”
Alcaldessa
Explica què en el Ple ordinari de 29.11.2016 és va fer l’aprovació inicial de la modificació puntual del
Pla general d’ordenació en relació al sistema d’equipaments. Aquest acord es va publicar al BOP en
data 12.12.2016, en la web municipal al tauler d’anuncis i durant aquest termini de informació pública
no s’ha presentat cap tipus d’al·legació. Avui el que van a aprovar és provisionalment aquesta
modificació puntual del PGO.
Alcaldessa

“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).
Abstencions: 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).”

Montserrat Febrero i Piera

4. Aprovació Conveni de Col·laboració, amb el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, per a la gestió conjunta del SAD 2017-2021.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea
Benestar Social i Gent Gran , amb el text següent:
“D’acord amb les previsions del sistema competencial establert per la Llei 12/2007 de
Serveis socials, els municipis ostenten competències en l’àmbit dels serveis socials bàsics,
entre elles les de gestionar el serveis socials necessaris complir les seves funcions pròpies.
Segons l’article 17. i) corresponen als municipis la prestació de serveis d’ajuda a domicili,
teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència.

22/05/2017 La secretària

Segons la mateixa Llei corresponen als ens locals supramunicipals, com ara els consells
comarcals, funcions de suport i assessorament en la prestació i gestió dels serveis socials
bàsics.
Pel que fa a la normativa vigent afegir que d’acord amb el previst per l’article 167.1.b) del
Reglament d’obres i serveis dels ens locals, la comarca podrà prestar serveis de
competència municipal en virtut de delegació o de conveni.
L’any 2013 es va signar un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal, l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat i varis municipis de la comarca en el que els serveis d’atenció
domiciliària (SAD) es gestionaven mancomunadament prenent com a
estratègia
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Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.
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l’externalització de la suma agredada municipal. Aquest conveni es va signar pel període
2013-2017 i finalitza el 21 de juny de 2017.
El Consell Comarcal, en la mateixa línia d’actuació, presenta un nou conveni de
col·laboració per a la gestió conjunta del SAD pel període 2017-2021, a formalitzar amb
els ajuntaments d’Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat,
Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana. El
text del conveni, que queda incorporat a l’expedient, preveu una estimació anyal de les
hores de producció del SAD fixat d’acord amb l’informe de la tècnica municipal de data 28
de febrer de 2017, els preus unitaris que serviran de base a la licitació del contracte, la
despesa màxima municipal anyal i les funcions i règim del servei.
Així mateix, a l’acord setè del conveni es determina que per poder dur a terme
l’externalització de la gestió conjunta, els respectius ajuntaments hauran de delegar al
Consell Comarcal la competència per a la publicació, tramitació, adjudicació i execució del
contracte.

Quant als pactes econòmics s’estarà a allò previst per l’article 174.2 i 3 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRLRHL) que regula l’adquisició de compromisos de despeses amb caràcter
plurianual, establint els percentatges i nombre d’exercicis posteriors als que puguin aplicarse les despeses referides.
D’altra banda, de conformitat amb el que estableix l’article 174.5 del TRLRHL, el Ple de
l’Ajuntament podrà, en casos excepcionals, ampliar el nombre d’anualitats així com elevar
els percentatges a que es refereix l’apartat 3 de l’esmentat article.

Montserrat Febrero i Piera
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Al conveni s’hi acompanya la memòria justificativa determinada a l’article 50 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’informe de la Secretària general
de l’Ajuntament.

Aquesta competència abastarà a l’autorització i compromís de la despesa plurianual
corresponent.
S’acorda:

22/05/2017 La secretària

SEGON. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual, distribuïda en els exercicis 2017 a
2019 corresponent a dos anys de durada inicial del contracte que es preveu licitar, per
import de 303.746,08 € que es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària
30.231.46501 i subordinat al crèdit pressupostari que es consigni als pressupostos de 2018
a 2019, en les quanties màximes següents:

EXERCICI
2017

DIES
IMPORT/€
194
79344,19
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PRIMER. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració per a la gestió conjunta del servei
d’atenció domiciliària entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat, corresponent als anys 2017-2021, que resta incorporat a l’expedient.
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2018
2019
TOTAL

365
171
730

152811,03
71590,86
303746,08

TERCER. Facultar l’Alcaldia per tal que pugui aprovar i disposar la despesa una vegada
s’hagi adjudicat el contracte per part del Consell Comarcal del Baix Llobregat i en el seu
cas les possibles pròrrogues.
QUART. Delegar al Consell Comarcal del Baix Llobregat la competència per a la publicació,
tramitació, adjudicació i execució d’un contracte per a la prestació d’un servei amb aquesta
finalitat, així com la competència relativa a la resolució de les al·legacions o recursos que
es poguessin presentar durant aquesta tramitació.

SISÈ. Trametre certificació d’aquest acord juntament amb el text de la minuta del conveni
a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació per tal que
procedeixi a la seva inscripció en el registre de convenis.
SETÈ. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.

Montserrat Febrero i Piera
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CINQUÈ. Ordenar la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en aplicació de l’article 45.1.a de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Arturo Martínez
Explica què arriben aquest any al final del conveni anterior del servei d’assistència domiciliària que
es va signar al 2013 i finalitza al 21 de juny de 2017. El Consell Comarcal proposa licitar un nou
conveni pel període 2017-2021. Ells proposen delegar al Consell Comarcal, com la resta de municipis
que participen d’aquest conveni, la competència per la publicació, tramitació, publicació i execució
del nou contracte. L’increment de les hores de servei que demanen comporta un esforç econòmic
molt considerable respecte al que tenien fins ara. Durant l’any 2017 l’import serien 79.344,19 €, al
2018 serien 152.811,03 € i al 2019 serien 71.590,86 € perquè primer es signa aquest conveni per
dos anys. Des de el 22 de juny de 2017 fins 21 de juny de 2021, però ara es fan aquests primer dos
prorrogar el conveni pel segon semestre del 2019, 2020 i primer semestre de 2021 amb el què

22/05/2017 La secretària

completarien els quatre anys de vigència del nou conveni. Més què els diners, els interessen les hores
En el segon semestre del 2017 disposaran de 3.925 hores, al 2018 disposaran de 7.560 hores, al
2019 disposaran de aproximadament de 3.542 h, la meitat de 7.560 hores. Després s’hauria de
prorrogar per un any més i posteriorment per un any més. El total dels quatre anys serien 30.240
hores. El Consell Comarcal segueix els següents criteris per aquesta nova licitació: prioritzar la
qualitat del servei per sobre de l’oferta més econòmica, fins ara s’havia prioritzat l’oferta més
econòmica que ha generat algunes queixes sobre tot per part de les tècniques i els usuaris en el
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conjunt dels municipis. Quan van arribar al govern al 2015 estaven amb una atenció amb hores
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anys que són el segon semestre de 2017, 2018 i primer semestre de 2019. Posteriorment es pot
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similar als municipis que podien tenir la meitat de població. En aquest mou conveni l’única població
de les citades que estarà per sobre, és Vallirana. Passaran a tenir un rang d’atenció que correspon a
la població que hi ha Corbera de catorze mil i pico d’habitants. Desprès de solucionar els problemes
de retard en la licitació per part del Consell Comarcal que va impedir desenvolupar el servei, ja entrat
el primer semestre de 2017 poden dir què han començat a tenir mes altes. Quan una persona entra
al SAD ja es queda sempre, normalment no tenen autonomia pròpia i per tant necessiten assistència
o bé personal o domiciliària o les dues i no poden oferir un servei i dir què en un any no poden donarlo, si ofereixen un servei, l’han de mantenir. Més tenint en compte qüestions de la longevitat cada
vegada més llarga de les persones, del augment del percentatge de la gent gran al Baix Llobregat i
en Catalunya en general. Sortides són poques, els èxitus o traspàs de la persona perquè acudeix a
un centre de dia o perquè és internat en una residència. Ara estan alineats amb els municipis amb
el seu nivell de població i incidir en els objectius de la seva àrea que ja van explicar en el moment
de presentar el pressupost. Incrementar progressivament recursos econòmics destinats a ajuts
socials, proporcionar atenció de qualitat tant en les dependències com en l’atenció a las persones i
en aquesta línia és com presenten aquest conveni que es licitarà, esperen amb temps perquè pugui
22/05/2017 L'alcaldessa

ser efectiu a partir del 22 de juny de 2017.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Diu què votaran en contra d’aquest punt. Estan contents què s’hagi ampliar el conveni amb el Consell
Comarcal. Una de les primers preguntes que van fer des de que van entrar en l’ajuntament va ser
el servei i no l’estiguessin rebent. Per tant ara estan contents què s’hagi pogut ampliar el nivell
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sobre aquest servei i en aquell moment se’ls va dir què no hi havia persones que haguessin demanat
d’hores. Votaran en contra bàsicament perquè aquest servei, el Consell Comarcal, l’externalitza a
una empresa privada, no saben si canviarà això. Fins ara estava externalitzat a l’empresa Clece, com
moltes d’aquest sector havia tingut denúncies de les treballadores, d’explotació laboral. Va ser un
dels casos pel qual, per exemple, Sabadell s’ha decidit municipalitzar aquest servei. Ja coneixen la
postura de la CUP en aquest aspecte de serveis socials, la municipalització d’aquest serveis i més
quan es tracta d’un servei tan delicat com és l’atenció a persones que són dependents. Hi ha alguna
qüestió del conveni que tampoc no la veuen molt clara, com és el tema d’aquest copagament què hi
ha amb algunes rendes i amb aquests barems que no els semblen del tot apropiats què hi hagi gent
mancomunar però el que no estan d’acord és què això es faci a través d’una empresa privada.
22/05/2017 La secretària

Votaran en contra.
Arturo Martínez
Respon en quant al tema de l’externalització, sempre han de tenir en compte què ells estan dins dels
municipis de menys de vint mil habitants. Per tant no tenen la capacitat per donar l’assistència
personal com seria el cas de no externalitzar-lo. Això ho fan la resta de municipis que són Abrera,
Begues, Castellví, Cervelló, ells, Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles i
Vallirana. D’aquests municipis i han quatre què el model de producció que tenen és mixt. Els demes
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que a més haurà de pagar per aquest servei. Estan a favor què serveis com aquests es puguin
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si què és extern al 100%. Ells si què d’alguna forma amb el personal que tenen, presten unes hores
d’aquest servei. Per tant el model de producció d’ells no és al 100% extern. En quant al copagament,
no tenen copagament. Pot haver municipis que considerin què aquest copagament s’ha de fer però
no és el cas d’ells. Assumeixen completament aquest cost, juntament amb el Consell Comarcal
perquè desprès poden justificar aquesta despesa i no exigeixen als beneficiaris que en cap cas tinguin
copagament. El tema de Clece, és cert què ha fet sempre l’oferta més econòmica per això fins ara
era l’empresa que donava aquest servei. Però és evident què hi ha hagut moltes queixes, no per part
dels usuaris sinó de les tècniques i segurament si els treballadors no estaven contents pel tracte que
rebien, això incidia en el servei que prestaven. Per això s’ha insistit molt què en aquest nou conveni
es prioritzi la qualitat de l’assistència per sobre de l’oferta econòmica, per això també surt una mica
més cara per hora respecte al que hi havia fins ara.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
22/05/2017 L'alcaldessa

Diu què Clece és una empresa que es dedica a tot, també a la neteja i segur que depèn d’una
multinacional. Com sempre des de el punt de vista econòmic guanyen però des del punt de vista de
qualitat de serveis és de les dolentes. Després creu què a Corbera, ell ha preguntat altres vegades i
sempre l’han contestat què si, amb la ràtio de les persones que demanden aquesta atenció pregunta
si són ateses.
Arturo Martínez
sobre tot en casos d’urgència. Aquest conveni fluctua en un 20% que podria variar amunt o a baix.
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Contesta què sempre s’atén a tothom i si pels barems, per l’estat de la seva situació serà atesa i
És molt difícil calcular les hores perquè no totes tenen el mateix preu. Depèn si és atenció a la llar,
a la persona, si és depenen mitjançant la llei de dependència degut a què ara és obligatori atendre
a les persones amb dependència grau I. I si no tenen més hores, en principi posen persones que si
estan ateses però a lo millor no estan ateses o no estaven ateses amb la intensitat que havien de
ser ateses. D’aquí aquest càlcul i aquesta pujada en hores pels propers quatre anys. El conveni
anterior estava signat, és va fer una addenda al 2015 perquè hi havia un pressupost de 15.000,00
€ pel SAD, és va fer una addenda pel segon semestre de 15.000,00 €. Ja va explicar al 28 de
desembre el problema que va haver amb la licitació per part del Consell Comarcal que els va impedir
2017 fins pràcticament el darrer trimestre de l’any 2016. Per això, ha comentat, què aquest primer
22/05/2017 La secretària

semestre de 2017 que encara pertany a aquesta addenda anterior ja han pogut millorar la intensitat
i el número d’altes. Això ho podran fer gradualment. Les xifres passen de quaranta i pico mil l’any
passat en SAD, quan estava pressupostat vint-i-nou mil i aquest anys estaran sobre els cent vint-iset mil euros al 2017, la meitat corresponen als que ara es licitarà i l’altra part entra en el càlcul de
3.000 hores que havien demanat en l’anterior addenda. Posteriorment passen als cent cinquanta mil
que corresponen a les 7.500 hores anuals què s’ha calculat i al mateix conveni parla d’una fluctuació
d’un 20% perquè depèn de moltes coses, facturació hores, IVA.. etc. Valoraria l’esforç de
l’ajuntament i d’acord amb el tema de Clece però no liciten ells ni adjudiquen ells.
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tenir el número d’hores què volien perquè no van aprovar el conveni de 2016 i primer semestre del
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Antonio Moreno
Consulta sobre el copagament si a Corbera no s’aplica el copagament ni hi ha la intenció d’aplicarlo, que surti del conveni. Pregunta si el conveni de Corbera podria treure l’apartat de copagament.
Arturo Martínez
Respon què el conveni és tipus per tots els municipis igual. Qui tingui el copagament en la seva
facturació d’hores figurarà el percentatge que s’aporta però en el cas d’ells no hi ha cap. Si volguessin
aplicar seria una decisió política que no tenen cap intenció de fer.
Antonio Moreno
Pregunta ja què no tenen la intenció, si el conveni de Corbera podria treure l’apartat de copagament.
Alcaldessa
Diu què és un conveni marc.
22/05/2017 L'alcaldessa

Arturo Martínez
Respon què és un conveni marc perquè els municipis que volen, l’apliquen. Aquí no és el cas. I ells
no poden modificar aquest conveni. L’únic què varien són les xifres i el tema de copagament si es fa
servir o no, és decisió de cada municipi. És com el model de producció.
Antonio Moreno
Diu què si està el copagament, políticament, es podria decidir dintre de 3-6 mesos el copagament.

Montserrat Febrero i Piera
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La possibilitat la dóna.
Alcaldessa
Contesta què primer es tindrien que aprovar els preus.
Antonio Moreno
Diu què per això podrien revertir l’opció, perquè el conveni ho permet.
Alcaldessa
Contesta què no. És un conveni marc per tots municipis igual. I per poder cobrar un tema com és el

22/05/2017 La secretària

Antonio Moreno
Diu què és una decisió política. Aquest ajuntament l’any que ve pot decidir què pugui haver
copagament. Ho deixen a la bona intenció però ell creu què si no està ja no hi ha bona intenció. No
tindran copagament aquí a Corbera.
Arturo Martínez
Diu què a l’apartat 13è on diu sistema de pagament del SAD, quan es parla del copagament llegeix:
“El Consell Comarcal, igualment amb la col·laboració dels diferents municipis, farà una proposta de
model de copagament. Aquesta proposta serà optativa en la seva implementació municipal. Aquesta

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 2

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

06/09/2018 DILIGÈNCIA D’OBERTURA I
TANCAMENT del Llibre
d’Actes del Ple de l'any 2017
que s’inicia amb l’acta del
31/01/2017 i finalitza amb l’acta
del 19/12/2017.

copagament, s’han de aprovar uns preus públics i fer tot un sistema.
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proposta de model de copagament es pot vertebrar mitjançant ordenança local o comarcal. És
totalment optatiu, és un conveni marc que els donen perquè hi hauran municipis que si vulguin
acollir-se al copagament i altres que no. Aquest apartat parla de reglamentació, sistema
d’equipament i pla de qualitat del SAD, parla d’altres coses, no canviaran l’article per un municipi en
concret, simplement el que canvia són les xifres que té cada un d’ells. Però el Consell Comarcal, com
què hi ha municipis què si el volen utilitzar, dóna l’opció.
Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.

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

5. Aprovació delegació de competències en l’Alcaldia per a la tramitació de la
sol·licitud d’autorització al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per a
la reposició d’efectius de la Policia Local.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:

Montserrat Febrero i Piera

“El Ple Municipal, en sessió de 27 de setembre de 2016, va acordar sol·licitar al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques l’autorització a què es refereix l’article 20.Uno.2.C)
de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016,
amb l’objectiu de cobrir amb caràcter definitiu una plaça vacant d’agent de la Policia Local,
com a taxa de reposició dels efectius de la plantilla municipal. Posteriorment, va iniciar la
tramitació de la sol·licitud davant aquell organisme.
Atesa la manca de recepció de l’esmentada autorització, i després de diverses consultes
telefòniques, en data 19 de gener de 2017 es va trametre escrit al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques reclamant la seva emissió. A tal efecte s’acreditava haver
efectuat formalment la petició el 24 d’octubre de 2016, a través de l’aplicació “ Gestión de
documentación” de EELL per la seva remissió a la Administració General de l’Estat,
adjuntant la corresponen documentació per a la seva justificació.

22/05/2017 La secretària

Mitjançant ofici de la subdirecció general de relacions financeres amb les entitats locals, de
21 de febrer de 2017, acusem recepció de l’escrit enviat i ens requereixen perquè tornem
a iniciar la tramitació, en relació als pressupostos de 2016 i 2017, atès que l’enviament
efectuat en el seu dia no es va fer mitjançant l’aplicació correcta, malgrat haver tingut
entrada en el ministeri competent. Val a dir que aquest ofici ha tingut entrada en el registre
general de l’Ajuntament el dia 1 de març de 2017 (RE 2017/1806) i que ha estat remès
des de l’Ajuntament de Peníscola atès que, per error, el Ministeri els havia enviat a ells el
nostre requeriment.
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L’òrgan competent per a la tramitació d’aquest expedient és el Ple municipal. No obstant,
atès que la seva aprovació no requereix majoria qualificada, es tracta d’una matèria
delegable.
Vist que l’obtenció d’aquesta autorització és prioritària per a aquest Ajuntament, que s’han
d’emetre de nou els informes preceptius i que les sessions ordinàries del Ple municipal
tenen una periodicitat bimensual, es considera convenient efectuar una delegació de
competències puntual per a la tramitació d’aquest expedient per tal de poder efectuar la
seva tramitació durant aquest mes de març.
S’acorda:

SEGON. Advertir que les resolucions i els acords que s’adoptin sobre aquest expedient
hauran d’especificar que es realitzen per delegació del Ple municipal, fent constar les dades
de l’acord pel qual s’efectua dita delegació.

Montserrat Febrero i Piera

TERCER. Determinar que aquests acords entraran en vigor al dia següent al de la seva
adopció i tindran caràcter indefinit, fins a l’efectiva obtenció de l’autorització sol·licitada.
QUART. Ordenar la publicació d’aquests al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona als
efectes corresponents.”

22/05/2017 La secretària

Alcaldessa
Explica què el passat 27 de desembre, en el Ple municipal, es va acordar sol·licitar al Ministeri
d’Hisenda autorització per cobrir amb caràcter definitiu una plaça vacant que tenien d’agent de la
Policia Local, com a taxa de reposició dels efectius de la plantilla. No van tenir resposta de cap mena,
van fer consultes, no va arribar cap autorització i al 19 de gener com no tenien resposta de cap mena
en més de tres mesos, van enviar un escrit al Ministeri d’Hisenda i van acreditar què la petició la van
efectuar el 24 d’octubre. Ho van fer a través de l’aplicació de Gestió de documentació. S’han sorprès
ara què han rebut un escrit dient que han de tornar a iniciar la tramitació i presentar també en relació
als segons els pressupostos 2016-2017 perquè segons el Ministeri no s’havia de presentar a la Gestió
de documentació, s’havia de presentar en una altre plataforma. Ho comunicant al mes de març i ho
comunica el Ministeri i arriba per l’Ajuntament de Peñíscola. És un tema que s’ha d’aprovar per Ple i
encara no tenen la documentació preparada de nou amb tot el què demanen, per no retardar-ho al
proper Ple de maig, el què demanen en aquest punt en concret, què s’hi li delegui a l’alcaldia la
competència de poder fer al Ministeri la sol·licitud i no demorar-se més. Dóna la paraula al senyor
Eric Blanco.
Eric Blanco
Pregunta aquesta delegació de competències si és temporal o definitiva.
Alcaldessa
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PRIMER. Delegar en l’Alcaldia la competència relativa a la sol·licitud de l’autorització al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’autorització a què es refereix l’article
20.Uno.2.C) de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per
l’any 2016, amb l’objectiu de cobrir amb caràcter definitiu una plaça vacant d’agent de la
Policia Local, com a taxa de reposició dels efectius de la plantilla municipal, incloent-hi la
signatura de tots aquells documents i tràmits que siguin necessaris per a l’execució
d’aquest acord, un cop estiguin evacuats els informes necessaris per part de la Intervenció
Municipal.
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Respon què no, és només per demanar això. Al no haver-hi més intervencions, 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), 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).”
Alcaldessa
Demana al senyor Ramon Gabarrón l’explicació primer del punt número 12 abans del punt número
6 què és la modificació de crèdits, perquè fa referència a donar compte de l’aprovació de la liquidació
del pressupost i seria molt més clarificador per poder entendre aquest punt.
Abans de passar al punt 6, el senyor Ramon Gabarrón explica el punt 12.

6. Modificació de crèdits 6/2017.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea de
Finances, amb el text següent:
“Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades per a les quals
no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual o és insuficient, i atès que hi han
projectes de despesa d’exercicis anteriors amb excés de finançament afectat, que hi han
crèdits d’unes aplicacions pressupostàries de despeses no compromesos, que hi han nous
ingressos sobre els totals previstos al pressupost procedents d’una operació de crèdit a
concertar, i romanent de tresoreria per a despeses generals positiu resultant de la liquidació
del pressupost de 2016, cal tramitar expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
finançats amb romanent de tresoreria afectat, amb baixes de crèdits d’altres partides del
pressupost no compromeses i amb recursos procedents d’una operació de crèdit, i suplement
de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals positiu resultant de la
liquidació del pressupost de 2016.
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HISENDA

22/05/2017 La secretària

L’interventor municipal ha emès informe favorable que queda incorporat a l’expedient.
Atès el que disposen els articles 8, 9, 10 i 12 de les Bases d’Execució del vigent Pressupost;
els articles 177, 179 i 180 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i els articles
35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 49, 50 i 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual
es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

Maria Abarca Martínez
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Davant la necessitat de realitzar una modificació de crèdit per transferència de crèdit entre
aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa.
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S’acorda:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 06/2017 mitjançant:
A) Crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria afectat per
excessos de finançament, segons el següent detall:
Despeses que cal finançar:
Aplicació
pressupostària

22/05/2017 L'alcaldessa

Projecte

2017/2/AJUNT/17

11

1532

62300

2017/2/AJUNT/18

11

1532

61921

2017/2/AJUNT/19

20

133

60900

2017/2/AJUNT/20

12

136

60901

2017/2/AJUNT/21

02

920

63600

Montserrat Febrero i Piera
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Projecte

INVERS.TREBALLS
FORESTALS PARCEL.NO
EDIFICABLES/ZONES
VERDES
INVERSIÓ REPOSICIÓ
EQUIPS PER A
PROCESSOS
D'INFORMACIÓ
Descripció

Baixa

Consignació
final

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

6.500,00

0,00

6.500,00

0,00

4.700,00

0,00

4.700,00

0,00

35.220,00

0,00

35.220,00

Consignació
actual

Alta

Baixa

Consignació
final

02

920

64100

DESPESES EN
APLICACIONS
INFORMÀTIQUES

0,00

4.780,00

0,00

4.780,00

2017/2/AJUNT/23

11

171

60900

INVERSIÓ PARCS
INFANTILS

0,00

21.178,71

0,00

21.178,71

TOTAL

0,00

95.378,71

0,00

95.378,71

Finançament que es proposa:

22/05/2017 La secretària

Descripció
ROMANENT DE TRESORERIA
DESPESES AMB
FINANÇAMENT AFECTAT
TOTAL

Previsió
actual

Alta

Baixa

Previsió
definitiva

161.207,20

95.378,71

0,00

256.585,91

161.207,20

95.378,71

0,00

256.585,91

En el present cas, el crèdit extraordinari es realitza per despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a
l’article 35 del RD 500/1990.
Pel que fa al finançament que es proposa amb excessos de finançament, aplicació 1.87010
Romanent de tresoreria despeses afectades per import de 95.378,71 €, correspon a que

Maria Abarca Martínez
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INVERSIÓ NOVA
SENYALITZACIÓ I
PINTURA VIA PÚBLICA

Alta

2017/2/AJUNT/22

1.87010

Maria Abarca Martínez

Consignació
actual

MAQUINÀRIA,
INSTAL·LACIONS I
UTILLATGE BRIGADA VIA
PÚBLICA
MILLORA HIDRÀULICA
DELS PASSOS
INUNDABLES RIERA DE
CORBERA

Aplicació
pressupostària

Aplicació
pressupostària
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els projectes d’inversió que es relacionen tot seguit tenen excessos de finançament afectat,
ja que el total d’ingressos afectats reconeguts superen el total de despesa efectuada, i
donat que no es preveu la necessitat d’ aquest import d’excés de finançament als
esmentats projectes, i atès que els projectes d’inversió no poden estar sobrefinançats,
amb la present modificació de crèdits es pretén transferir als projecte d’inversió que es
relacionen tot seguit, el finançament dels recursos detallats:

Núm. projecte
que transfereix
finançament

2012/2/AJUNT/33

Montserrat Febrero i Piera
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2012/2/AJUNT/05

Denominació projecte
que transfereix
finançament
INVERSIÓ NOVA
MAQUINÀRIA,
INSTAL·LAC.I ESTRIS
POLICIA LOCAL
VEHICLE BRIGADA
MUNICIPAL

Agent
finançador

Aplicació
d'ingressos

Import
transferit

Projecte que rep el
finançament
Núm. projecte

"La Caixa"

2008,1,91312

1.013,68

2017/2/AJUNT/21

1.013,68

"La Caixa"

2008,1,91300

1.384,00

2017/2/AJUNT/21

1.384,00

2012/2/AJUNT/32

VEHICLE POLICIA LOCAL

"La Caixa"

2008,1,91312

1.486,74

2017/2/AJUNT/21

1.486,74

2001/2/AJUNT/21

URBANITZACIÓ
C/MESTRE REGULL INC.
01

Catalunya
Banc, S.A.

2001,1,91300

1.774,67

2017/2/AJUNT/21

1.774,67

2012/2/AJUNT/21

SOTERRAMENT DE
CONTENIDORS AL
CARRER SANT ANTONI

"La Caixa"

2008,1,91312

1.872,99

2017/2/AJUNT/21

1.872,99

2005/2/AJUNT/17

U.A. LA CREU DE
L'ARAGALL I

"La Caixa"

2008,1,91312

2.062,02

2017/2/AJUNT/21

2.062,02

2014/2/AJUNT/17

MUR SEPARACIÓ
HABITATGE
CONSERGE/CEIP JAUME
BALMES

"La Caixa"

2008,1,91312

2.799,00

2017/2/AJUNT/21

2.799,00

TALÚS ENTRE CARRER
FONT VELLA I
STA.MAGDALENA

Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria,
S.A.

2005,1,91301

2.852,52

2017/2/AJUNT/21

2.852,52

INVERSIÓ DE REPOSICIÓ
ESPORTS

"La Caixa"

2008,1,91312

3.607,63

2017/2/AJUNT/21

3.607,63

Aplicació
d'ingressos

Import
transferit

2016/2/AJUNT/22
2014/2/AJUNT/18

Núm. projecte
que transfereix
finançament

Denominació projecte
que transfereix
finançament

Agent
finançador

Projecte que rep el
finançament

22/05/2017 La secretària

2013/2/AJUNT/28

2014/2/AJUNT/32
2012/2/AJUNT/31
2013/2/AJUNT/22

2015/2/AJUNT/11

INVERSIÓ IMPLANTACIÓ I
DESENVOLUPAMENT APP
INVERSIÓ DE REPOSICIÓ
MAQUINÀRIA I
INSTAL·L.POLIT.D'IGUALT.
TREBALLS TÈCNICS
ESPORTS
ALTRES INVERSIONS
REPOSICIÓ INFRAEST.I
BÉNS ÚS GENERAL
CONSTRUCCIÓ TRAM DE
CLAVEGUERA AL CARRER
DE L'ABAT ESCARRÉ

Import
rebut

"La Caixa"

2008,1,91312

0,32

2017/2/AJUNT/21

0,32

"La Caixa"

2008,1,91312

0,34

2017/2/AJUNT/21

0,34

"La Caixa"

2008,1,91312

0,41

2017/2/AJUNT/21

0,41

"La Caixa"

2008,1,91312

0,52

2017/2/AJUNT/21

0,52

"La Caixa"

2008,1,91300

2,39

2017/2/AJUNT/21

2,39

Maria Abarca Martínez
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2012/2/AJUNT/27

CREACIÓ WEB
AJUNTAMENT

"La Caixa"

2008,1,91312

3,75

2017/2/AJUNT/21

3,75

2014/2/AJUNT/26

INVERSIÓ DE REPOSICIÓ
PARCS INFANTILS

"La Caixa"

2008,1,91312

4,31

2017/2/AJUNT/21

4,31

"La Caixa"

2008,1,91312

4,96

2017/2/AJUNT/21

4,96

"La Caixa"

2008,1,91312

12,95

2017/2/AJUNT/21

12,95

"La Caixa"

2008,1,91312

18,73

2017/2/AJUNT/21

18,73

2015/2/AJUNT/07
2012/2/AJUNT/37

Montserrat Febrero i Piera
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2014/2/AJUNT/21
2013/2/AJUNT/04

INVERSIÓ REPOSICIÓ
CLAVEGUERAM

"La Caixa"

2008,1,91312

20,52

2017/2/AJUNT/21

20,52

2014/2/AJUNT/04

EQUIP AUDIOVISUAL
SALA DE PLENS

"La Caixa"

2008,1,91312

24,09

2017/2/AJUNT/21

24,09

2012/2/AJUNT/30

EQUIP SO

"La Caixa"

2008,1,91312

28,69

2017/2/AJUNT/21

28,69

2012/2/AJUNT/22

PATI AL CEIP CAU DE LA
GUINEU

"La Caixa"

2008,1,91312

29,87

2017/2/AJUNT/21

29,87

2014/2/AJUNT/10

INVERSIÓ DE REPOSICIÓ
ENLLUMENAT PÚBLIC

"La Caixa"

2008,1,91312

33,08

2017/2/AJUNT/21

33,08

2012/2/AJUNT/08

INVERSIÓ DE REPOSICIÓ
SENYALITZACIÓ I
PINTURA VIA PÚBLICA

"La Caixa"

2008,1,91300

37,14

2017/2/AJUNT/21

37,14

2012/2/AJUNT/06

SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE LONES
INSTAL.ESPORTIVES

Catalunya
Banc, S.A.

2008,1,91300

38,00

2017/2/AJUNT/21

38,00

2013/2/AJUNT/17

INVERSIÓ DE REPOSICIÓ
EN INFRAEST. I BÉNS ÚS
GRAL

"La Caixa"

2008,1,91312

39,00

2017/2/AJUNT/21

39,00

2012/2/AJUNT/23

INVERSIÓ REPOSICIÓ
MAQUINÀRIA ESCOLA
BRESSOL I CEIP

"La Caixa"

2008,1,91312

53,26

2017/2/AJUNT/21

53,26

"La Caixa"

2008,1,91312

122,65

2017/2/AJUNT/21

122,65

"La Caixa"

2008,1,91312

129,18

2017/2/AJUNT/21

129,18

"La Caixa"

2008,1,91312

138,02

2017/2/AJUNT/21

138,02

BBVA, S.A.

2006,1,91311

176,49

2017/2/AJUNT/21

176,49

Agent
finançador

Aplicació
d'ingressos

2014/2/AJUNT/15

2014/2/AJUNT/06

2013/2/AJUNT/21

22/05/2017 La secretària

Núm. projecte
que transfereix
finançament

ALTRES INVERSIONS DE
REPOSICIÓ
D'INFRAESTRUCTURES I
BÉNS ÚS GRAL VIA
PÚBLICA
MOBILIARI I MATERIAL
INVENTARIABLE
BENESTAR SOCIAL
ALTRES INVERSIONS
NOVES INFRAESTR.I BÉNS
ÚS GENERAL
INVERSIÓ NOVA
SENYALITZACIÓ I
PINTURA VIA PÚBLICA

Denominació projecte
que transfereix
finançament

Import
transferit

Projecte que rep el
finançament
Núm. projecte

2016/2/AJUNT/24
2012/2/AJUNT/14

Import
rebut

ADEQUACIÓ CARRER
CIINTURÓ DE LA PLANA

"La Caixa"

2008,1,91312

211,25

2017/2/AJUNT/21

211,25

SOTERRAMENT XARXA
TELEFÓNICA CARRETERA
SANT ANDREU-CREU

"La Caixa"

2008,1,91312

261,14

2017/2/AJUNT/21

261,14
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2013/2/AJUNT/24

2005,1,91301

293,09

2017/2/AJUNT/21

293,09

"La Caixa"

2008,1,91312

338,00

2017/2/AJUNT/21

338,00

"La Caixa"

2008,1,91312

358,92

2017/2/AJUNT/21

358,92

MOBILIARI I MATERIAL
INVENTARIABLE
POLÍTIQUES D'IGUALTAT

"La Caixa"

2008,1,91312

400,00

2017/2/AJUNT/21

400,00

2014/2/AJUNT/08

MOBILIARI I MATERIAL
INVENTARIABLE RÈGIM
INTERIOR

"La Caixa"

2008,1,91312

441,90

2017/2/AJUNT/21

441,90

2013/2/AJUNT/23

INVERSIÓ NOVA BÚSTIES
CORREUS

"La Caixa"

2008,1,91312

544,43

2017/2/AJUNT/21

544,43

2006/2/AJUNT/96

TRANSFERÈNCIA DE
CAPITAL MANCOMUNITAT
MUNICIPIS REDACCIÓ
PROJ.COMPLEX
ESPORTIU

Catalunya
Banc, S.A.

2008,1,91300

553,41

2017/2/AJUNT/21

553,41

2014/2/AJUNT/05

MOBILIARI I MATERIAL
INVENTARIABLE OAC

"La Caixa"

2008,1,91312

765,08

2017/2/AJUNT/21

765,08

2005/2/AJUNT/83

FRANGES DE PROTECCIÓ

BBVA, S.A.

2005,1,91301

5.254,36

2017/2/AJUNT/21

5.254,36

PROJ.MILLORA DE LA
MOBILITAT I ACCESSOS
DE L'AV.CATALUNYA

2017/2/AJUNT/21

6.026,50

2012/2/AJUNT/19

"La Caixa"

2008,1,91312

6.685,54
2017/2/AJUNT/20

659,04

URBANITZACIÓ CASES
PAIRALS INC.99

Catalunya
Banc, S.A.

2017/2/AJUNT/19

6.500,00

2017/2/AJUNT/22

891,93

2017/2/AJUNT/17

8.000,00

2017/2/AJUNT/22

208,07

2017/2/AJUNT/20

1.040,96

2017/2/AJUNT/22

3.680,00

2017/2/AJUNT/18

15.000,00

2017/2/AJUNT/20

3.000,00

2017/2/AJUNT/23

21.178,71

1999/2/AJUNT/17

2016/2/AJUNT/18

2016/2/AJUNT/11

22/05/2017 La secretària

BBVA, S.A.

2016/2/AJUNT/25

MILLORA DE LA
PAVIMENTACIÓ DEL
CARRER RAVAL

"La Caixa"

INVERSIÓ ZONA
ADJACENT CASAL DE LA
GENT GRAN

"La Caixa"

CONSTRUCCIÓ NOVA
CONNEXIO
CLAVEGUERAM
HABITATGES PROTECCIÓ
OFICIAL

"La Caixa"

NOVA PAVIMENTACIÓ
VORERES DE LA PLAÇA
DELS PAÏSOS CATALANS

"La Caixa"

1999,1,91301

2008,1,91300

2008,1,91312

2008,1,91300

2008,1,91312

7.391,93

8.208,07

4.720,96

18.000,00

21.178,71

Total finançat
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B) Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria afectat per
excessos de finançament, segons el següent detall:
Despeses que cal finançar:

Projecte

Aplicació
pressupostària

Consignació
actual

Descripció

Alta

Baixa

Consignació
final

2017/2/AJUNT/24

12

136

61904

INVERSIÓ MILLORES CAMINS

8.000,00

22.000,00

0,00

30.000,00

2017/2/AJUNT/25

02

933

63300

INVERSIÓ REPOSICIÓ
MAQUINÀRIA I
INSTAL·LACIONS

5.000,00

4.145,93

0,00

9.145,93

13.000,00

26.145,93

0,00

39.145,93

TOTAL

Finançament que es proposa:

1.87010

Previsió
actual

Descripció
ROMANENT DE TRESORERIA
DESPESES AMB FINANÇAMENT
AFECTAT
TOTAL

Alta

Previsió
definitiva

Baixa

256.585,91

26.145,93

0,00

282.731,84

256.585,91

26.145,93

0,00

282.731,84

Montserrat Febrero i Piera

En el present cas, el suplement de crèdit es realitza per despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a
l’article 35 del RD 500/1990.
Pel que fa al finançament que es proposa amb excessos de finançament, aplicació 1.87010
Romanent de tresoreria despeses afectades per import de 26.145,93 €, correspon a que
els projectes d’inversió que es relacionen tot seguit tenen excessos de finançament afectat,
ja que el total d’ingressos afectats reconeguts superen el total de despesa efectuada, i
donat que no es preveu la necessitat d’ aquest import d’excés de finançament als
esmentats projectes, i atès que els projectes d’inversió no poden estar sobrefinançats,
amb la present modificació de crèdits es pretén transferir als projecte d’inversió que es
relacionen tot seguit, el finançament dels recursos detallats:

22/05/2017 La secretària

Núm. projecte
que transfereix
finançament

Denominació projecte
que transfereix
finançament

Agent
finançador

Aplicació
d'ingressos

Import
transferit

Projecte que rep el
finançament

Núm. projecte
2013/2/AJUNT/27

2016/2/AJUNT/25
2012/2/AJUNT/20

Import rebut

INVERSIÓ ZONA
ADJACENT CASAL DE LA
GENT GRAN

"La Caixa"

2008,1,91312

3.497,57

2017/2/AJUNT/25

3.497,57

NOVA PAVIMENTACIÓ
VORERES DE LA PLAÇA
DELS PAÏSOS CATALANS

"La Caixa"

2008,1,91312

581,28

2017/2/AJUNT/25

581,28

PROJECTE DE MILLORA
DEL CARRER DEL CENTRE

"La Caixa"

2008,1,91312

9.394,66

2017/2/AJUNT/25

67,08

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 2

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

06/09/2018 DILIGÈNCIA D’OBERTURA I
TANCAMENT del Llibre
d’Actes del Ple de l'any 2017
que s’inicia amb l’acta del
31/01/2017 i finalitza amb l’acta
del 19/12/2017.

Signatura 2 de 2

22/05/2017 L'alcaldessa

Aplicació
pressupostària
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2008/2/AJUNT/16

Catalunya
Banc, S.A.

U.A. ELS CARSOS

2008,1,91300

12.672,42

2017/2/AJUNT/24

9.327,58

2017/2/AJUNT/24

12.672,42

Total finançat

26.145,93

C) Crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del
pressupost no compromesos, segons el següent detall:
Despeses que cal finançar:
Projecte

2017/2/AJUNT/23

Aplicació
pressupostària
11

171

60900

Descripció

Consignaci
ó actual

INVERSIÓ PARCS
INFANTILS

21.178,71

34.021,29

0,00

55.200,00

21.178,71

34.021,29

0,00

55.200,00

TOTAL

Alta

Consignació
final

Baixa

Projecte

2016/2/AJUNT/21

Aplicació
pressupostària
34

342

63204

Descripció
REPARACIÓ I
CONSOLIDACIÓ
ESTRUCTURAL PAVELLÓ
MPAL ESPORTS
TOTAL

Consignació
actual

Alta

Consignació
final

Baixa

276.470,95

0,00

34.021,29

242.449,66

499.204,10

0,00

101.637,27

397.566,83

En el present cas, el crèdit extraordinari es realitza per despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a
l’article 35 del RD 500/1990.
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Finançament que es proposa:

Pel que fa a les baixa de crèdits, es considera reduïble la dotació d’aquesta sense
pertorbació del servei. Amb aquesta baixa de crèdits de l’aplicació pressupostària
34.342.63204 REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL PAVELLÓ MPAL ESPORTS,
projecte d’inversió 2016/2/AJUNT/21, per import de 34.021,29 €, es pretén transferir al
projecte d’inversió a dalt referenciat i per l’import especificat, el finançament dels recursos
provinents d’un préstec concertat amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. l’any
2005, aplicació pressupostaria d’ingressos 1.91301 Crèdit per a inversió 2005.

22/05/2017 La secretària

Despeses que cal finançar:

Projecte

2017/2/AJUNT/25

Aplicació
pressupostària

02

933

63300

Descripció

Consignació
actual

INVERSIÓ REPOSICIÓ
MAQUINÀRIA I
INSTAL·LACIONS
TOTAL

25.000,00

9.145,93

15.854,07

0,00

25.000,00
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D) Suplement de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits d’altres
partides del pressupost no compromesos, segons el següent detall:

La Pau,5 (08757)
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Finançament que es proposa:

Projecte
2016/2/AJUNT/05

Aplicació
pressupostària
30

231

63200

Descripció

Consignaci
ó actual

INV.REPOS.ASS.EDIFICIS
BENESTAR SOCIAL
TOTAL

Alta

Consignació
final

Baixa

18.561,27

0,00

15.854,07

2.707,20

18.561,27

0,00

15.854,07

2.707,20

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

E) Crèdit extraordinari finançat amb nous ingressos sobre els totals previstos
al pressupost procedents d’una operació de crèdit, segons el següent
detall:

Montserrat Febrero i Piera

Despeses que cal finançar:
Projecte

Aplicació
pressupostària

Descripció

Consignaci
ó actual

Alta

Baixa

Consignaci
ó final

2017/2/AJUNT/26

35

337

6320
0

INVERSIÓ LOCAL DE
JOVES

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

2017/2/AJUNT/27

11

153
2

6192
2

NOVA PAVIMENTACIÓ
VORERA PASSEIG DELS
ARBRES

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

2017/2/AJUNT/28

10

153
2

6190
0

TALÚS CAMÍ DEL
PESSEBRE

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

2017/2/AJUNT/29

21

133

6090
0

APARCAMENT INSTITUT
CAN MARGARIT

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

TOTAL

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

22/05/2017 La secretària

Finançament que es proposa:
Aplicació
pressupostària
1,91313

Descripció
PRÉSTEC 2017
PROGRAMA DE CRÈDIT
LOCAL DIBA
TOTAL

Previsió actual

Alta

Baixa

Previsió definitiva

1.000.000,00

400.000,00

0,00

1.400.000,00

1.000.000,00

400.000,00

0,00

1.400.000,00
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Pel que fa a les baixa de crèdits, es considera reduïble la dotació d’aquesta sense
pertorbació del servei. Amb aquesta baixa de crèdits de l’aplicació pressupostària
30.231.63200 INV.REPOS.ASS.EDIFICIS BENESTAR SOCIAL, projecte d’inversió
2016/2/AJUNT/05, per import de 15.854,07 €, es pretén transferir al projecte d’inversió
a dalt referenciat i per l’import especificat, el finançament dels recursos provinents d’un
préstec concertat amb “La Caixa” l’any 2008, aplicació pressupostaria d’ingressos 1.91312
Préstec Pla Econòmic i Financer.
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En el present cas, el crèdit extraordinari es realitza per despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a
l’article 35 del RD 500/1990.
Pel que fa al finançament que es proposa en aquest apartat amb nous ingressos sobre els
totals previstos al pressupost procedents d’una operació de crèdit, correspon a que es
preveu sol·licitar més import de préstec per 400.000,00 € del programa de Crèdit Local
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, respecte al previst inicialment al
Pressupost 2017 de l’Ajuntament per import de 1.000.000, 00 €. Es considera convenient
incrementar l’import a sol·licitar, donat que les condicions financeres de les operacions es
poden considerar ajustades a les millors del mercat, ja que el tipus d’interès és inferior, al
subvencionar-se per part de la Diputació de Barcelona.

Despeses que cal finançar:
Projecte
2017/2/AJUNT/15

Aplicació
pressupostària
34

171

61900

Descripció

Consignació
actual

INVERSIÓ PARC DE LA
RODA
TOTAL

Alta

Baixa

Consignació
final

300.000,00

100.000,00

0,00

400.000,00

300.000,00

100.000,00

0,00

400.000,00

Finançament que es proposa:

Montserrat Febrero i Piera
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F) Suplement de crèdit finançat amb nous ingressos sobre els totals previstos
al pressupost procedents d’una operació de crèdit, segons el següent
detall:

Aplicació
pressupostària
1,91313

Descripció
PRÉSTEC 2017
PROGRAMA DE CRÈDIT
LOCAL DIBA
TOTAL

Previsió
actual

Alta

Baixa

Previsió
definitiva

1.400.000,00

100.000,00

0,00

1.500.000,00

1.400.000,00

100.000,00

0,00

1.500.000,00

22/05/2017 La secretària

Pel que fa al finançament que es proposa en aquest apartat amb nous ingressos sobre els
totals previstos al pressupost procedents d’una operació de crèdit, correspon a que es
preveu sol·licitar, a part de l’import especificat a l’apartat E) de la present modificació, més
import de préstec per 100.000,00 € del programa de Crèdit Local de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2017, respecte el previst inicialment al Pressupost 2017 de
l’Ajuntament. Es considera convenient incrementar l’import a sol·licitar, donat que les
condicions financeres de les operacions es poden considerar ajustades a les millors del
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En el present cas, el suplement de crèdit es realitza per despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a
l’article 35 del RD 500/1990.
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mercat, ja que el tipus d’interès és inferior, al subvencionar-se per part de la Diputació de
Barcelona.
G) Transferència de crèdit entre partides de diferent àrea de despesa, segons
el següent detall:
Projecte

Aplicació
pressupostària

Descripció

C. Actual

_________

30

231

46501

CCBLL -CONVENI
SERV.ATENCIÓ
DOMICILIÀR

_________

12

136

48900

SUBVENCIÓ ADF MASSÍS
DE L'ORDAL

___________

03

934

35200

INTERESSOS DE DEMORA

22/05/2017 L'alcaldessa

TOTAL

50.851,91

0,00

127.851,91

2.600,00

910,00

0,00

3.510,00

204.171,88

0,00

51.761,91

152.409,97

283.771,88

51.761,91

51.761,91

283.771,88

Despeses que cal finançar:

Montserrat Febrero i Piera

___________

Aplicació
pressupostària
03

11

91300

Descripció
AMORTITZACIÓ DE
PRÉSTECS A M I
LL.T.D'ENS FORA
DEL S. PÚBLIC
TOTAL

Consignació
actual

Alta

Baixa

Consignació
final

1.234.931,40

1.289.126,58

0,00

2.524.057,98

1.234.931,40

1.289.126,58

0,00

2.524.057,98

Finançament que es proposa:
Aplicació
pressupostària

Descripció

Previsió
actual

1,87000

ROMANENT DE
TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS

0,00

1.289.126,58

0,00

1.289.126,58

TOTAL

0,00

1.289.126,58

0,00

1.289.126,58

Alta

Baixa

Previsió
definitiva

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

22/05/2017 La secretària
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C.Final

77.000,00

L’article 32 de Llei orgànica 2/2012, de 27 d’ abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (LOEPSF) determina que en el supòsit que la liquidació
pressupostària se situï en superàvit, aquest es destinarà, a l'Estat, comunitats autònomes,
i corporacions locals, a reduir l'endeutament net sempre amb el límit del volum de
l’endeutament si fos inferior al superàvit.
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Maria Abarca Martínez

Baixa

H) Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses
generals resultant de la liquidació del pressupost 2016, segons el següent
detall:

Projecte
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Alta
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D’acord amb les dades de l’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016
aprovada per resolució d’alcaldia núm. 2017/271, de data 24/02/2017, resulta un
romanent de tresoreria per a despeses generals positiu quantificat en 2.710.038,10 €,
establint les finalitats en què s’ha de destinar aquest romanent, i d’entre altres, a reduir
l’endeutament en termes nets, amortitzant anticipadament operacions de crèdit, per
import de 1.289.126,58 €.
SEGON. Aprovar la modificació del Programa de Finançament del Pla d’Inversions derivada
de la present modificació.
TERCER. Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en els termes d’exposició pública
no es presenta cap reclamació contra el mateix.”
22/05/2017 L'alcaldessa

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
Ramon Gabarrón
Explica la modificació de crèdit. A partir de la liquidació del pressupost de l’any 2016 saben què tenen
1.289.000,00 € què han de dedicar a amortitzar deute i per tant han hagut de fer una modificació
de crèdit, en concret l’apartat H) on és fa la provisió d’1.289.000,00 € a la partida d’amortització de
S’haurà de fer un estudi de cost i desprès es determinarà quins préstecs serà millor amortitzar. La

Montserrat Febrero i Piera

Signatura 2 de 2

préstecs d’ens fora del sector públic, banca, què es finança a través del romanent de tresoreria.
previsió era amortitzar amb 1.600.000, 00 € i ara serà més el 1.289.000,00 €, en total uns
3.000.000,00 € en números rodons. A resultes, en el Pla d’Actuació Municipal es demanaria un crèdit
d’1.000.000,00 € a través de la Diputació amb subvenció, es volia refinançar uns crèdits que
aflorarien cada any uns 500.000,00 €. Per tant en el pla d’actuació farien actuacions per aquest
1.500.000,00 €. Amb l’amortització del 1.289.000,00 €, els fa canviar el plantejament i el
refinançament ja no surt a compte perquè alguns dels crèdits del refinançament els hauran
d’amortitzar immediatament, no cal refinançar-los a quatre anys més i tampoc surt a compte pels
tipus diferencials. El nou plantejament diu, en comptes de demanar 1.000.000,00 € de crèdit a la
Amortitzaran algun dels crèdits que el diferencial està sobre del 2% i al demanar el 1.500.000,00 €
22/05/2017 La secretària

d’entrada tenen una subvenció per part de la Diputació de 65.000,00 € o 66.000,00 € que va
directament a amortitzar l’import d’aquest crèdit i el tipus d’interès que es pagarà el primer any és
del 0.2%, el cost real d’aquesta sol·licitud i molt mes beneficiós que el plantejament anterior perquè
no s’esperava un resultat tant bo de la liquidació del pressupost. A resultes, la segona modificació
de crèdit que es produeix, apartats E) i F), és generar un crèdit nou finançat amb nous ingressos
que provenen d’un crèdit que demanaran a la Diputació, al Banc de Sabadell, de 500.000,00 € sumat
al 1.000.000,00 € que ja estava en el pressupost. I aquesta modificació passa a formar part del
pressupost. Especifica els imports detallats en aquests punts del text. L’altre part de la modificació

Maria Abarca Martínez
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Diputació, demanaran 1.500.000,00 €, amb possibilitat de poder demanar 2.000.000,00 €.
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de crèdit es tracta de necessitats de dotació per coses que van sortint extraordinàries. Resumeix els
apartats A), B), C) i D) i detalla els imports segons el text, els dona una quantia de 111.400.00, €
més 35.220.00, € perquè s’han de canviar els servidors de l’ajuntament què ja no suporten tota la
càrrega i què l’Absis no funciona al 100 %, aparells de calefacció que no funcionen a diverses
dependències, uns 20.000,00 €, en total 60.000,00 €. Els 111.400,00 € més els 60.000,00 € fan
171.400,00 € què es financen amb crèdit finançat amb romanent, vol dir inversions sobrants
d’inversions anteriors detallats en la llista del text. Hi ha un apartat A) de 95.378,71 €, B) 26.145,93
€, C) 34.021,29 € i D) 15.854,07 € què configuren els 171.400.00 €. Finalment, l’apartat G) és una
transferència de crèdit entre partides per despesa, no inversió. En concret, dotar en 50.000,00 €
més en concepte del SAD i s’han dotat en 900.000,00 € una subvenció de l’ADF del massís de l’Ordal.
És tota la modificació de crèdit que s’hauria d’aprovar en aquest Ple.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.
Pol Ejarque
22/05/2017 L'alcaldessa

Vol explicar el sentit del vot del partit demòcrata. Votaran en contra perquè s’aproven les inversions
què es preveien en el PAM sense fer un procés participatiu. Ja van dir que una exposició pública del
text dista molt del que preveu la llei de consultes en quant a processos participatius. Aquests han
d’incloure quatre fases: informació a les persones que poden participar, aportació de propostes,
deliberació i valoració de les propostes i avaluació i retiment de comptes del procés. Les modalitats
participatives que preveu la llei poden ser: enquestes, audiències públiques ciutadanes, fòrums de
participació.. etc. Tenien la oportunitat i dos mesos per fer un procés participatiu. I per tant el seu
model on els pressupostos siguin participatius amb caràcter territorialitzat, barri per barri, destinant
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vot serà contrari perquè al entendre d’ells, no és el model que buscant per Corbera. Ells busquen un
unes partides a les necessitats què consultant amb la població, demanden i consultant amb la
ciutadania. Per això el seu vot serà totalment contrari.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Diu què com totes les modificacions de crèdits, hi ha molts temes que estan d’acord però no estan
el Pas de la Barca com la gran inversió de 21.000.000,00 € sobre els 30.000,00 €, creu que hauria
22/05/2017 La secretària

de ser una inversió més gran perquè la viabilitat i la reestructuració dels camins al poble és un
desastre actualment. Hauria de ser una prioritat. I tindria què comentar aquesta partida d’inversió
en millora de camins. En inversió a parcs infantils 55.000,00 €, lo mateix. Es podrien modernitzar
els parcs infantils i algun parc més per la canalla en el nostre poble. La previsió aquesta és molt
simbòlica, imagina què és per reparacions o canviar algun paviment. Algunes coses dintre inversions
de futur no estan d’acord. Haurien de fer inversions en llocs on passen persones, viuen persones. No
de pedres per pedres. El camí Ral de Corbera Alta on passen moltes persones està fet un desastre.
O l’avinguda “del colesterol” de més d’un kilòmetre pla què està a Corbera Alta, està feta un desastre.
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d’acord en molts punts que són vitals. Per ell, el tema d’inversió en millora de camins, què s’ha posat
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Hauria de ser una inversió en aquets anys. I així un etc. de plantejaments. Està en desacord en
invertir 400.000,00 € en la primera fase al parc de la roda, en tot cas la segona o tercera fase ja es
veuria. Creu què fer un parc temàtic no és el què necessita Corbera. Aprofita per dir un tema que
segurament no s’aprovarà, és un bon moment per fer el que diu a la Moció que presenta la CUP, fer
un banc de terres. Comprar terres de conreu al poble per intentar evitar es torni salvatge tot el que
era el conreu al nostre poble. I sobre tot per fer un intent de donar feina, promoure feina al poble.
Intentaria que aquests 400.000,00 € i altres quantitats què plantegen el pla de futur es podria
canviar. Municipalitzar terres, som el municipi a Catalunya que menys patrimoni de terres té. No fer
volar coloms i fer un brindis al sol sinó intentar sigui una eina d’evitar incidís, crear llocs de feina i
utilització de temps lliure de la gent jubilada. El pavelló, si creu què s’ha de resoldre definitivament
l’estructura. La inversió de 150.000,00 € al casal de joves, creu que no s’hauria de fer una inversió
nova. Sempre han reivindicat que el pàrquing del carrer La Pau no serveis per res, podria ser un lloc
a rehabilitar com a casal de joves o centre cívic integral al centre de poble. O com ha dit en intersecció
d’urbanitzacions començar a fer descentralitzacions d’equipaments públics per la gent de les
urbanitzacions de 1-9 kilòmetres del centre del poble puguin tenir algun tipo de servei propers. El
pla d’inversions què han plantejat no estan d’acord, s’hauria de revisar i com s’ha dit, un projecte
votaran en contra d’aquest expedient de modificació de crèdits. I espera que alguna de les idees que
han donat siguin interesants i les puguin implementar, si més no, han d’intentar crear la participació
dels grups del municipi per anar mes enllà en alguna cosa que no han fet mai. Per exemple el banc
de terres creu que és una gran idea i un gran treball que han fet els companys de la CUP. Podria ser
un fet diferenciador al nostre poble. Per tant ja diuen què el seu vot serà en contra de la modificació
de crèdits.
Alcaldessa
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d’aquesta envergadura haurien de demanar la opinió vinculant del ciutadà. Per tant, globalment,

Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Diu què el seu vot també serà contrari, bàsicament pel tema què s’incorporen cinc inversions pel
PAM, què ells en el darrer Ple ja van comentar què estaven radicalment en contra per la manera com
es va fer i per algunes de les inversions de la manera com es plantegen. Ara s’han adonat passada
aquella aprovació inicial què van votar únicament les inversions i què desprès se’ls va passar el que
era el PAM. Les coses s’estan fent de manera bastant desastrosa. També es complicat votar una
pla financer per els propers quatre anys i s’ha de fer un estudi cap a on aniran el 1,3 milions

22/05/2017 La secretària

d’amortització de préstecs. Hi ha moltes qüestions que no estan ben definides i per tant es impossible
votar a favor. El tema dels pressupostos se’ls va passar la setmana passada en paper, la informació
se’ls hauria de fer arribar també per mitjà digital. Sobre el crèdit nou de 500.000,00 € que es
demanen a la Diputació, es va parlar què era un crèdit d’1.000.000,00 € amb el Banc de Sabadell
amb una subvenció, pregunta si al augmentar el crèdit la subvenció també augmenta. Com els ha
vingut molt de sobte, costa de creure sobre aquests 2,7 milions d’euros, que fins ara, fins el 24 de
febrer no sabessin que hauria realment aquest super-hàbit. Una cosa és equivocar-se en 100.000,00
€ o 200.000,00 € però estan parlant de 2,7 milions d’euros i no saben realment si en el passat Ple
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modificació de crèdit de gairebé 2.000.000,00 € amb tan poca informació i encara hi ha pendent un
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ja sabien què el super-hàbit seria tan elevat, no saben el tema del refinançament fins a quin punt ha
arribat. Els van comentar què estaven amb converses amb els bancs, de cop s’han aturat les
converses, han dit què no. Però segons les inversions del PAM que van presentar hi ha 1.000.000,00
€ mes, del 2018 i 2019 que també es volen finançar amb refinançament. Com va canviant tot tan
ràpid no ho saben, no saben si la propera informació serà diferent, no saben com va i per totes
aquestes qüestions votaran en contra. I demana si els poden contestar les preguntes.
Alcaldessa
Respon què ara ampliaran les respostes. Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
Ramon Gabarrón
Diu que potser no ha explicat del tot, s’ha quedat en el 2017 i té un efecte 2018-2019. Diu que no
sabien abans que la liquidació seria tan positiva en 2.710.000,00 € i ja ha explicat tots els increments
que no eren esperats, 740-750 mil euros de l’IBI per les regularitzacions cadastrals. Fins que no hi
ha hagut la liquidació, en febrer, no es sabia. Si que es veritat què sobre la marxa van veure uns
ingressos importants. Amb les plusvàlues, també en el curs de l’any poden haver-hi menys ingressos,
22/05/2017 L'alcaldessa

què s’hagi incrementat en cent i pico mil euros també és imprevisible. Per altre banda poden haver-hi
decrements, que han hagut, però poden ser majors. Ingressos previstos que no es produeixen. Fins
a finals de gener i mitjans de febrer aquestes coses no es coneixen del tot, fins i tot alguna quantitat
no s’acaben d’ajustar fins a principis d’any. Per altre banda, tot i que no ha passat ni aquest any ni
l’anterior podrien ser superiors de les previstes. Fins i tot un ajuntament hi ha la possibilitat de què
entre en dèficit. Per tant, si ells coneixien que això seria així, no. Eren conscients d’un super- hàbit
important, parlaven d’1.000.000,00 € o un milió i pico però no eren conscients de 2.710.000,00 €.
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Al final al quadrar tots els números, tots han sigut positius. Inclús lo del milió de la Generalitat què
ningú tenia previsió què això passaria. Mes aviat, eren conscients de la major possibilitat de què no
hagués cap pagament per part de la Generalitat. Per tant això podrien tractar-lo de sorpresa, què
ajuda a aquesta situació de romanent. També es cert com que ja han fet les provisions respectives,
tenen una sèrie de reclamacions què no saben com evolucionaran, Scrinser, el IVA i l’assegurament
al pagament a proveïdors i això puja 1.400.000,00 €. Això s’aproxima a la xifra què menys o menys
imaginaven podien tenir de romanent. Al 2015 la seva intenció era arribar a un romanent
d’1.000.000,00 € que no va ser així. Es va aprofitar per posar la morositat en el nivell més alt de
criteri què assessora la sindicatura de comptes i explica el que van dotar en el 2015. No és obligat,
però aquest ajuntament el què necessita és tranquil·litat i seguretat i liquiditat per complir en tot.
va malament tot l’ajuntament va malament, encara què desprès hi hagin partides positives o dades.
22/05/2017 La secretària

S’ha de tenir en compte, és el que indica les reserves i la quantitat que realment l’ajuntament pot
disposar o té. Indica la situació real en quant positiva, negativa de l’ajuntament. Eren conscients que
tindrien un milió i pico de romanent però també eren conscients que havien d’assegurar les
exigències què els poden reclamar. En el pressupost de tresoreria, tot i que no es pagui, ja té previst
el que s’hagi de pagar i s’hagi de pagar a Scrinser i l’IVA o no, podran seguir pagant als proveïdors
en el dia que correspongui. Això és l’explicació perquè no eren coneixedors dels 2.710.000,00 €, què
és pogués produir. En quant al tema del refinançament, surt més a compte ampliar el crèdit de la
Diputació d’1.000.000,00 € a 1.500.000,00 €. Tenint en compte què amb el romanent amortitzaran
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Per tant, aquest milió i pico que ja contaven, perquè el romanent és el més importat, si el romanent
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alguns d’aquest crèdits, tampoc els poden refinançar. El que l’ha faltat dir, és què evidentment això
ho faran també en el 2018 i el 2019. En lloc de refinançar els 500.000,00 € que sortia de sobrant de
les amortitzacions en el 2017, 2018 i 2019, total 1.500.000,00 €, ells el què fan és demanar un
crèdit, en lloc d’1.000.000,00 € com ja va dir 2017, 2018 i 2019 doncs serà 1.500.000,00 € 2017,
2018 i 2019 amb lo qual queda assegurat el PAM amb un cost inferior al previst inicialment amb el
refinançament. Simplement han destinat els seus esforços cap una part més positiva. En quant al
cost de la subvenció de la Diputació, creu què també ho ha dit, la subvenció no és la mateixa si és
1.000.000,00 € què 1.500.000,00 € per tant la subvenció sobre 1.500.000,00 € són 866.000,00 €.
Valorat, els interessos reals què pagarem descomptada la subvenció, és d’un 0,2% al principi,
desprès això es pot bellugar a l’alçada com la baixa.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Pregunta, sobre la notificació del la Generalitat què pagaria el 1.000.000,00 € de deute, quan va
22/05/2017 L'alcaldessa

arribar al municipi, a l’ajuntament.
Interventor
Respon què el pagament el van fer a través del Consell Comarcal què, fonamentalment, la part més
important correspon al PUOSC i aproximadament creu que va arribar entre juliol i setembre.
Antonio Moreno
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Contesta què al desembre ja ho sabien que havia aquest ingrés.
Ramon Gabarron
Respon què si, que no ha dit en cap moment que no ha sabés abans del mes de desembre. El que
ha dit què no era suficient per determinar que la liquidació donaria una xifra de 2.710.000,00 €. Mai
saps com acabarà el pressupost de despeses i com acabarà el pressupost d’ingressos.
Antonio Moreno
Diu què hagi arribat al juny i van fer tot el tema de pressupostos i s’assabenten avui què tenim
1.000.000,00 € per sorpresa, que la Generalitat els ha donat de deute, què això és super-hàbit pel

22/05/2017 La secretària

Ramon Gabarron
Contesta què aquesta informació en cap Ple s’ha de determinar perquè fins què no tenen la liquidació
difícil informació es pot donar segura.
Antonio Moreno
Diu què del 1.000.000,00 € què ha arribat de deute de la Generalitat, què és una quantitat de deute
important què...
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romanent, és molt estrany què la gent de l’oposició no tinguin aquesta informació.
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Ramon Gabarron
Diu, perdoneu, aquesta quantitat no té un efecte pressupostari. Quantitat què, el que fa és
incrementar la liquiditat de l’ajuntament en la tresoreria què ja s’ha gastat l’ajuntament. El
1.000.000,00 € què els segueix de deute la Generalitat, els deu de coses què ja estan pagades. Que
ells les estan afrontant i si ho estan fent és precisament perquè, en aquest moment, la tresoreria de
l’ajuntament i la seva liquiditat és bona. Això no té un efecte pressupostari.
Antonio Moreno
Pregunta què aquest milió és una part de l’èxit dels 2.710.000,00 €.
Ramon Gabarrón
Confirma què si, és una part però no total. Perquè en el romanent les quantitats es reflecteixen igual
què en el pressupost. Tot el què fa referència al PUOSC segurament té un efecte en el pressupost en
quant als ingressos de capital què ja ha explicat abans però no tot el milió. Per tant, establir el
romanent a mitjans de juny és pràcticament impossible, i a setembre tampoc. Si es veritat què hi

Antonio Moreno
Diu què no poden fer res, tenen la informació sempre a última hora. I per tant no els queda més
remei que votar en contra.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
Eric Blanco
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ha una percepció i ho ha explicat abans, un milió i pico.

Diu que evidenciar la pregunta del senyor Antonio Moreno ha sigut molt oportuna. Perquè no es
tracta de si té una aplicació pressupostària, què si la té, perquè avui estan fent una modificació de
crèdit a tal efecte. Es tracta de la transparència que té aquest consistori a l’hora de comunicar a la
resta de regidors i regidores i a la resta de la ciutadania que contaven amb aquest pagament per
part de la Generalitat. Què en alguns casos es PUOSC, no sap si tot el que ha vingut és de coses què
ja s’havien pagat o si hi havia coses què estaven pendents d’executar. Una dotació tan important no
van fer referència ni esmen en el moment del debat de pressupostos, que va anar com va anar, ni
tan sols van tenir temps a fer preguntes perquè a les dotze el van tallar. Es tracta de posar en
la modificació de crèdit, complex amb poc temps amb una dedicació al pressupost què els donen en

22/05/2017 La secretària

paper i en poc temps i per tant és difícil valorar per part de l’oposició i per part de la ciutadania.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
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evidència què no són transparents, no els donen la informació què els han de donar, posen a debat
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Pregunta sobre l’altre gran augment què és el tema de l’IBI, ja els van explicar l’estiu passat al juny
què aquesta revisió ja s’havia fet. Pregunta quan van conèixer, el tema de les parcel·les, les piscines,
quina data exacta.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
Ramon Gabarrón
Contesta què a mitjans d’any i segurament sobre el mes de juliol o setembre, de la mateixa manera
què s’ha parlat aquí de la Generalitat, és la data que mes o menys podien conèixer o preveure
aquesta situació. No sempre això vol dir què es cobri tot, encara quedaven 550.000,00 € per cobrar
però el dret existeix i són reconeguts i aquets drets són els que s’han expressat. Però hi ha moltes
altres quanties què no saben. Les despeses seran les que són i això no saben fins a finals d’any i a
principis de l’any següent. I això sempre és així. Hi ha moltes quantitats què no es coneixen fins al
final. Ells de cap manera poden dir a mig any el què l’IBI segurament tindrà. A més hi ha altres
liquidacions què es provoquen fins a final d’any. Què l’IBI hagi crescut 744.000,00 € diuen què és
22/05/2017 L'alcaldessa

principalment per les regularitzacions però no només. Liquidacions d’exercicis anteriors què no
s’havien cobrat i es cobren aquest any, això passa sempre. Les despeses podrien haver sigut
superiors de les que s’han pagat. Hi ha pressupostos què es tanquen amb dèficit. Per tant, voler
pensar o creure que al mes de setembre-octubre, ells sabien que hi haurien 2.710.000,00 €, ells si
eren preveien què sobrepassaria el milió, ho torna a dir. El milió, el que els permetia és poder
preveure totes les seves responsabilitats. I ho ha dit més d’una vegada, aquest ajuntament perquè
funcioni hauria de tenir un romanent de més d’1.000.000,00 € per no tenir problemes de tresoreria,
reconeguts que es tingui, si els diners no entren no és pot pagar amb menys de trenta dies als

Montserrat Febrero i Piera

Signatura 2 de 2

li permet fer front a tots els deutes i pagament i que la Generalitat no li pagui al dia. Per molts drets
proveïdors. Torna a dir, aquest 1.000.000,00 € el començaven a preveure en el 2015 i els hauria
agradat tancar el 2015 amb un romanent d’1.000.000,00 €, però si te’l fan gastar malament. El fet
d’aquestes reclamacions que els efectuen d’un lloc i d’un altre, permet que hi hagi aquesta liquiditat
a tresoreria. El dia què això no sigui i els facin gastar tot el romanent i es quedi a cero l’hi assegura
què l’ajuntament pagarà malament.
Xavier Miquel
Diu què això ho han entès, l’únic el que han dit abans què aquest diners al juny-juliol, amb dues
1,8 milions d’euros. Si seguessin preguntant, és evident què quan es va fer el debat de pressupostos
22/05/2017 La secretària

o quan es va fer l’últim Ple ja és sabia que això anava a dos o dos coma algu.
Ramon Gabarrón
Diu què no ho sabien, es percebia que el romanent sobrepassaria el milió d’euros, 1.200.000, 00 €,
1.300.000,00 €, 1.400.000,00 €. Evidentment això en el PAM no hi és perquè això ha de ser la
quantia que els permet afrontar totes les responsabilitats que es puguin derivar i encara pot haverhi alguna què desconeixem. Per tant s’ha de ser previngut i tenir les provisions necessàries per fer
front. I torna a dir, en cap moment eren conscients què això arribaria a 2.710.000,00 €. Evidentment
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preguntes que han fet, s’ha reconegut que ja havien uns ingressos què no es contaven al 2015 de
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si haguessin sigut conscients ja no haurien parlat de refinançament i s’haurien anat a fer la proposta
que ara en aquest moment estan fent. Seria absurd. Si ell li vol dir que han fet una mala gestió és
la seva percepció què pot tenir. Li assegura que no eren conscients d’aquesta quantitat de romanent.
I s’ho pot creure o no.
Xavi Miquel
Diu què no és mala gestió, és poca transparència.
Ramon Gabarrón
Contesta què no és poca transparència, de la mateixa manera què en el seu dia se’ls va dir que l’IBI
creixeria pel tema de la regularització, el que no pot donar són xifres fins què la liquidació no estigui
feta. Pel simple fet que poden haver-hi altres partides què vagi molt malament. Fins al 31 de
desembre i fins i tot fins mitjans de gener no es coneixen si les rebran o no. I això no vol dir que es
cobri tot. Que és reconegui per part de que les ha de pagar, la seva obligació, permet aportar-ho
com dret. Com són conscients què el dret existeix, s’ha comptabilitzat. Això és molt difícil dir fins i

Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, 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).

Montserrat Febrero i Piera

Vots en contra: 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).”
PART DE CONTROL
7. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel referèndum (ERC i CDC).
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals d’ ERC i CDC
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, amb el text següent:

22/05/2017 La secretària

“El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat
mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte
Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi
Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González,
Francesc Pané i Carme Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest,
els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el
següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
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tot al mes de desembre, quin import serà.
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La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables
arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps.
Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història,
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no
el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant
del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la
voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser
entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no
per crear-ne de nous o per agreujar els existents.

Montserrat Febrero i Piera

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem
el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat
polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i
els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties
justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat
internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.

22/05/2017 La secretària

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi
sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I
ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.
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Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant
un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica
i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat
organitzada a favor del seu dret a decidir.
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Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre
les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 12 de març de
2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el
mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur
futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i
als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum
S’acorda:
PRIMER. Manifestar l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.
SEGON. Subscriure el contingut del Manifest Pacte Nacional pel Referèndum.

QUART. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).”

Montserrat Febrero i Piera

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Llegeix la Moció.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

22/05/2017 La secretària

Albert Cañellas
Volen fer una breu explicació a favor del vot. Votaran a favor de la Moció que es presenta i explicar
què evidentment, com tot manifest fet en una taula on inclou moltes organitzacions, no subscriuen
tot el que diu, que el subjecte polític sigui la Comunitat Autònoma de Catalunya sinó què per ells són
el subjecte polític són els països catalans, el poble català en la seva totalitat. No subscriuen què la
via sigui demanar un pacte amb l’Estat espanyol, saben què no porta fruits. El referèndum haurà de
ser fet de manera unilateral per part del govern català. Estan d’acord amb aquesta Moció i què
Corbera s’adhereixi i voten a favor. Creuen què aquesta via de referèndum pactat no porta en lloc i
caldrà que portin a terme la desobediència i què siguin conscients i que treballin en aquest sentit.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Diu què en primer lloc com IMC vol solidaritzar-se amb les persones què han sigut inhabilitades per
temes polítics pel Tribunal de Catalunya i les que vindran en el futur. Què han estat inhabilitades
injustament per un Tribunal per ajudar a promoure a posar les urnes perquè la gent pugui decidir
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TERCER. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al
Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
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amb el seu vot qualsevol tema, en aquest cas va ser el tema de la independència de Catalunya.
Aprofita també per dir com a grup polític què les institucions judicials de l’Estat espanyol cada vegada
són més i més “correas de transmisión” d’un govern “pseudo-fascista” què és el que ens governa.
Ara posaran dos i dos, els dos partits perquè no canvi res. Ens hem solidaritzat amb varis regidors
d’ajuntaments què també han tingut què passar per temes d’aquests i està lligat a que estan d’acord
amb aquesta Moció i per tant votaran a favor. És una Moció consensuada per més del 80% de les
persones què representem els partits polítics què la signen. Creu què s’han d’adherir com un municipi
més i per tant votaran a favor d’aquesta Moció.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Montserrat Febrero i Piera
22/05/2017 La secretària

Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), 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).
Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón
Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).

Maria Abarca Martínez

Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP).”
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Eric Blanco
Ells també s’adhereixen en aquest manifest pel Pacte Nacional per referèndum, coincidint què el
marc dels països catalans seria el què haurien de parlar tots. Coincideixen també què no estarien
d’acord amb el contingut absolut del manifest, però dins d’una taula diversa s’han d’acceptar també
els postulats d’altres partits i altres corrents. Volen també manifestar què creuen que aquest pacte
penja d’un fil i més desprès de la sentència què es va produir ahir. No parlarien tant de desobediència
sinó d’obediència a la població de Catalunya, què es manifesta a les urnes i amb uns postulats que
per aquest motiu van propiciar un procés participatiu al 9 de novembre. Volen fer també esmentar
que avui es refermen més què mai amb la voluntat de construir una república. Una república
radicalment democràtica on las urnes mai més puguin ser vetades per cap govern i per cap llei. Una
república, unes lleis i un estat al servei de les persones i no per coartar les llibertats de les persones.
I per tant des de el partit demòcrata manifesten la clara determinació a fer per la lluita de la llibertat
i la democràcia, la seva raó de ser. Fa pocs dies que la Comissió Venècia del Consell d’Europa tocava
el crostó a l’estat espanyol i feia una crida a reconsiderar les atribucions que se li han concedit via
reforma de la llei al Tribunal Constitucional. Això no ha fet més que cristal·litzar una cosa que tots
sabíem que passaria un dia o altre. Espanya ha vist que la seva realitat autoritària es despullava
davant els socis europeus. I ahir, es va fer més evident que mai, que el 9N ha servit també, per
mostrar al món que “la nació més antiga d’Europa” com diuen alguns incultes, és tant feble en la
seva consistència com ridícula en les seves reaccions. Aquella modèlica transició que ens van vendre,
ara evidencia unes estructures d’estat i unes institucions, creades per perpetuar l’establiment. Un
estat on sovint la justícia està al servei de la política, deixant al descobert la manca de separació de
poders. Davant les sentències d’inhabilitació, davant les amenaces del govern espanyol que fins i tot
anuncien ara que no descarten declarar l’estat d’excepció, no ens agenollarem. Manifestem el nostre
suport absolut als condemnats per complir el mandat democràtic de posar les urnes, suport absolut
al president Artur Mas, l’ex-vicepresidenta Joana Ortega i l’ex-consellera i actualment diputada al
Parlament Irene Rigau. Ahir van condemnar dos milions tres-centes quaranta mil persones, avui som
moltes més les que confluïm en la lluita democràtica. Votarem perquè votar és l’única resposta,
votarem perquè som demòcrates, i no ens sotmetran perquè som lliures i som responsables de deixar
l’herència d’un país i d’una societat digne. Estem preparats per a la repressió als demòcrates, i a les
condemnes per posar les urnes respondrem amb més urnes.
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8. Moció per l’adhesió de l’ajuntament a la xarxa de municipis LGBTI (CUP).
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal de la CUP de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, amb el text següent:
“En els darrers anys, les diferents lluites dels moviments socials, han aconseguit canvis
legislatius significatius en la defensa dels drets del col·lectiu LGBTI (Lesbianes, Gais,
Bisexuals, Transgèneres, Intersexuals) i també per la lluita contra la LGBTIfòbia. Malgrat
aquests avenços, la normalització de la comunitat LGBTI segueix estan lluny de la realitat.
Així es plasma en les dades del 2015 de l’Observatori contra l’Homofòbia, on es recullen
113 denúncies d’agressions, intimidacions o discriminacions del col·lectiu en diferents
àmbits de la vida social i institucional. Tot i les denúncies, el mateix observatori reconeix
un nombre molt més elevat, que no es denuncien o per por o per manca de confiança

Així doncs, creiem que des dels municipis, especialment els més petits, s’ha d’aprofundir
en un compromís per erradicar la LGBTIfòbia i fer polítiques decidides en la lluita pels
drets d’aquest col·lectiu. Des de Corbera, hi ha molt camp per recórrer, ja que
malauradament és molt poc el treball que s’ha fet en aquest camp. I creiem que tenim
una molt bona oportunitat de fer xarxa amb altres municipis en la defensa d’aquest
compromís.

Montserrat Febrero i Piera
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amb les institucions.

En aquest sentit, coincidint amb la Diada per l’alliberament lèsbic, gai, bisexual, trans i
intersex, es presentava el passat 28 de Juny la Xarxa de Municipis LGBTI de Catalunya.
Amb l’objectiu de visibilitzar el col·lectiu LGBTI, desenvolupar la llei 11/2014 i compartir
recursos en l’àmbit local per seguir treballant en favor dels drets de les persones LGBTI,
compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona i
actualment en formen part 17 municipis: Barberà del Vallès, Barcelona, Berga, Cerdanyola
del Vallès, Gavà, Girona, Granollers, Mataró, Montcada i Reixac, Ripollet, Sabadell, Sant

D’entre les activitats que ha dut a terme la Xarxa, en podem destacar a tall d’exemple les
22/05/2017 La secretària

primeres jornades realitzades a Sabadell el 27 de gener passat, sota el títol «Les polítiques
LGBTI al món local, articulacions i aliances», on es va reunir personal tècnic i polític de
les diferents ciutats així com entitats que treballen per la defensa dels drets de les
persones i la lliure expressió de la seva diversitat afectiva, sexual i identitària.
S’acorda:
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Boi de Llobregat, Sant Quirze del Vallès, Gramenet de Besòs, Sitges, Terrassa i Vacarisses.
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PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat a la Xarxa de
Municipis LGBTI de Catalunya.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord als ajuntaments integrants de la xarxa, a la Crida
LGBTI, a l’Observatori contra l’Homofòbia i al Front d’Alliberament Gai de Catalunya. Així
com donar el màxim de publicitat pels canals de difusió habituals de l’Ajuntament i a les
entitats del municipi.”
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.
Miracle Guerra
Explica què l’actualitat ha fet què aquesta Moció tingui una vigència i una necessitat que ells no
haguessin volgut. Llegeix la Moció.

Pol Ejarque
Diu què el seu grup el partit demòcrata està totalment a favor. Hi ha un petit error en els municipis
què fos a Gramanet de Besos, és com s’anomenava anteriorment a Santa Coloma de Gramanet i no
sap si és per un error.
Miracle Guerra
Explica què si, ho han vist i han estat mirant, però han pensat què a lo millor la gent què es va
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

apuntar allà estava demanant. Ho ha estat mirant però no ha sabut trobar.
Pol Ejarque
Comenta què estaran a favor sobre tot amb els fets que van succeir a Berga aquest cap de setmana.
Han tingut en relació a altres grups municipals, creu que el vot a la Comissió Assessora hauria d’haver
estat favorable, avantposant la política i no s’haguessin reservat el vot. Per tot això votaran a favor.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.

22/05/2017 La secretària

Diu què dona l’explicació al vot del govern a aquesta Moció, en primer lloc la xarxa de municipis
LGBTI es força nova, està liderada per municipis del Baix Llobregat, avui només Gava i Sant Boi
encara que potser ho faran Cornellà i Esplugues. La Diputació de Barcelona també està, van a les
reunions i donen suport però no la lidera ni forma part oficial. Per les informacions què disposen, el
treball tècnic què fa aquesta xarxa és bo. És un projecte totalment innovador. Aquest equip de govern
està absolutament d’acord en garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals. I també en eradicar l’hemofòbia i la bifòbia i la transfòbia tal i com indica la llei 11/2014
del Parlament de Catalunya. En la xerrada programada per demà dia 15 de març a les 19h en la
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Arturo Martínez
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biblioteca de Can Baró dintre dels actes del 8 de març, ja mostren sensibilització per aquest col·lectiu.
Per aquests motius i més no veuen cap motiu per no votar a favor.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfonso Olarte.
Alfonso Olarte
Comenta per al senyor Ejarque què només faltaria que li digués el què ell ha de votar en la Comissió
Assessora.
Pol Ejarque
Contesta què en relació amb ell no reclamava el sentit del vot. És un sentit de queixa què té ell
personalment i els ha molestat la qüestió què el lloc polític avantposes una cosa tan capdal com la
defensa del col·lectiu. Cap problema què vostès es reserves el vot en relació a aquest punt.
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Montserrat Febrero i Piera
Maria Abarca Martínez

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), 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).
Abstencions: Alfonso Olarte Rodés (PP).”
9. Moció per a fer un banc de terres del municipi (CUP).
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal de la CUP de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, amb el text següent:
“Corbera és un poble que fins fa poques dècades es dedicava en bona part al sector primari,
especialment als conreus vitivinícoles. Al 1945, del total de 1.804 hectàrees del municipi
el 27,3% (més de 500 ha) era àrea cultivada, i el 62,3% bosc (De Campos, 2010). El canvi
d’usos de la terra i l’especialització econòmica de les darreres dècades en la construcció
han propiciat que Corbera hagi anat perdent hectàrees de superfície agrícola que, en la
seva major part, s’han anat convertint en sòls urbanitzables i en zones d'edificació massiva.
També és cert que algunes d’aquestes terres fèrtils han deixat pas al desenvolupament de
zona forestal, creant el paisatge actual de Corbera. En bona part a conseqüència d'aquest
context socioeconòmic, Corbera s’ha convertit en una població amb dificultats d’oferta de
treball al propi municipi, on la majoria de les persones que hi vivim treballem (si ho podem
fer) fora del poble. A part, l’actual context de crisi capitalista ha generat unes elevades
dades d’atur i la necessitat, per part de molta població corberenca, de recórrer a serveis
com el banc dels aliments. Tot això fa necessari el planteig de noves mesures que ajudin
a eradicar aquesta situació i que donin les eines per una sortida digna i duradora en el
temps. Una d’aquestes mesures podria ser la creació d’un banc de terres per tot el municipi
de Corbera.

22/05/2017 La secretària
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Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

69370e4d2cfd4c16a77f044dcc217e9c001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

2d5face954f148589f29fed761a6ed16001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

A grans trets, un banc de terres és un organisme que redistribueix les terres, posant en
contacte propietaris de terres sense ús amb persones que les volen treballar per
l’autoconsum o per iniciar un projecte econòmic. En aquest context, és important que els
contractes de cessió siguin a llarg termini, ja que aquest projecte no es pot reduir a una
simple iniciativa temporal en espera d'una nova dinàmica econòmica d'especulació i
construcció (o destrucció del territori). Així doncs, proposem la creació d’un banc de terres
també com a filosofia per preservar el territori mitjançant el doble sistema agrícola forestal,
donant ús i valor a les terres que actualment són ermes com a forma d’evitar nous cicles
de salvatge especulació urbanística, i evitant també potencials perills com els incendis
forestals.

Des d'un punt de vista agroecològic, el Banc de Terres de Corbera podria:
-Esdevenir una eina per reactivar l’activitat agrària recuperant conreus abandonats a
través de la cessió o l’arrendament.
-Ser un recurs per a les persones aturades, amb pocs recursos i jubilades que volen cultivar
per l’autoconsum.
-Generar i consolidar l’autoocupació en tan que recurs que afavoreixi l’accés a la terra de
nous agricultors o professionals actius que vulguin ampliar la producció.
-Ser una eina per a recuperar el medi rural, per preservar el territori de l'amenaça de nous
cicles de salvatge especulació urbanística i per recuperar el patrimoni natural de Corbera
afavorint la recuperació de finques agrícoles actualment en desús.
-Ser un recurs per aconseguir un bon manteniment de les finques agrícoles situades enmig
de masses boscoses com a mesura de prevenció d’incendis.
-Ser via per afavorir la biodiversitat de fauna i flora als entorns naturals de Corbera.
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La defensa de l’administració ha de ser ferma i decidida per facilitar l’accés a la terra de
les persones que així ho vulguin. La creació d’un banc de terres, que donades les
circumstàncies de Corbera entenem que ha de ser descentralitzat i que arribi a tota la
població, és l’inici d’un procés global de recuperació del sector primari, també com a motor
econòmic. Els beneficis de la creació d'un banc de terres són múltiples, des de la creació
de llocs de treball i la dinamització econòmica de la població fins a la protecció del medi
ambient i millora de la salut de les persones, sense oblidar el benefici que suposa l’augment
de relacions socials que generen aquest tipus de projectes dins el municipi. A partir d’aquí
se’n poden fer moltes de coses, com afavorir un segell de producte local que interactuï
directament amb el petit comerç i els restaurants del municipi o afavorir la venda directa,
creant un mercat (o una parada) de productes de proximitat de Corbera.

22/05/2017 La secretària

PRIMER.- L’Ajuntament crearà un registre, en el que s’inscriuran les ofertes i demandes
d’arrelament de terres elaborat a partir dels formularis complimentats correctament i
presentats al registre d’entrada.
SEGON.- L’Ajuntament farà difusió del projecte a través dels mitjans que disposi i consideri
perquè la informació arribi a les possibles persones interessades (cartes, web, Avançada,
cartells,...).
TERCER.- L’Ajuntament afavorirà la difusió d’ofertes i demandes de terres de conreu, i el
contacte entre els propietaris que ofereixen terrenys i pagesos que vulguin cultivar-les.
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QUART.- L’Ajuntament designarà una persona de la seva estructura tècnica-administrativa
com a responsable de l’aplicació del Banc de Terres i per tant de la intermediació, que serà
testimoni de la signatura dels formularis i vetllarà que hi constin les dades imprescindibles
per acceptar-les i validar al seva inscripció al registre.
CINQUÈ.- L’Ajuntament prioritzarà els sol·licitants residents a Corbera de Llobregat i les
persones en situació d’atur.”
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.
Miracle Guerra
Llegeix la Moció.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

Montserrat Febrero i Piera
22/05/2017 La secretària

O sigui què tenen només un 8,3% del territori qualificat per a explotació agrícola. A més únicament
hi han 2 explotacions agrícoles amb caràcter empresarial, la resta d’explotacions existents que hi ha
són en general per autoconsum. En total tenen 13 parcel·les agrícoles ubicades, en general, al voltant
de masies de Corbera. Malauradament quant es va fer el Pla General d’Ordenació Urbana actual, tots
els conreus abandonats on el bosc es va estendre i no van qualificar-se d’urbanístic, es van qualificar
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Jordi Anducas
Explica què com hem repetit en anteriors ocasions en el pacte de l’actual equip de govern es va
incloure com a eix estratègic d’actuació el Promoure accions de desenvolupament econòmic del
municipi, incloent empresa, comerç local, emprenedoria i iniciatives turístiques. Amb aquest mandat
des de l’Àrea Desenvolupament Econòmic van dissenyar el projecte de les “Corbera de les 15.000
meravelles” amb l’objectiu de dinamitzar i desenvolupar models econòmics a Corbera capaços de
augmentar els llocs de treball actualment existents, amb la fita de passar dels 2.700 llocs de treball
actuals als 5.000 llocs de treball al l’any 2025. En quasi 10 anys pretenen pràcticament duplicar els
llocs de treball a Corbera. Aquest projecte, com han comentat en altres ocasions, es centra en tres
eixos d’actuació, la dinamització del comerç, la creació d’elements turístics i l’impuls de l’activitat
emprenedora del municipi. Aposten pel comerç, el turisme i l’emprenedoria com a motors de
l’activitat econòmica futura d’aquest municipi. Els conceptes del Cèntric en el comerç i Àgora en
l’emprenedoria donaran la llum aquest 2017. Tanmateix, dintre de l’eix de l’activitat emprenedora,
des de la creació d’aquest projecte de la “Corbera de les 15000 meravelles” vàren indagar les
possibilitats del desenvolupament del sector primari, la pagesia i la ramaderia, i la possibilitat
d’implantar, com una possible eina de potenciació, la creació d’un banc de terres com es proposa en
aquesta moció. La situació que es troben ara en aquest aspecte és el següent (en Hectàrees):
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Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.
Miracle Guerra
Diu què és l’estimació d’ells però pensa què si l’ajuntament ajudés aquesta massa crítica, què ell
demana, probablement sorgiria. I serviria una mica d’amalgama i d’ajudar a què aquesta tendència
es tornès més sòlida i pogué tenir una bona resolució.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

22/05/2017 La secretària

Jordi Anducas
Respon què per aclarir, actualment tenen quatre emprenedors què els estan donant serveis, dos són
d’aquest sectors. Ells els ajuden, el problema el troben de l’altre banda. Hi ha pocs terrenys agrícoles
i els propietaris hi ha alguns què ja estan molt explotats. Els pocs què no estan explotats no poden
fer res. El que han d’intentar fer, és què hi ha molts altres propietaris que tenen terrenys forestals
on el rendiment és cero i els demanen si poguessin canviar a agrícola. Això és molt complicat, no de
l’ajuntament, és una qüestió de la Generalitat i per tota la història, les requalificacions de terrenys
s’han de fer amb molts estudis i informes i és el què estan treballant i dedicant els pocs recursos. Ell
va impulsar un banc de terres però quan es troba la realitat de Corbera diu què aquesta no és la eina
què ara els donarà aquesta potència, poden fer servir moltes altres. Les estan fent servir, quan ara
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de forestal. Davant d’aquest escenari vàrem dur a terme les següents accions: Identificar els
propietaris de les zones agrícoles. Els tenen identificats, els coneixen, coneixen les seves inquietuds.
Ara be, sense un registre oficial. Amb les primeres xerrades que van fer del projecte de la Corbera
de les 15.000 meravelles es van acostar emprenedors que volien iniciar explotacions agrícoles.
Vàrem fer la funció de facilitar els contactes, previ consentiment de les parts, per a que tinguessin
entrevistes amb els propietaris. El resultat no va anar massa be. En general, els actuals propietaris
de terreny agrícola, exceptuant algun cas que ja s’explota, no estan massa interessats en arribar a
acords amb emprenedors o en altres casos les condicions no són massa bones. En tot cas, coneixen
els actuals propietaris i fem la funció d’acostament d’emprenedor a propietari. Arribats a aquest punt
van concloure que no tenia sentit fer un banc de terres ni implementar cap mesura per a potenciar
aquest model econòmic. No tenen massa critica per a fer més del que ja estem fent. Ara be, calia
fer altres accions per:
1.- Tenir més terreny agrícola.
2.- Reduir el requeriment que actualment te el nostre Pla General d’Ordenació Urbana per a facilitar
que s’instal·lin en els pocs terrenys disponibles que tenim ja siguin explotacions agrícoles com
turístiques de natura i muntanya. Per aconseguir aquests objectius van començar a obrir aquesta
porta fent reunions amb qui té les competències per a modificar tot això, que és la Generalitat de
Catalunya, en els seus departaments, principalment en el d’Urbanisme i Medi Ambient. Com ha
resultat d’aquestes reunions van poder copsar què modificar la qualificació dels terrenys forestals a
agrícoles és molt complexa. Tanmateix el reduir requeriments per instal·lar noves explotacions és
també molt complexa. Pensen què tot el que és terreny forestal esta altament protegit. No obstant,
no han tirat la tovallola i esta en cartera la realització dels estudis i propostes que els poden portar
a la llarg termini una modificació en el sentit que pretenem d’augmentar la activitat agrícola a Corbera
i la de Turisme de Natura. Ara per ara estan en aquest punt. Per això l’equip de govern votarà en
contra de l’actual moció, donat que la seva aprovació suposa adquirir uns compromisos que
actualment no tindrien sentit i seria, al seu entendre, destinar recursos a un projecte que no te
suficient massa critica per actuar. Entenen què sense formalitzar un Banc de Terres com es proposa,
ja estem duent a terme amb el personal i recursos existents a l’Àrea Desenvolupament Econòmic els
objectius i propòsits que se li demana a un Banc de Terres. Per tant, per una qüestió de manca de
massa critica, i per les limitacions exposades anteriorment en el augment de zones agrícoles, els
partits polítics què composen aquest equip de govern votaran en contra d’aquesta moció.
Comparteixen l’objectiu i el propòsit d’aquesta Moció però l’eina que proposa no entenen què sigui
la adient en aquest moment a Corbera.
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obrin l’àgora. Allà on volen tenir un niu d’emprenedoria, també d’aquest sector i ajudar-los i procurar
que Corbera engegui projectes d’aquests. El problema és què els falta oferta de terres. Realitzar
recursos per això pensa què han de prendre decisions en termes de eficàcia. Desprès d’un any i mig
i veient la realitat, creu què aquesta no és una bona eina.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
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22/05/2017 L'alcaldessa

Antonio Moreno
Diu què ha escoltat la versió del govern. La sorpresa, una vegada més, és què la gent d’esquerra
republicana no cregui en aquest tipus de propostes. En un poble què és més rural què urbà. Corbera
de Llobregat és un poble què té un munt de terres, el problema no és aquest i si ho és s’ha de lluitar
per canviar i reconvertir terreny forestal en terreny agrícola. Què no es especular de com fer-ho
urbanitzable com s’ha fet durant molts anys. Per ella, la proposta dels companys de la CUP és
primària. El primer què s’ha de fer és analitzar el què tenen i crear un banc de terres, des de el
municipi. Indistintament què els amos són privats. El segon què han de fer, és registrar persones
què volen treballar, etc. Si poden desenvolupar el turisme també han de desenvolupar el banc de
terres. Ara veuen com hi ha pobles petits perquè han florit miren de portar gent. Pobles amb una
relació entre el conreu i el turisme, enorme. És un dels seus objectius, sempre parlen del turisme i
aquí l’únic que tenim és lo de sempre, es a dir, està bé i també està en mans privades. Creu que no
fan una proposta valenta, diuen què estan treballant i és mentida. Interessa poc, aquest tema, a
l’equip de govern. Amb ell què més li dol és què no els interessi als quatre regidors d’esquerra, a la
resta ja fa temps què no els interessa. Creu també què això de dir-li a la gent què vingui a
l’ajuntament, què està interessat com emprenedor i enviar-lo què parli amb els amos de les masies
i tal, és enviar-los al fracàs. És un treball d’intermediari, l’ajuntament ha de fer d’intermediari. Ha
dit què segurament l’ajuntament podria arrendar i desprès el mateix què fan altres municipis a sols
urbans etc., i desprès posar-lo a l’abast del ciutadà amb un arrendament també, no diu què sigui
gratuït. Si políticament un està a favor d’això, es té què crear el banc de terres. Son tretze famílies
què tenen parcel·les en el poble, això tenir-ho allà, lo segon un registre de gent que vulgui treballar
i desprès l’ajuntament ha de començar a fer, igual què fa per turisme, intentar fer accions per tenir
com Begués què té patrimoni propi, arribar acords i arrendar. No tenen patrimoni propi, ni forestal
ni agrícola. S’intenta també donar formació també, és un element clau què la gent vulgui treballar
per veure si és una explotació què pot garantir un sou o és de caràcter de lleure, cultivar petites
parcel·les. I és pot fer, ell mateix fa deu anys va tenir una parcel·la que va arribar a un acord amb
els pagesos de Corbera. Hi ha gent que l’interessa aquest tema. Però desaprofitar-lo, dir què és
llençar diners, ell no parla d’aturar el parc temàtic de 400.000,00 € sinó què a lo millor aquests
400.000,00 € podrien ser per engegar arrendaments i engegar un projecte de banc de terres en el
poble, perquè no. És un tema de fe política. Si en un poble semi rural, l’equip de govern no té una
proposta ni de conreu ni forestal ni turística en la natura amb inversió en camins. Ell ja porta vuit
anys, res de res. Amb un curset que han fet, i han arranjat fonts i tal. Això dona la visió què volen
ser un poble més de Barcelona. És un tema de voluntat política i li sap molt greu què la gent
d’esquerra no tingui aquesta voluntat política. En aquest moment no és inversió, simplement intentar
fer un projecte des de l’ajuntament. No sempre dir no. S’han de fer més coses, segurament hi ha
diners què invertiran en altres coses, què podrien invertir aquí, perquè no, sense aturar la resta.
Perquè la resta segurament es podria gestionar millor les propostes del vostre pla d’inversions i
costar menys diners i amb aquests diner fer altres projectes. És un tema que sempre l’ha interessat
molt i, quan la gent de la CUP l’ha treballat, s’ha afegit immediatament com a regidor i com a persona.
I venir aquí i veure què “el rodillo” passa, què d’això ja no parlaran més fins què no hagin eleccions.
Espera què les properes eleccions si això canvia, la gent que entrem en aquest ajuntament posaran
el solfa en el turisme al medi ambient i els conreus agrícoles i tot el que significa integració amb
aturats, amb gent que vol fer de lleure la terra. La relació d’un producte de la nostra terra, recuperar.
Hi ha un enginyer que treballa a la Generalitat que coneix tots els productes autòctons del passat.
Ha anat amb ell a Vilafranca a veure raïm i cireres què eren de Corbera. Hi ha gent interessada en
un poble com el nostre què és semi rural, és el lloc on venir a dormir i desprès és el lloc on venen
molta gent a passejar. Li sap greu que pensin què no és el moment, ell creu que si és el moment
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perquè hi ha gent aturada. I també és començar una marca, una marca de poble. Res més, votaran
a favor de la Moció.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
Jordi Anducas
Diu què ell, amb els tretze propietaris de terrenys no s’ha vist amb tots perquè no els coneix a tots.
Però amb la meitat s’ha assegut amb ells per indagar no només el tema agrícola sinó tot el què volen
fer dels camins i moltes dificultats què estan trobant amb tot el tema de camins. Sinó tenen camins
a Corbera no és perquè ningú vulgui, tothom veu les avantatges. Malauradament una part propietària
del terreny forestal i agrícola, en el seu dia no se li va qualificar d’urbanístic i està emprenyat amb
l’ajuntament perquè li van fer la requalificació al veí i amb ell no. Això és el que tenen. I dir que no
hi ha sensibilitat política és palla. Sensibilitat que volen camins i agrícola, les hores que ha dedicat
en veure’s amb propietaris, emprenedors del sector i a tots els dóna suport. Els seus pares eren
pagesos, el seu germà té una explotació a Pallejà. De veritat de petit ha fet de pagès. El problema
és un altre, el que passa és què aquí parlem del sexe dels àngels. El problema és que molts dels
propietaris què tenen el terreny què els haurien de facilitar per poder fer un parc d’aventura, camins
senyalats, hi ha gent què vol fer una via “ferrata”. Idees hi ha un munt. El problema és què es troben
amb gent emprenyada perquè quan van haver les requalificacions, el seu terreny no es va requalificar
i va tenir un perjudici econòmic i ara no vol deixar passar a “casa seva”.

Montserrat Febrero i Piera

Signatura 2 de 2

22/05/2017 L'alcaldessa

Eric Blanco
Manifesten què és una molt bona iniciativa, què no es nova, des de fa uns quants anys la xarxa verda
ja estava promocionant aquesta iniciativa. És una llàstima què sempre es trobin amb la manca de
sensibilitat per part d’alguns membres del govern. Aquesta Moció el què manifesta és una voluntat
política i no volen ni sentir parlar de quins són els objectius i era tan fàcil com parlar-ho amb el grup
proposant i veure a quins punts d’acord i consens podien arribar. Creu què és una bona iniciativa i
què sigui promocionada des de l’ajuntament se’ls hi podria donar sortida. Cada vegada què intervé
el senyor Anducas li fa por. Desprès de la seva dissertació de quinze o vint minuts que ha fet, desprès
dir què votaran en contra, no ho entén. No entén aquesta justificació constant què necessita per
desprès dir què votaran en contra. Diguin què no estan d’acord, diguin què no són sensibles en
aquest tema diguin què vostè no pot fer una festa per inaugurar-ho. Per tant el sentit del seu vot és
contrari perquè no li poden treure un redit electoral què al cap i a la fi és el què a alguns de vostès
els interessa. Repeteix, és una molt bona iniciativa, compte amb el suport d’ells i ells votaran
favorable.

22/05/2017 La secretària

Jordi Anducas
Diu què un dia vagi i parlin. Un dia el convidarà a una reunió. I per altre banda, li agrada la història
local, Corbera ha estat agrícola el 100 € des de pot ser els inicis, ben bé finals del 1800 principis del
1900. Quan això era únicament agrícola vivien 100 persones. A partir d’aquella dada fan un salt de
800 persones perquè es van començar a explotar les guixeres. Hi el què hi ha, tenen els propietaris
què tenen i ell creu que s’ha de fer crear un estament i si es vol crear llocs de treball on hi hagi
possibilitats. Els convida que vagin a parlar amb la gent què té els terrenys i veuran què s’ha de
treballar. I ell treballa i treballen tots, l’Àrea de Medi Ambient què és qui té més relació amb aquesta
gent i han de trobar solucions. Però el dol què li diguin què aquest govern no té sensibilitat. No tenen
raó i els convida a fer reunions amb la gent de la xarxa verda i els diran els problemes que van tenir.
Si què podrien comprar terres però, sincerament, han de ser ells la màquina. És implantar un sistema
soviètic. És lo què està proposant. Es parla tot molt fàcil però el que s’ha de fer és treballar. I si
volen convida també als companys de la CUP a la reunió què tenen amb els propietaris i veuran el
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Antonio Moreno
Contesta què els camins no són casa seva, què parli amb un tècnic forestal.
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plànol on són les tretze parcel·les i més de la meitat estan conreades per autoconsum o les té
llogades. Què està bé però vulguin fer pensar a la gent què això els donarà llocs de treball sostenibles.
Si han vist la pel·lícula que van fer a rel de la campanya els van entrevistar pel pagès, han de fer
que la gent mengi els productes de la terra però no es pensi què es guanyaran la vida. Hi ha un
emprenedor a Corbera i s’ha anat a Sant Vicenç dels Horts perquè és més rendible perquè tenen
aigua al costat del riu. Aquí, pregunti a algun emprenedor què ho ha intentat hi ha tingut què
malauradament plegar. Les poques terres les conrear per autoconsum.
Antonio Moreno
Diu què ara es ven 45 hectàrees a Corbera, no sap quantes són de conreu. Pregunta si no pot ser
una inversió del municipi. La majoria de municipis té. I aquí, tots els alcaldes què han passat en els
últims 40-50 anys què volien fer el gran “pelotazo” urbanístic, eren pagesos i no han fet res. No han
dedicat res per a què aquest poble tingui rés. Que algun dia un municipi progressista d’esquerres
digui que comencin a tenir patrimoni de terra a Corbera i l’arrendaran. No per fer un negoci, serà
arrendada a la gent què pugi i treballaran més coses amb la gent i això no serà el gran moment, la
solució de l’atur a Corbera com ha parlat abans ara són quinze mil i treballant a Barcelona sis mil.

22/05/2017 L'alcaldessa

Antonio Moreno
Diu què l’historia explica més coses, la història econòmica de Corbera no passa només per la petita
història què ell ha explicat. Però si què hi ha un moment que poden intentar, per varis motius, el
turisme i el conreu si volen una cosa han de treballar l’altre. I apostar per això i el medi ambient, la
sostenibilitat. Tota això que aproven de paraula i mai fan res cap municipi, algun dia haurien de ferho. Per ell, la gent d’esquerra tenen aquestes coses, quan arriba el moment no ho fan perquè tenen
entrebancs però més entrebanc què la independència de Catalunya no tindrà ningú. Demana que
resolguin els problemes petits de poble també. La gent d’esquerra son valents però no només per
temes.., no pot està d’acord amb ell, però un governa i l’altre no.
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Jordi Anducas
Diu què son sis mil persones què tenen lloc de treball, al món. I aquí a Corbera, hi ha dos mil setcents llocs de treball què l’ocupa gent del municipi i gent què no és del municipi.

Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació. Demana què quan es parli es pugui
contrastar les coses. És molt fàcil dir què es menteix, què no es fa. L’han convidat a anar amb una
reunió, amb ella li agradaria què pogués anar i desprès donés la seva opinió contrastada.
Antonio Moreno
Contesta què per fer un banc de terres no fan falta moltes coses, tenir la voluntat de fer-ho. Ja anirà
on sigui però comencin per el principi, per fer el banc.

22/05/2017 La secretària

“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).”
Secretària
Especifica què amb el resultat de la votació no s’aprova la Moció per fer un banc de terres del Municipi.

10. Donar compte de l’informe del període mitjà de pagaments a proveïdors 4t
trimestre 2016 (PMP).
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Alcaldessa
Respon què segon ell no fan res. Dóna pas a la votació.
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Informe de morositat corresponent al 4t trimestre 2016
En compliment del que es disposa en l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures
lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’emet l’informe sobre
compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions
l’entitat.

de
de
el
de

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

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

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

Montserrat Febrero i Piera

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

22/05/2017 La secretària

L’àmbit objectiu de l’informe son les operacions comercials, de conformitat amb l’article 3 de la Llei
3/20014, per tant afecta principalment als capítols II i VI (despeses en Béns Corrents i Serveis i Inversions
reals), quedant excloses les obligacions de pagament contretes amb Administracions públiques. Queden
fora de l'àmbit de la Llei les operacions que no estan basades en una relació comercial, tals com les que són
conseqüència de la relació estatutària i de personal o les que són conseqüència de la potestat expropiatòria.
METODOLOGIA DE CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DE L’INFORME DE
MOROSITAT
El Període mitjà de pagament dels efectuats en el trimestre, és l'indicador de la mitjana
del nombre de dies que s'ha trigat a realitzar els pagaments
PAGAMENTS. Per al càlcul del Període Mitjà de Pagament (PMP), tant de factures com de
certificacions, s’utilitza la següent fórmula:
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22/05/2017 L'alcaldessa

“3. Els Tresorers o, en defecte d'això, Interventors de les Corporacions locals elaboraran trimestralment un
informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada
Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals
s'estigui incomplint el termini.
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∑ (Número de dies període de pagament x Import de l'operació)
PMP = ------------------------------------------------------------------------∑ Import de l'operació

Número de dies període de pagament = (Data de pagament – Data d’entrada en el registre
administratiu).
Per determinar si les factures o certificacions s’han pagat dintre o fora del període legal de
pagament es realitzen les següents comprovacions:
- Si (Data de pagament – Data d’entrada en el Registre Administratiu) > 60 dies - Es
considera que la factura s’ha pagat fora de termini.
- Si (Data de pagament – Data d’entrada en el Registre Administratiu) < 60 dies – Es
considera que la factura s’ha pagat dintre del termini.

∑ (Número de dies pendent de pagament x Import de l'operació)
PMPP = ------------------------------------------------------------------------∑ Import de l'operació

Número de dies pendent de pagament = (Data final del trimestre – Data d’entrada en
registre administratiu).
Per determinar si les factures o certificacions s’han pagat dintre o fora del període legal de
pagament, es realitzen les següents comprovacions:
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PENDENT DE PAGAMENT. Per al càlcul del Període Mitjà del Pendent de Pagament
(PMPP), tant de factures com de certificacions es pren la següent fórmula:

- Si (Data fi de trimestre – Data d’entrada en el Registre Administratiu) > 60 dies - Es
considera que la factura pendent de pagament es troba fora del termini legal de pagament.
- Si (Data fi de trimestre – Data d’entrada en el Registre Administratiu) < 60 dies – Es
considera que la factura pendent de pagament es troba dintre del termini legal de
pagament.

22/05/2017 La secretària

L’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, redactat per la disposició final primera
de la Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació dels Fons per al Finançament dels
Pagaments a Proveïdors, disposa:
Article 216 Pagament del preu.
4. L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les
certificacions d'obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels
béns lliurats o serveis prestats, sense perjudici de l'establert en l'article 222.4, i si es demorés, haurà d'abonar
al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització
pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Perquè pertoqui l'inici del còmput del termini
per a la meritació d'interessos, el contractista deurà haver complert l'obligació de presentar la factura davant el
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registre administratiu corresponent, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies des de
la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei.
Sense perjudici de l'establert en els articles 222.4 i 235.1, l'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra
o els documents que acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis
prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei, excepte acord exprés
en contrari establert en el contracte i en algun dels documents que regeixin la licitació, sempre que no sigui
manifestament abusiu per al creditor en el sentit de l'article 9 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per presentar la factura davant el registre
administratiu, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins a transcorreguts trenta dies des de la data de presentació
de la factura en el registre corresponent, sense que l'Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat
el corresponent abonament.

L'Administració, per tant, disposa d'un termini màxim de pagament de 60 dies en total,
desglossat en 30 dies per aprovar les factures o certificacions presentades al registre
administratiu i 30 dies des de l’aprovació per procedir al pagament del preu sense incórrer
en mora.

Es detalla a continuació la informació corresponent al 4t trimestre de 2016 que posa de
manifest que aquest Ajuntament, a data 31 de desembre de 2016, compleix amb
els terminis de pagament a proveïdors previstos legalment.
Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Montserrat Febrero i Piera
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INFORME

Total pagaments
Terminis de pagaments (*)

Dies

Període mitjà de pagament

36,91

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
Total pagaments

Import total
1.254.222,60 €
753,72 €
1.254.976,32 €

Import total

0
Nombre
383
1
215

0,00 €
Import total
973.205,91 €
186,58 €
973.392,49 €

Dies
14,61

22/05/2017 La secretària

De conformitat amb l’article 16 de l’Ordre Ministerial HAP/2015/2012 l’informe s’ha d’enviar
al Ministeri d'Economia i Hisenda, a través de Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las
Entidades Locales, abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any (enviat
31/01/17).
Des de l’1 de gener de 2015 ja no s’ha de remetre l’informe a la Generalitat de Catalunya (apartat 5 de la
Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre).

Maria Abarca Martínez

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.
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La tresorera acctal. Maria José Escudero Banzo.

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

Nombre
783
3
786

Terminis de pagaments (*)

Dies

Període mitjà de pagament

36,91
Nombre

4t TRIM.2016

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

22/05/2017 L'alcaldessa

Terminis de pagament (*)
Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Montserrat Febrero i Piera
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Total pagaments

Total pagaments

Nombre
819
7
826
Dies
38,43

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
Total pagaments

22/05/2017 La secretària

2 TRIM.2016

PAGAMENTS REALITZATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

Maria Abarca Martínez
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1.254.976,32 €

Import total
0,00 €
Import total
973.205,91 €
186,58 €
973.392,49 €

Dies
14,61

Període mitjà de pagament

Total pagaments
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215

Terminis de pagaments (*)

Terminis de pagament (*)
Període mitjà del pendent de pagament

Maria Abarca Martínez

Nombre
383
1

Nombre
3r TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT
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0

Import total
1.254.222,60 €
753,72 €

0
Nombre
215
0
215

Import total
1.046.726,14 €
95.040,48 €
1.141.766,62 €

Import total
0,00 €
Import total
451.348,54 €
€
451.348,54 €

Dies
18,11

Nombre
818
6
824

Import total
952.059,71 €
8.743,87 €
960.803,58 €

Terminis de pagaments (*)

Dies

Període mitjà de pagament

38,51
Nombre

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

22/05/2017 L'alcaldessa

243

Nombre
796
11

Total pagaments

807

Terminis de pagaments (*)

Dies

Període mitjà de pagament

42,56

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

0
Nombre
223
4 (*)

Total pagaments
Terminis de pagament (*)
Període mitjà del pendent de pagament

Import total
0,00 €
Import total
573.533,55 €
€
573.533,55 €

Dies
21,25

Nombre
1 TRIM.2016

Montserrat Febrero i Piera
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Nombre
243
0

Total pagaments
Terminis de pagament (*)
Període mitjà del pendent de pagament

PAGAMENTS REALITZATS

0

227

Import total
1.102.227,69 €
12.184,78 €
1.114.412,47 €

Import total
0,00 €
Import total
393.645,63 €
1.929,09 €
395.574,72 €

Dies
19,40

(*) Compensació de deutes

11. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al 4t trimestre 2016.

22/05/2017 La secretària

En compliment del que es disposa en l'article 6.2 del RD 635/2014, de 25 de juliol, pel qual
es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de
les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció dels recursos
dels règims de finançaments, prevists en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s’emet el següent informe:
Període mitjà de pagament a proveïdors 4t trimestre 2016 (PMP)
El període mitjà de pagament definit en el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual
es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de
les
Administracions Públiques, mesura el retard en el pagament del deute comercial en
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termes econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de pagament
establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si
l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la
presentació de les factures o certificacions d'obra, segons correspongui.



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



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



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

Àmbit objectiu
De conformitat amb l’article 3 del Reial decret 635/2014, per calcular el període mitjà de
pagament a proveïdors, s’hauran de tenir en compte:

Montserrat Febrero i Piera

1. Les factures expedides des de l’1 de gener de 2014 que constin en el registre
comptable de factures o sistema equivalent.
2. Les certificacions mensuals d’obra aprovades a partir de l’1 de gener de 2014.
Quedaran excloses del càlcul:
1. Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració
d’Administracions Públiques en l’àmbit de la comptabilitat nacional.
2. Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels pagaments a
proveïdors.
3. Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a conseqüència
d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.

22/05/2017 La secretària

Termini de presentació
De conformitat amb la disposició transitòria única del Reial decret 635/2014 s’haurà de
publicar i comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la informació
referida a cada trimestre de l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització del
trimestre.
Publicitat del període mitjà de pagament
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L’Ajuntament haurà de publicar aquesta informació en el seu portal web en compliment de
l’article 6.2 del RD 635/14. Es publicarà l’informe Excel que genera l’aplicació del PMP del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
INFORMACIÓ PMP
Es detalla a continuació la informació corresponent al 4t trimestre de 2016 que posa de
manifest que aquest Ajuntament, a data 31 de desembre de 2016, compleix amb
el període mitjà de pagament previst legalment.
Código de Entidad

Entidad

Ratio de Operaciones
Pagadas (dies)

09-08-072-AA-000 Corbera de Llobregat

Ratio de Operaciones
Pendientes de Pago
(dies)

6,76

-13,07

22/05/2017 L'alcaldessa

El 31 de gener de 2017 s’ha enviat el període mitjà de pagament del 4t trimestre 2016
al Ministeri d'Economia i Hisenda a través de Oficina Virtual para la Coordinación
Financiera con las Entidades Locales.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.
La tresorera acctal. Maria José Escudero Banzo.

TERCER TRIMESTRE
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ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

3,39

SEGON TRIMESTRE
ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

2,09

PRIMER TRIMESTRE
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
22/05/2017 La secretària

Corbera de Llobregat

6,37

QUART TRIMESTRE
ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 2

Maria Abarca Martínez

06/09/2018 DILIGÈNCIA D’OBERTURA I
TANCAMENT del Llibre
d’Actes del Ple de l'any 2017
que s’inicia amb l’acta del
31/01/2017 i finalitza amb l’acta
del 19/12/2017.

ANY 2016

Signatura 1 de 1

Periodo Medio de
Pago Trimestral
(dies)

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

69370e4d2cfd4c16a77f044dcc217e9c001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

2d5face954f148589f29fed761a6ed16001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

5,45

-1,91

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

TERCER TRIMESTRE
ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

5,75

SEGON TRIMESTRE
ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

7,45

PRIMER TRIMESTRE
ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

22/05/2017 L'alcaldessa

Corbera de Llobregat

6,78

QUART TRIMESTRE
ANY 2014
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

8,19

TERCER TRIMESTRE

Montserrat Febrero i Piera

Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

13,06

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

22/05/2017 La secretària

Ramon Gabarrón
Dóna compte de l’informe del període mitjà de pagaments a proveïdors 4t trimestre 2016 i explica
què és de menys 1,91 dies. És negatiu perquè aquesta manera de comptar, què la fan tots els ens
locals, no té en compte els 30 dies inicials per aprovar la factura. Vol dir què s’està pagant a 28 dies
des de que entra la factura. Si ho comparen amb els trimestres anteriors, des de què es va instaurar
aquesta mesura, al tercer trimestre de l’any 2014 estaven en 13 dies, és pagava en 43 dies. I s’ha
anat evolucionant, el trimestre anterior estaven a 3,39 dies. En quant a l’informe de morositat què
ve a ser un càlcul similar, simplement què no tenen en compte les factures pendents de pagament,
aquí si què es valora els 30 dies des de l’aprovació i els surt una mitjana de 36,91 dies, 30 dies més
6,91 dies. Estan totalment dins la normativa què són 60 dies, 30 per aprovar la factura i 30 per
pagar-la. Si ho comparen amb mesos anteriors, el trimestre anterior havien estat a 38,43 el trimestre
anterior, a 38,51 abans i 42,56. Es veu clarament què hi ha una evolució de pagar cada vegada més
aviat als proveïdors. Lliga una mica amb tot el què s’ha explicat abans de la liquidació del pressupost.
Alcaldessa
Dóna pas al punt número 13 ja què el 12 s’ha explicat abans.

Maria Abarca Martínez

12. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament
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corresponent a l’exercici 2016.
Del decret d’alcaldia 271/2017, de 24 de febrer de 2017, d’aprovació de la liquidació del
pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2016 i iniciació de la tramitació
administrativa per a formar el Compte General de l’exercici 2016.

Montserrat Febrero i Piera
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Ramon Gabarrón
Explica què la modificació de crèdits està vinculada de manera important amb la liquidació del
pressupost del 2016 i és important què primer es doni compte de la liquidació per desprès passar a
la modificació de crèdit. Dona compte de la liquidació i en quant a l’execució dels ingressos corrents
de la liquidació del 2016, s’han executat en un 10,69 % per sobre de les previsions pressupostaries
el que suposa un increment en un 9,64 % en relació a l’exercici 2015. En concret un increment
d’1.467.00,00 € sobre la previsió inicial del 2016. Els principals augments han estat els ingressos de
l’IBI amb un creixement de 744.000,00 €. Això és degut a la regularització cadastral que s’ha produït
durant l’any, principalment per aquelles piscines no declarades. Encara hi ha pendents de cobrar
550.00,00 € però el reconeixement del deute ja és existent. Les plusvàlues han crescut durant el
2016 un 483.000,00 € més de lo previst. L’impost de construccions ha crescut en 40.000,00 € més
de lo previst. S’ha incrementat la participació en tributs de l’Estat (PIE) en 87.000,00 € més.
Demostra una millor gestió dels residus l’increment de 86.000,00 € per sobre de lo previst. Han
hagut subvencions per part de la Diputació, no previstes, de 174.000,00 € . També s’ha de i d’altres
partides què s’han decrementat. S’ha incrementat en un 57%, en relació al 2015, ja què dins del
2016 la Generalitat va pagar 1.000.000,00 € per subvencions què es devien. En quant a les despeses,
l’executat en el 2016 representa un 93%, aquesta diferència representa què s’han gastat quasi
800.000, € menys de lo previst. Tot això provoca que el resultat sigui amb un super-hàbit important,
amb un resultat pressupostari de 2.385.000,00 €. El romanent de tresoreria de 2.710.000,00 € és
una xifra molt superior al 2015. En quant a estabilitat pressupostària, en termes de sistema europeu
de comptes, es compleix amb un saldo positiu de 3.809.000,00 €. En quant a la regla de la despesa,
només computen una sèrie de despeses, ha crescut en un 5,66% sobre lo previst. Això es superior
al 1,8% què era el màxim autoritzat, el que vol dir que la regla de la despesa l’any 2016 no es
compleix. En quant a la sostenibilitat financera, el total d’endeutament al 31 de desembre de 2016,
és de 9.369.000,00 €, amb un percentatge d’endeutament en relació als ingressos corrents de 61,71
%. La previsió al final del 2017 serà de 53,5%, la reducció està prevista en un 1.250.00,00 €. El
destí del super-hàbit, segons la normativa, s’ha de cancel·lar deute. S’han analitzat els possibles
riscos financers i el compliment amb el termini legal de pagament a proveïdors, es fa una reserva
per complir amb això d’1.420.000,00 € del romanent de 2.710.000,00 €. Per tant queda
1.289.000,00 € per cancel·lació de deute. Aquest import és el que provoca la modificació de crèdit
per amortització de deute no previst. En el pressupost hi ha 1.600.000,00 € aproximadament ja
pressupostat, és vol incrementar amb el 1.289.000,00 € i decidir en quins préstecs es destina per
cancel·lar deute.

22/05/2017 La secretària

Xavier Miquel
Pregunta què són exactament els 174.000,00 € de subvencions de la Diputació, no previstos. I del
1.000.000,00 € de subvencions anteriors de la Generalitat. Les del 2013 si pot especificar quines
són. Què significa quan han dit que no es compleix la regla de despesa. I la reserva de 1.420.000,00€
en relació a l’obligació de cancel·lar deute.
Ramon Gabarrón
Respon en quant a les subvencions de la Diputació són ajuts socials principalment però ja els enviarà
un informe més detallat. En quant a les subvencions de la Generalitat es refereix als deutes que té i
segueix amb deutes perquè amb aquest 1.000.000,00 € no ha pagat tot el que deu a l’Ajuntament i
són bàsicament les quantitats que cada any ha de donar dels fonts de cooperació i quan deia el 2013
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
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Xavi Miquel
Pregunta quan diu què el super-hàbit ha d’anar obligatòriament destinat a l’amortització del deute,
quina part ha d’anar a pagar i quina part es pot reservar per fer front als temes de les litigis.

Montserrat Febrero i Piera

Ramon Gabarrón
Torna a respondre què dels 2.710.000,00 €, 1.420.000,00 € queden reservats per fer front a
aquestes possibles contingències.
Xavi Miquel
Pregunta específicament què marca la llei. Pregunta si el super-hàbit és obligatori que vagi a pagar
deute.
Ramon Gabarrón
Respon què no, el super-hàbit no, el romanent per despeses generals. És obligatori què vagi a pagar
deute sí l’ajuntament té crèdits de proveïdors aprovats per l’Estat en el seu dia. Sinó ho podrien
destinar a inversions sostenibles i aquestes, que desprès les explicaran en la modificació de crèdit,
el que fan és pagar el deute però desprès incrementaran el crèdit extern amb la Diputació per fer les
inversions què tenen previstes.

22/05/2017 La secretària

13. Donar compte d’altres resolucions d’Alcaldia i/o assumptes de competència
plenària.
L’alcaldessa dóna compte dels assumptes següents:
1. De l’aprovació per part del Ple del Consell Comarcal en sessió de 19 de desembre de
2017 del Protocol d’adhesió a la Xarxa de Memòria Democràtica del Baix .
2. De l’aprovació per part del Consell Metropolità de la incorporació de l’AMB en qualitat de
soci a la xarxa ICLEI-Governs locals per la sostenibilitat.
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es referia concretament al fons de cooperació que ara ja l’ha pagat. A part d’això també hi ha el
PUOSC d’anys anteriors, que ara està al corrent. Amb el que ha pagat al 2017 encara segueix quedant
1.000.000,00 € aproximat de deute. En quant a la regla de la despesa no s’ha complert perquè en
el 2016 han fet més inversions de les previstes inicialment. La regla de la despesa es basa sempre
amb el que s’ha gastat l’any anterior amb un increment percentual que ells determinen, en aquest
cas era l’1,88 €. Però arrosseguen una situació, degut a que no han pogut invertir durant 5 anys pel
dèficit acumulat, i estaven a un nivell de despesa molt baix què no és normal per cobrir les obligacions
anteriors. En el 2016 han començat a tenir una normalitat ha fet que superi la regla de la despesa.
Ara aquest import que han superat de uns tres-cents i pico mil d’euros del 2016, vol dir què en el
2017 ja parteixen d’aquest increment. La regla de la despesa no te cap situació de complicació o
inestabilitat perquè compleixen amb tot. Simplement, l’Estat per ser prudent, els obliga a tots els
ajuntaments a no gastar més dels anys anteriors. En el 2017 segurament sobrepassaran la regla de
la despesa perquè aquest equip de govern vol posar al poble al dia i amb aquest pla d’inversions
previst de 6.000.000,00 € fins que acabi la legislatura. Es una cosa que no els preocupa absolutament
res. Això obliga a fer un pla financer que d’acord amb el pla d’ajuts que ja tenen fet i el que fan cada
any de previsió a quatre anys vista, doncs ara han de fer un pla financer que la regla de la despesa
l’acabaran complint en aquests terminis. En la Comissió Assessora ja ho va explicar, de la reserva
d’1.420.000,00 €, en concret 400.00,00 € es destinen simplement a complir amb el pagament de
proveïdors perquè sinó la tresoreria tindria punts de tensió. La resta, el 1.000.000,00 €, és per fer
front si succeís a les responsabilitats amb el litigi de Scrinser d’uns 400.000,00 € més els interessos
previstos fins el 31 de desembre de 2016. I la resta d’uns 400.000,00 € es refereix al litigi amb
Hisenda en quant a uns IVA que se’ls reclama i què ells entenen no corresponen. Això és bo fer la
provisió per si finalment haguessin sentències contraries a l’ajuntament.
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3. De l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament d’Abrera del Protocol d’adhesió a la Xarxa
de Memòria Democràtica del Baix Llobregat.
En últim lloc, l’alcaldessa passa a llegir, el que es van comprometre, donar compte de les dones
assassinades del que porten aquest any.
Si al gener 2017 començaven un balanç molt negatiu de 7 dones assassinades per violència
masclista. Aquest febrer les xifres són encara més pessimistes. Un total d’11 dones han estat
assassinades per violència masclista en mans de les seves parelles o ex parelles. A data d’avui ja
són 20 dones mortes a l’Estat espanyol, 2 d’elles a Catalunya. Ells si que compten com a víctima de
violència masclista, el recompte del Ministeri no ho fa, a la bebè d’un any morta desprès què el seu
pare què es tirés amb ella per la finestra d’un hospital on la seva dóna estava ingressada. Des de el
2013 han hagut 22 menors assassinats per violència masclista, què no apareix a les xifres oficials.
Desprès d’aquest recompte poden afirmar què es troben en el pitjor inici d’any dels últims 10 anys.
I el 2017 ha començat amb el pitjor balanç de víctimes assassinats de violència masclista des de què
es té constància.
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14. Precs i preguntes
Alcaldessa
Dóna pas al senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
Comenta què volen fer 3-4 preguntes. En primer lloc volen preguntar com està la situació dels pisos
buits i les multes per intentar aconseguir què aquests pisos buits tornin a ocupar-se. També volen
preguntar sobre el tema de la taula per la qualitat de l’aire què es va aprovar a principis de l’any
passat amb una Moció què van presentar què Corbera s’adherís a la taula per la qualitat de l’aire. Al
cap d’uns mesos van preguntar sobre això i se’ls va dir què si s’havia fet però desprès van veure què
no s’havia fet i avui mateix han vist una notícia què s’havia reunit novament la taula per la qualitat
pel aire amb els seus deu membres què són Castellbisbal, El Papiol, Molins, Martorell, Sant Vicenç
dels Horts, Torrelles, Cervelló, La Palma i Pallejà. No hi és Corbera en aquesta notícia. Explica què
aquesta reunió s’havia fet a Pallejà i concretament demanaven una millora per la qualitat de l’aire a
la Diputació de Barcelona. Volen saber si s’han adherit, si no, o és què la notícia és incorrecta. Per
això, perquè s’havia aprovat en una Moció. Un altre cosa què volen preguntar com funciona el procés
per presentar instàncies a l’OAC perquè des de fa un temps es pot fer de manera digital i pot portar
moltes facilitats perquè la gent no s’hagi de traslladar però també pot portar dificultats a l’hora de
fer les instàncies. Volen preguntar si les inversions en nous servidors té a veure amb això. I comentar
què han sentit algun comentari de gent què l’ha costat presentar instància o poca informació si
aquella instància està tenint repercussió. Saber si s’han rebut queixes o es valora als usuaris si estan
satisfets. Vol saber el funcionament. Finalment, des de la CUP col·laboren amb unes jornades
feministes a Corbera conjuntament amb l’organització amb “Dones feministes figaflors” i un dels
actes organitzats és el de la pintada col·lectiva d’un mural d’un poema de Maria Mercè Marsal i l’hora
de demanar el permís, des de l’ajuntament els han respòs que se’ls donaria si no hi havia signatures
de les organitzacions i se’ls va concretar què en una altra situació una altre organització tampoc
podria signar un mural al poble. I mirant les ordenances de civisme, explica què per poder fer un
mural cal demanar permís al propietària o a l’ajuntament, cal presentar un esbós, mides però ni
diuen que no pot haver cap signatura. Pregunta en base a què decideixen què el permís només es
pot donar si no està signat el mural i preguntar si a l’equip de govern els agradaria que passés lo
mateix a tot arreu. Dóna l’exemple de Badalona què s’ha signat el mural. Insisteixen en què tornin
a pensar aquesta decisió perquè es pugui fer aquest mural tal i com les organitzacions el volien
plantejar i fer.

22/05/2017 La secretària
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Previ a passar al punt de precs i preguntes,, la senyora alcaldessa dona permís al senyor interventor
per marxar.
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Alcaldessa
Al no haver-hi més preguntes dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
Rosa Boladeras
Respon en quant als habitatges buits què han seguit tot el procediment i ja han entrat dins la fase
sancionadora. S’han signat els decrets de l’expedient pròpiament sancionador amb les sancions que
es van passar en aquest mateix Ple què la primera era 6.000,00 € etc. Han de tornar en aquest 2017
a posar al dia el cens d’aquests habitatges buits, tenint en compte les dificultats perquè les entitats
bancàries no afloren la inscripció en el registre i els porta dificultats en aquest sentit. Pot fer un
resum amb la xifra de cadascun dels habitatges, hi algunes entitats què han presentat al·legacions,
s’han resolt. Han començat amb les multes coercitives què no és tant una sanció pel fet què
l’habitatge no ha estat ni llogat ni venut. En quant a la taula per la qualitat de l’aire, la veritat és què
ignorava que hagués hagut aquesta convocatòria. També preguntarà a la tècnica de medi ambient,
també li va passar el contacte i en aquell moment sé que ella va contactar. No sap ara, mirarà el què
ha passat i els contestarà.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.

Montserrat Febrero i Piera

Alcaldessa
Explica en relació al tema del poema, ella mateixa li va dir què es podia fer sempre i quant no estigui
signat i ho fes qui ho fes la decisió de l’equip de govern és què no es signés i així es va fer
genèricament. És una decisió què es va prendre entre tots i ja està, res més, no va més enllà. Respon
què els va semblar què no havia d’haver cap signatura. Ja li va dir què hi havia un article què es
prohibia fer “grafitis” i què ells ho interpretaven què fos un mural artístic i es donava permís però
què no es firmés. I ja està, no hi a rés més a dir. Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

22/05/2017 La secretària

Albert Cañellas
Diu què per tant no hi ha resposta, no els donen el motiu per el qual consideren què no és pot signar
i per tant té tot l’aspecte de ser un abús de poder.
Alcaldessa
Respon què no és això, si inclús que ell mateix li va dir que tampoc podran haver propagandes. No
té rés a veure que hi hagi propagandes. No hi ha hagut mai cap problema. Però ho consideraven
d’aquesta manera, què és una signatura. Però mai s’ha posat cap problema en què posin les
propagandes que vulguin sempre i quan no estiguin posats en mobiliari urbà i per això també s’estan
posant les cartelleres, per fer tota la propaganda què es vulgui. No és rés mes què això, no va més
enllà. Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Maria Abarca Martínez

Antonio Moreno
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Manel Ripoll
Contesta en relació a les instàncies presentades a l’OAC. Diu què des de fa un temps si que s’ha
augmentat molt el què són les instàncies via internet. Casi podien dir què és un 80% el què els ha
entrat ara via internet. Si què hi ha un ordinador què, les noies què hi ha en allà atenent al personal,
es poden posar en aquest ordinador i els ensenyen a fer la instància com sempre s’ha fet, la què
s’entrega presencialment què continua funcionant normalment. Hi ha gent que entenem no té
internet o no li ve de gust, o són persones grans que tenen dificultats a fer servir això. També estan
fent una enquesta des de fa temps per la satisfacció de la gent. I ara no té les dades aquí però les
va dir en la inauguració de l’OAC, totes les entrades o telefònicament o presencialment què hi ha a
l’ajuntament i tot això els faran un informe de valoració que tenen del 2016 i els hi passaran. Per
tant, queixes directes no són conscient què tinguin. Una instància què entra telemàticament, rep un
missatge conforme l’ha rebut automàtic i a partir d’aquí es deriva a tot l’ajuntament. Les poden
presentar presencialment o en el ordinador rebre ajut per presentar-les telemàticament. Els que no
poden presentar presencialment són les empreses.
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Comenta què si deixen signar, segurament dintre de vuit anys podien tenir aquí un “grafiti” artístic
fet per un corberenc què tingués un valor de 40.000.000,00 € per l’ajuntament.
Jordi Anducas
Respon què el matís de signar és posar les sigles del partit. No signar l’artista. El que es va comunicar
es què no es signés amb la sigla del partit. Aquesta és la limitació.
Antonio Moreno
Pregunta si pot signar l’entitat.
Jordi Anducas
Respon què el detall no el sap però la idea era aquesta. Imaginis què Corbera l’omplim de lemes
polítics. Cada partit un mural. Per la publicitat política no cal ficar logos.
Antonio Moreno
Diu què estan parlant d’una cosa artística.
Alcaldessa
Explica què l’han volgut considerar artístic perquè es pugui fer.

Eric Blanco
Diu què si, és el que el senyor Jordi Anducas ha dit i si vol poden repassar l’àudio del Ple. I tampoc
li estranya desprès de dir en l’anterior Ple què s’ha de descentralitzar les inversions a Corbera baixa.
No el sorprèn, ja res, del què vingui d’ell.
Al no haver-hi mes intervencions, la presidenta dona per acabat el Ple.

Montserrat Febrero i Piera
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Jordi Anducas
Demana fer un prec pel regidor Eric Blanco, què si us plau, suposa què té la suficient qualificació
perquè acaba de publicar i llegeix “el regidor de RC justifica el vot contrari per la Moció per crear un
banc del temps dient què seria “sovietitzar” el municipi”. Creu què es podria resumir diferent això.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 23:20 hores,
i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.
L'alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera

22/05/2017 La secretària

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

Maria Abarca Martínez
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La secretària, Maria Abarca Martínez
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 9 DE MAIG DE 2017
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:

17/07/2017 JGL-PLE Secretaria

-

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 i Laporta, regidor
Carme Benito i Gómez, regidora
Alfredo Prado García, regidor
Manel Ripoll i Puertas, regidor
José Antonio Andrés Palacios, regidor
Xavier Miquel i Pons, regidor
Albert Cañellas i Pagés, regidor
Miracle Guerra i Sala, regidora
Pol Ejarque i Cortés, regidor
Alfonso Olarte Rodés, regidor
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També assisteix l’interventor municipal, Javier Vicen Encuentra.
Absents/excusats:
- Èric Blanco i Moragas, regidor
La presidenta obre la sessió i tot seguit es prenen els acords següents:
1. Aprovació acta del Ple de 14 de març de 2017.

12/07/2017 La secretària

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel
Ripoll i Puertas (MPC), 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).”

HISENDA
2. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2-2017.
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L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple de 14 de març de 2017 amb
el resultat següent:
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Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea
de Finances, amb el text següent:
Durant l’exercici 2017 s’han presentat factures per adquisicions, serveis, i altres
prestacions corresponents als exercicis 2014 i 2016 incloses al present expedient.
L’article 176.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que només poden
aplicar-se al pressupost les despeses que es realitzin en el propi exercici.

17/07/2017 JGL-PLE Secretaria

No obstant la citada limitació legal, i per tal d’evitar l’enriquiment injust de
l’Ajuntament en perjudici dels creditors de bona fe, l’article 60.2 del Reial Decret
500/1990 recull la possibilitat que el Ple de l’Ajuntament pugui aprovar les obligacions
derivades de prestacions realitzades en exercicis anteriors i no reconegudes
anteriorment, mitjançant el seu reconeixement extrajudicial de crèdits.
L’interventor municipal ha emès informe que consta a l’expedient.
Atès el que disposa l’article 5.2 de les Bases d’execució del vigent pressupost.
S’acorda:
ÚNIC. Aprovar el reconeixement de les obligacions d’exercicis anteriors núm.
02/2017, per un import total de 18.855,29€, segons el següent detall :

Montserrat Febrero i Piera
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EXERCICI 2014
Data
factura

Núm. Factura
8488

20/10/2014 47715953S

Data
factura

EDO JUAN, JAUME

12/07/2017 La secretària

4001932952

31/12/2016

81612141

22/12/2016

7110340361

2016198

NIF Tercer

Nom Tercer

Q2866001G

CREU ROJA BAIX
LLOBREGAT CENTRE

A83052407

SOCIEDAD ESTATAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS,
S.A.

B25740531

CARFIG ENGINEERING,
S.L.

21/12/2016

A79206223

LYRECO ESPAÑA, S.A.

14/11/2016

B62768353

CONDICIONAMENT
D’ESPAIS INTERIORS, S.L.

Maria Abarca Martínez
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08123-2016-12-24-N 30/12/2016

Maria Abarca Martínez

Nom Tercer

Import
181,50

Aplicació
pressupostària
2017 30 337 2269709

EXERCICI 2016
Núm. Factura

Signatura 1 de 1

NIF Tercer
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Import

Aplicació
pressupostària

2.644,92

2017 24 312 2270609

380,03

2017 02 920 2220109

2.736,73 2017 11 1532 2100009
1.000,00

2017 02 920 62601

439,90

2017 02 920 63600

2.500,01

2017 33 338 2260909
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736/0-16

31/12/2016

B59848093

TRANSBORRAS, S.L.

211,75

2017 30 231 2230009

713/0-16

15/12/2016

B59848093

TRANSBORRAS, S.L.

299,48

2017 30 231 2230009

B160000974

31/12/2016

A08856825

CORBERA Y LA PALMA,
S.A.

031533/0/16/002929 31/12/2016

201602007686L

Montserrat Febrero i Piera

201602007685L

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
30/12/2016 P08000000B PROVÍNCIA DE
BARCELONA
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
30/12/2016 P08000000B PROVÍNCIA DE
BARCELONA
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
30/12/2016 P08000000B PROVÍNCIA DE
BARCELONA

T16/352

30/12/2016

77289758Y

HERNANDEZ GONZALEZ,
FERNANDO

C16/383

30/12/2016

77289758Y

HERNANDEZ GONZALEZ,
FERNANDO

80,76

2017 13 136 2210309

1.026,06

2017 20 132 2210309

134,24 2017 11 1532 2210309
298,67

2017 10 151 2210309

270,00

2017 02 920 2260309

200,00

2017 02 920 2260309

2.090,20

2017 02 920 2260309

326,65

2017 13 136 2130009

60,39

2017 13 136 2210409

154,80

2017 13 136 2219909

39,00

2017 00 922 2269909

510

20/12/2016

B64901663

FLORS I MOBLES
CORBERA, S.L.

F00847/16

25/10/2016

46227200Y

FUENTES MILLÁN, MARI
CARMEN

141,24

2017 02 920 2260409

F01024/16

13/12/2016

46227200Y

FUENTES MILLÁN, MARI
CARMEN

168,45

2017 02 920 2260409

6928/2016

05/10/2016

B63778765

TALLERES VIALPE, S.L.

656,88

2017 10 151 2140009

6940/2016

13/10/2016

B63778765

TALLERES VIALPE, S.L.

145,56

2017 10 151 2140009

6956/2016

19/10/2016

B63778765

TALLERES VIALPE, S.L.

145,08

2017 10 151 2140009

60,00

2017 25 433 2269909

1100423

19/10/2016

37378527P

160496

15/12/2016

B62604806

11-001/2016

12/07/2017 La secretària

REPSOL COMERCIAL DE
PRODUCTOS
PETROLIFEROS, S.A.

172

24/11/2016 38134035N
31/12/2016

B61268181

SALVAT TRULLA,
CRISTINA
AMTEVO
MEDIOAMBIENTE, S.L.
PONTON GIMENEZ,
ALBERT
MIRADOR ROIG, S.L.
TOTAL

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 2

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

06/09/2018 DILIGÈNCIA D’OBERTURA I
TANCAMENT del Llibre
d’Actes del Ple de l'any 2017
que s’inicia amb l’acta del
31/01/2017 i finalitza amb l’acta
del 19/12/2017.

Signatura 2 de 2

17/07/2017 JGL-PLE Secretaria

201602007687L

A80298839

25,50 2017 11 1532 2210309
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1.326,99 2017 13 1621 2269909
332,75

2017 25 433 2269909

777,75

2017 20 136 2210509

18.855,29

Ramon Gabarrón
Explica que es tracta d’aprovar una sèrie de factures que corresponen al 2016 i que s’han
presentat al 2017. Per fer-les front s’ha de fer un reconeixement extrajudicial de crèdits.
Una factura d’import 181,50 € correspon al 2014. Totes les altres per un valor global de
18.855,00 € corresponen al desembre del 2016. Hi ha una de 2.736,00 € que és de les
fustes de la passarel·la de la riera que s’han hagut d’arreglar, una de 1.400,00 € per
material d’oficina, una de 1.400,00 € de benzines i gasoil de les calderes, un altre de
2.090,00 € per la publicació de les Ordenances Fiscals, una de 1.326,00 € per posar oli
vegetal, una de 2.500,00 € que és material per les carrosses de reis. Les altres són factures
mes petites.
Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.

Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC).”

3. Sol·licitud Préstec 2017 Programa de Crèdit Local Diputació de Barcelona.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea
de Finances, amb el text següent:

Montserrat Febrero i Piera

El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017 contempla que part de les inversions
consignades en el capítol VI de l’estat de despeses es financin amb operacions de crèdit.
Per tal d’obtenir aquest finançament s’ha previst sol·licitar un préstec per import de
1.500.000, 00 € en el marc del programa de Crèdit Local (PCL) aprovat per la Diputació
de Barcelona i que ha concertat amb l’entitat bancària Banco de Sabadell, S.A., essent
molt favorable pels interessos municipals al subvencionar una part de les càrregues
financeres

12/07/2017 La secretària

Atès el que disposa l’article 52.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; d’acord amb el que
s’estableix a l’article 22.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local
i, d’acord amb el que disposa l’article 56 de les Bases d’execució del vigent pressupost,
la concertació d’aquesta operació de crèdit correspon al Ple, ja que l’import d’aquesta
operació de crèdit supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost de l’any 2017.

S’acorda:
PRIMER. Autoritzar la sol·licitud d’un préstec per import de 1.500.000,00 € amb un
termini d’amortització a 10 anys, amb 1 any de carència, destinat a finançar les
següents inversions de l’exercici 2017 contingudes en el pressupost municipal vigent:
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“Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), 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).”
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DENOMINACIÓ

OPERACIÓ DE
CRÈDIT 2017
PROGRAMA CRÈDIT
LOCAL DIPUTACIÓ
DE BARCELONA
Import a sol·licitar

Orgànica

Grup
Programa

Econòmica

02

933

62200

11

1532

60960

13

160

61903

13

1621

62301

INVERSIÓ NAUS PER A SERVEIS I
ENTITATS
INVERSIÓ ZONES APARCAMENT CORBERA
ALTA
INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURA
SANEJAMENT
INVERSIÓ INSTAL.LACIÓ PUNTS VERDS

24

171

60900

INVERSIÓ SALUT PÚBLICA

18.300,00
50.000,00

400.000,00
150.000,00
20.000,00
25.000,00

30

337

63200

INVERSIÓ CASAL DE LA GENT GRAN LES
MAGNÒLIES

31

323

63201

INVERSIÓ REPOSICIÓ ESCOLES

34

171

61900

INVERSIÓ PARC DE LA RODA

400.000,00

35

337

63200

INVERSIÓ LOCAL DE JOVES

150.000,00
100.000,00
100.000,00

11

1532

61922

NOVA PAVIMENTACIÓ VORERA PASSEIG
DELS ARBRES

10

1532

61900

TALÚS CAMÍ DEL PESSEBRE

21

133

60900

APARCAMENT INSTITUT CAN MARGARIT
TOTAL

36.700,00

50.000,00
1.500.000,00

Montserrat Febrero i Piera

SEGON. Aprovar la minuta de préstec tipus a subscriure entre l’entitat bancària Banco
de Sabadell, S.A. i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i que s’adjunta a l’expedient.
TERCER. Aprovar el conveni tipus regulador de la subvenció entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat destinada a subsidiar el tipus
d’interès del préstec a concertar que s’adjunta a l’expedient.”
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
Ramon Gabarrón
Explica que és per donar compliment al Programa d’Actuació Municipal, el PAM i la línia de
crèdit que figura per fer front a les inversions que es volen fer per valor d’1.500.000,00
€. És la sol·licitud, a través de la Diputació, al Banc de Sabadell de la línia de crèdit per
poder tirar endavant aquestes inversions.

12/07/2017 La secretària

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Diu que s’han mostrat contraris en altres Plens i els agradaria preguntar sobre el crèdit
que es demana i les partides que hi ha, hi ha alguns canvis. En primer lloc la inversió de
la reposició de les escoles que al PAM constava de 81.700,00 € pel 2017 i aquí surten
36.700,00 €, els agradaria saber a què es degut. A més, en una de les al·legacions que
van presentar al PAM és què això es pogués fer tot en un any en comptes de tres anys per
reduir abans la despesa energètica. D’altre banda, els ha sobtat com és que no s’aprova
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Maria Abarca Martínez

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Diu que ja van mostrar en el seu dia què no estaven a favor del PAM, no en el seu sentit
de globalitat sinó en molts dels projectes que plantegen. Creuen que a Corbera hi ha
inversions més necessàries que moltes de les que presenten. Presentaran una Moció per
al proper Ple però posa com a exemple el Camí Ral que està fet un desastre, es va
senyalitzar fa tres o quatre mesos i no han fet res. Parla d’un lloc a prop de Corbera alta,
la gran oblidada del centre urbà que cada dia està mes morta per culpa dels últims anys
de gestió del govern. I aquest any lo mateix de lo mateix. Han anunciat el parc temàtic,
serà una de les quinze mil meravelles. Creu que no estan per aquests temes de camps
temàtics a la zona. Que ell pugui saber, no s’ha parlat amb ningú, l’han fet ells perquè
tenen la roda per votar a favor i es igual les opinions de la resta. Com han dit els companys
de la CUP també creuen que avui tocava aprovar el PAM. Abans de venir colant petites
coses, ara el crèdit, no, presentin el PAM a veure si s’aprova o no. Després, els crèdits, si
el PAM estigués aprovat per tots amb coneixement de la ciutadania, fer aquest moviment
de crèdit està bé, no estarien en contra. Aquest es un tema de ciutat per a tres anys, un
gran tema. I ell ha escoltat moltes vegades en les seves propostes electorals que els grans
temes serien de participació ciutadana de veritat, no de mentida com es fa en molts
municipis. Això és de referèndum, que la ciutadania digui SI o NO al PAM. S’hauria de
posar a votació de la ciutadania, perquè es tenen que votar tres anys, ara que comença a
haver una mica de calers, unes inversions què només estan d’acord l’equip de govern. Ell
creu que no representen ni el 50% de la ciutadania. És un tema que hauria de ser més
participatiu, que segurament haurien canvis de projectes. Són molt crítics amb la forma
de treballar, és la forma de treballar de la senyora Boladeras, no canvia res, ha funcionat
sempre el govern de la senyora Boladeras, i encara que l’alcaldessa ha sigut d’Esquerra
Republicana, aquí no canvia res. I ara tindrem dos anys més de lo mateix, i “rodillo” i a

12/07/2017 La secretària
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el PAM en aquest Ple com es va anunciar. Van presentar al·legacions i els consta que hi
ha hagut alguna mes. Van aprovar un finançament sense saber si el PAM s’aprovarà o no
i quins canvis hi haurà. Perquè això porten des de el desembre, el procés ha estat bastant
lamentable. Al desembre no sabien res, al gener es va presentar el PAM, al març es va
aprovar inicialment però només les inversions. Desprès del Ple els van passar i van
plantejar a l’Avançada tot un pla d’actuació mes elaborat amb coses que ells desconeixien
i què no hi havia aprovat ni inicialment al Ple. Els van dir que al mes d’abril es presentarien
al·legacions i hi havia dubtes fins a quina data és podien presentar al·legacions. Es va dir
que s’aprovaria en aquest Ple, no ho estan aprovant i un cop més denuncien tot el tema
del procés de participació. No sap si ho han intentat fer però evidentment si es volia que
la gent participés no hi ha hagut la informació adequada, molt poca gent coneix sobre el
PAM i després fer-ho d’aquesta manera no ho entenen de cap manera. I aprovar aquest
projectes, molts d’aquests projectes encara no saben si realment es duran a terme al 2017
perquè ja estan al maig i alguns projectes que segueixen desconeixent què es farà, on es
farà o com es farà, com son les naus per entitats o el tema de la inversió al parc de la
roda que desconeixen totalment el que serà. I també referit al tema del PAM, hi havia
d’haver segons van anunciar, un procés participatiu. Al mes d’abril s’obria el procés de
participació. Estan al mes de maig i encara no tenen cap mena de coneixement, ningú sap
com està això, els agradaria preguntar sobre això i el agradaria com a mínim hi hagués
una reflexió, una autocrítica de com s’està duent a terme tot això del PAM perquè
evidentment no ho acaba d’entendre.
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favor a favor. Els el que ha passat en aquests anys que ell està en aquest ajuntament i no
té esperances que canviï, dialogar, arribar a acords, agafar propostes de fora de l’equip
de govern. Espera que al final aquests projectes, no passi com la època de la senyora
Boladeras que el que costava dos va costar dos i mig, el que costava 1.500.000,00 € va
costar 3.000.000,00 €. A un poble de cinc mil habitants se li va fer un pàrquing de 60
places i més fet per una empresa que han estat en presó. Aquí no ha hagut només mala
gestió, han hagut moltes coses dolentes en aquest poble amb els diners de tots els
ciutadans. El seu vot serà, per suposat, contrari.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Montserrat Febrero i Piera

Alcaldessa
Explica que a part dels grups polítics hi ha hagut una persona que ha presentat
al·legacions, només una persona. Ha presentat dos al·legacions diferents en dues vegades.
I ja va explicar que les estaven treballant i per això no es portaven en aquest Ple. El PAM
no està aprovat però es veuen amb l’obligació, ja que han amortitzat un préstec totalment
i l’altre aproximadament un valor d’1.600.000,00 €, com que la proposta de PAM anava
en funció punt per punt d’on traurien els diners, si era per refinançament o què, per això
ara demanen un préstec d’1.500.00,00 € han hagut de refer i posar per cada una de les
coses de el que anava. En quant a la participació, correcte, van dir que a partir del mes
d’abril començarien el procés participatiu però com que no està aprovat, per això no han
començat i per això es retarda. Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarron per explicar
les condicions del préstec i el que van amortitzar.

12/07/2017 La secretària

Ramon Gabarrón
Diu que vol deixar clar que el que aquí s’està aprovant és només la sol·licitud del crèdit
d’1.500.000,00 €. Aquest 1.500.00, € és el total que hi ha previst d’inversió per a l’any
2017 en quant a inversió finançada de l’Ajuntament a través de la Diputació. Ja va explicar
que en un principi es volia demanar a la Diputació 1.000.000,00 € i 500.000,00 €
s’aconseguien mitjançant el refinançament de tres operacions de crèdit. I el fet del que el
romanent de tresoreria que hi ha hagut a l’any 2016 de 2.700.000,00 € ha permès que en
contes de refinançar aquest crèdit el que hagin fet és pagar part d’aquests crèdits, amb lo
que el replantejament del refinançament es canvia, i que és més positiu, per un crèdit
total d’1.500.000,00 € i és la quantitat que s’ha de invertir en el 2017. Al marge de les
al·legacions que hi hagin o que s’aprovi el PAM definitivament. L’únic que estan fent és
demanar el crèdit, avançar a les necessitats i va dir a la Comissió Assessora que si no
s’aprovés el PAM, aquest finançament no s’utilitzaria. En relació a les condicions són molt
favorables, hi ha una subvenció per part de la Diputació d’uns 64.000,00 € per fer front
als interessos, el que fa que el reals quan s’acabi de pagar aproximadament serà del 0,4%.
L’explicació és que estan aprovant la sol·licitud d’un crèdit de 1.500.000,00 €, no estan
aprovant el PAM ni l’operació definitiva si es farà o no es farà.
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Pol Ejarque
Diu que els van vendre què amb això del PAM es faria un procés participatiu quan en
realitat era un tràmit de informació pública. Un tràmit que es preveu des de temps
immemorials. La seva pregunta seria quantes persones han participat fora dels grups
polítics en al·legacions al PAM.
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Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Contesta que encara que només estiguin aprovant la sol·licitud del crèdit, és evident que
ja estan posant els nom dels projectes que són els que volen fer. La pregunta específica,
és que els ha sobtat que s’hagi reduït el tema de la inversió de l’escola, de 81.000.000,00
€ a 30.000,00 €. Els agradaria saber perquè. I els projectes, ara al mes de maig, si hi ha
algú que encara tinguin dubtes que es decideixi no fer-ho al 2017. També una valoració
política, al procés hi havia un mes per presentar al·legacions i només una persona les ha
presentat, com valoren això. Creuen que tot el poble hi està d’acord amb aquest PAM?
Creuen que no hi ha hagut prou informació? O que el procés no ha estat l’adequat?
S’aprovarà al proper Ple de juliol aquest PAM? Com valoreu que només hagi sigut una
persona que hagi presentat al·legacions.

Montserrat Febrero i Piera

Ramon Gabarrón
Explica en quant a les diferències que observen. Han de tenir en compte que parlen del
finançament d’1.500.000,00 €. Les inversions previstes en aquest PAM són superiors a
1.500.000,00 €. Parlen de 5.917.000,00 € hi ha part d’aquests que es financen mitjançant
aquest crèdit i altres que es financen mitjançant altres ingressos, sobrants dels ingressos
del mateix pressupost o que venen d’altres ens com és la Diputació o l’AMB. Aquí deu
haver la diferència que vostès observen. No obstant ho repassaran.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

12/07/2017 La secretària

Pol Ejarque
Diu dos apunts. Criticar un altre cop dient que la participació no és entesa quan una
persona només, forma dels polítics, participa formulant al·legacions. I en segon lloc, que
el PSOE ha aconseguit que finalment el PAM s’aprovi en l’etapa on ells comandaran
l’Ajuntament. Han aconseguit retardar l’aprovació definitiva del PAM quan la Boladeras
sigui alcaldessa. Ho troben totalment sospitós i bé volen comentar el fet que un altre cop
més es surt amb la seva.
Alcaldessa
Respon que el fet que només hi hagi a títol individual una persona que presenta
al·legacions també podem entendre perfectament que les al·legacions a través dels grups
que les han presentat han estat a nivell personal també posades per allà. No han de pensar
que això es terrible. Ella no ho veu malament. I això que diu si una persona és alcaldessa
o és l’altre creu i està convençuda que estan tots treballant en el mateix govern i no sap
quines coses tenen que canviar. Estan tots treballant en la mateixa línia. Això són coses
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Alcaldessa
Respon que només que hagi hagut una persona que ha presentat al·legacions no ho valora
ni bé ni malament. Els grups polítics també han presentat. Si la gent particular no ha
volgut presentar serà per alguna cosa. S’han d’atendre igual. Ja estan valorant una per
una totes les al·legacions que s’han presentat i a lo millor alguna es podrà tirar endavant.
La gent no ha volgut, si que té informació perquè ha sortit publicat en un mitjà. Entenem
que en la revista hi ha hagut prou difusió i també van fer una sessió convidant a les
persones. Per ella no és ni bo ni dolent. Lo de les escoles, dóna la paraula al senyor Ramon
Gabarrón.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

5934dbd5b2b04c69bcbd903516162b8a001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

2d5face954f148589f29fed761a6ed16001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

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

que són molt personals i són opinables. Recorda que el que estan fent és una proposta de
sol·licitud, desprès falta que els donin el préstec i si el concedeixen el tornaran a portar al
Ple amb les condicions definitives per si s’aprova o no. Dóna pas a la 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: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i
Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP).”

4. Modificació de crèdits 12-2017.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea
de Finances, amb el text següent:

L’interventor municipal ha emès informe favorable que queda incorporat a l’expedient.
Atès el que disposen els articles 8, 9 i 10 de les Bases d’Execució del vigent Pressupost;
l’ article 177 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i els articles 35, 36,
37, 38, 49, 50 i 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa
el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

Montserrat Febrero i Piera
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Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades per a les
quals no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual, i atès que hi han crèdits d’una
aplicació pressupostària de despeses no compromesos, cal tramitar expedient de crèdit
extraordinari finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del pressupost no
compromeses.

S’acorda:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2017 mitjançant:

12/07/2017 La secretària

Despeses que cal
finançar:
Projecte

_____________

Aplicació
pressupostària

24

31
1

4650
0

Descripció

Consignació
actual

CONVENI
COL·LABORACIÓ CCBLL
ACTIVITATS DE
CONTROL MOSQUITS

0,00
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A) Crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del
pressupost no compromesos, segons el següent detall:
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Alta

7.500,00

Baixa

0,00

Consignaci
ó final

7.500,00

TOTAL

0,00

7.500,00

0,00

7.500,00

Finançament que es
proposa:
Projecte
_____________

Aplicació
pressupostària
24

31
1

2270
0

Descripció
TRACTAMENTS
SANITARIS

TOTAL

Alta

Baixa

Consignaci
ó final

27.000,00

0,00

7.500,00

19.500,00

27.000,00

0,00

7.500,00

19.500,00

17/07/2017 JGL-PLE Secretaria

En el present cas, el crèdit extraordinari es realitza per despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a
l’article 35 del RD 500/1990. Pel que fa a les baixa de crèdits, es considera reduïble la
dotació d’aquesta sense pertorbació del servei.
SEGON. Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en els termes d’exposició
pública no es presenta cap reclamació contra el mateix.”
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón
Ramon Gabarrón
Explica que és simplement passar d’una partida a una altre perquè no estava dins del
pressupost ben assignada. Hi havia de ser del grup 4 perquè és col·laborar en un conveni
amb el Consell Comarcal pel control de mosquits, de 7.500,00 € i això ho tenien ubicat en
una partida del grup 2 també en sanitaris i han hagut de crear una partida nova que és
Conveni col·laboració Consell Comarcal activitats control de mosquits i són 7.500,00 que
passen d’un grup a l’altre, simplement.
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12/07/2017 La secretària

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.
Manel Ripoll
Respon que desconeixen l’empresa, va directament al Consell Comarcal per això s’ha
hagut de fer aquesta modificació perquè ja l’any passat hi anaven al darrera del Consell
Comarcal, tenien que estar una mica disposats de la partida que tinguessin per poder-la
ubicar a Corbera. I on s’actuarà pràcticament serà en els invornals i les rieres però no
porta cap insecticida ni cap producte tòxic perquè el Consell Comarcal té garantia que això
no es pugui fer servir. L’únic que han tingut que afegir-la un cop els han dit la quantitat
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Xavier Miquel
Pregunta sobre aquest Conveni saber quina empresa el durà a terme i quines actuacions
es duran a terme pel control de mosquits i si s’utilitzaran insecticides o quin tipus de..
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de diners per fer aquesta actuació. I evidentment l’han de passar ràpid perquè han d’actuar
abans de l’estiu. En la part que hi hagi més mosquits pugui actuar lo més aviat possible.
L’empresa la desconeix però quan la sàpiguen li faran saber. No hi ha cap cosa a amagar.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, 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), 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).”

Montserrat Febrero i Piera

SECRETARIA
5. Aprovació Conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant la
intensificació dels serveis regulars de transport públic de viatgers per
carretera en horari nocturn.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea
Mobilitat, amb el text següent:

12/07/2017 La secretària

En data 27 de gener de 2017 (ENTRA-2017-888) l’empresa Autocorb SA,
concessionària del servei públic regular de transport de viatgers per carretera
Barcelona-Corbera de Llobregat amb filloles (V-1848) ha presentat un escrit sol·licitant
que s’estudiï la viabilitat de realitzar un allargament horari de la línia e8 pels dissabtes
de tot l’any incorporant quatre expedicions, dues de Corbera de Llobregat a Barcelona
i dues a la inversa.
Els Ajuntaments de Corbera de Llobregat i de la Palma de Cervelló consideren
necessari ampliar l’oferta de transport de viatgers per afavorir la mobilitat en transport
públic en horari nocturn. Aquestes expedicions es coordinaran amb l’última expedició
de FGC a la parada de Quatre Camins i l’última expedició de Renfe a la parada de
Molins de Rei, dins el servei públic regular de transport de viatgers per carretera.
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Rosa Boladeras
Comenta des de un punt de vista mediambiental, que el servei de control de mosquits es
una entitat. El Consell Comarcal té un organisme propi cofinançat amb el departament de
sanitat, amb Diputació i el propi Consell Comarcal. Són tècnics de la casa, la direcció es
un estament públic i el sistema que s’utilitza en general és aplicar uns productes que no
permeten que la larva es desenvolupi. Estan parlant del mosquit tigre. Té una pàgina web,
és un organisme reconegut. És un tema que fa molts anys que es porta, va néixer per tota
la zona del delta i ha hagut una trajectòria d’aquest organisme. No estan parlant d’un
contracte amb una empresa fumigadora. Volia aclarir això. Com responsable de medi
ambient s’ha preocupat d’això.
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A aquest efecte el Departament de Territori i Sostenibilitat, a instància de la
concessionària, ha emès la Resolució de data 17 de febrer de 2017, autoritzant
l’empresa Autocorb SA a que incorpori quatre noves expedicions a la línia e8, conforme
als horaris que s’adjunten a la resolució.
Amb aquesta documentació de base i l’elaborada pels tècnics de l’empresa i dels
Serveis Territorials a Barcelona, el Servei de Transport Públic per Carretera de la
Generalitat de Catalunya ha tramés el text del Conveni per a la millora de les
comunicacions mitjançant la intensificació dels serveis regulars de transport públic de
viatgers per carretera entre Corbera de Llobregat i la Palma de Cervelló en horari
nocturn. Al mateix temps aquest conveni fixa, a banda dels horaris de les expedicions,
el règim de finançament estable que garanteix l’equilibri econòmic necessari per assolir
uns nivells correctes de prestació del servei en benefici de les persones usuàries. El
repartiment dels costos per a l’exercici 2017 són els següents:

Així mateix, s’incorpora a l’expedient la Memòria justificativa del compliment dels
requisits previstos en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic
i l’informe de la secretària general de la Corporació.
S’acorda:
PRIMER. Aprovar el Conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant
mitjançant la intensificació dels serveis regulars de transport públic de viatgers per
carretera entre Corbera de Llobregat i la Palma de Cervelló en horari nocturn, per a
l’any 2017, a formalitzar entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità,
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’Ajuntament de la Palma de Cervelló i l’empresa
Autocorb, SA, d’acord amb el text del document que consta a l’expedient.

Montserrat Febrero i Piera

Signatura 2 de 2

17/07/2017 JGL-PLE Secretaria

Ajuntament de Corbera de Llobregat ..... 9.389,52 euros
Ajuntament de la Palma de Cervelló ..... 3.278,88 euros

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 9.389,52 euros, en concepte d’aportació
pels costos d’explotació del servei de transport, amb càrrec a l’aplicació
21.4411.47902 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal.

12/07/2017 La secretària

QUART. Facultar a l’alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura del conveni.
CINQUÈ. Notificar aquest acord al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, a l’Autoritat del Transport Metropolità i a Autocorb SA.”
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.

Maria Abarca Martínez

Mercè Rocas
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TERCER. Facultar la Junta de Govern Local per a l’adopció dels acords relatius a
l’aprovació de modificacions no substancials.
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Explica que el passat Ple del 14 de març es va aprovar el conveni per a la millora de les
comunicacions mitjançant el servei regular del transport públic. Al 27 de gener, Autocorb
l’empresa concessionària d’aquest servei públic, va presentar un escrit on sol·licita
l’allargament d’horari per incorporar als dissabtes quatre expedicions en la línia e8, el que
es aprovar al Ple. Els ajuntaments de Corbera i la Palma consideren important tirar
endavant aquesta millora per als dos municipis. En aquell moment es comunica en Ple que
la prova pilot es pagaria mitjançant factura però atenent les noves consideracions
d’intervenció de l’ajuntament de Corbera per incloure aquesta despesa en el conveni anual,
es proposa al Ple la inclusió i aprovació d’aquest servei revisable a final del 2017. Tal com
va comentar és una prova pilot i evidentment també la previsió de costos d’aquest servei.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Pregunta sobre una consulta que li van fer uns joves. Pregunta si l’últim bus nocturn que
va és de les tres de la matinada.
Mercè Rocas
Diu que el de les tres de la matinada, és el que surt de Barcelona a les dos i deu i arriba
a Corbera a les tres de la matinada. Després no hi ha més. Avança que a partir del 15 de
maig i donant suport a aquestes dues línies, els diumenges al matí i haurà una expedició
a les 6:35, s’avança un hora que sortirà de Corbera i tindran una expedició més d’hora
per recollir usuaris per tornar a Corbera. S’ha fet més curta l’espera per als usuaris que
han de tornar del dissabte al diumenge.

Montserrat Febrero i Piera

Signatura 2 de 2
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Pol Ejarque
Reitera els comentaris que ja havien fet al Ple anterior o l’altre de les possibles millores.
Suposa que ja estan treballant en això. Votaran a favor perquè consideren que s’està
treballant en una bona línia i millor si arriben les millores que van comentar.

Antonio Moreno
Diu que s’adhereix al que ha dit el company, creu que estan treballant aquest tema i
votaran a favor.

12/07/2017 La secretària

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel
Ripoll i Puertas (MPC), 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). “

6. Aprovació esmena a l'acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Corbera de Llobregat i de Cervelló.

Maria Abarca Martínez

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
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Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.
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En data 3 de febrer de 2016 es van dur a terme les operacions de delimitació entre els
termes municipals de Cervelló i Corbera de Llobregat, de la que se’n va extendre una
acta signada per ambdues comissions de delimitació i un annex consistent en un plànol
a escala 1:1000.
Amb posterioritat es va detectar una errada en la descripció de la línia de terme entre
els fites primera (F1) i segona (F2), per la qual cosa s’ha procedit a esmenar aquesta
fita que queda descrita en l’esmena a l’Acta de les operacions signada el 7 de setembre
de 2016 pels representants dels Ajuntaments i dels tècnics de la Generalitat.

S’incorpora a l’expedient l’informe de la Secretaria general de l’Ajuntament, del que
se’n desprèn que l’aprovació requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre
legal dels seus membres.
S’acorda:

Montserrat Febrero i Piera

PRIMER. Aprovar l’Esmena a l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Corbera de Llobregat i de Cervelló signada el 7 de setembre de 2016 i
l’Annex a l’Acta que consisteix en la línia definida en un plànol escala 1:1.000 que
queda incorporat a l’expedient.
SEGON. Notificar el precedent acord a l’Ajuntament de Cervelló i a la Direcció General
d’Administració Local.”

12/07/2017 La secretària

Alcaldessa
Explica que al 3 de febrer de 2016 es van dur a terme les operacions de delimitació entre
Cervelló i Corbera de Llobregat. Amb posterioritat es va detectar una errada de la fita F1
i F2. Es va procedir a esmenar i queda descrita en l’acta de les operacions signades el
passat 7 de setembre de 2016 pels representants dels ajuntaments i els tècnics de
Cervelló, Corbera i la Generalitat. L’esmena a l’acta i els documents complementaris s’han
d’aprovar amb conformitat del procediment d’aprovació de les actes de les operacions de
la delimitació. El que porten al Ple és, per una banda aprovar l’esmena de l’acta de les
operacions de delimitació i l’annex de l’acta que consisteix en la línia ja definitiva en un
plànol d’escala 1:1000, que queda incorporat a l’expedient i notificar el present acord a
l’Ajuntament de Cervelló i a la Direcció General de l’Administració Local. Dóna la paraula
al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Pregunta si d’aquesta comissió hi ha algun membre de l’oposició.
Alcaldessa

Maria Abarca Martínez
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L’esmena a l’acta i els documents complementaris s’han d’aprovar de conformitat amb
el procediment d’aprovació de les actes de les operacions de delimitació previst a
l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de demarcació territorial i població dels ens locals, sotmetent l’esmena a aprovació
pels ajuntaments afectats.
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Contesta que no.
Secretària
Aclareix que la composició de la comissió be determinada per la normativa. A la comissió
de la delimitació hi ha l’alcalde, el regidor normalment responsable d’urbanisme, el tècnic
i el secretari.
Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, 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), 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).”

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
El Ple de la Corporació en sessió celebrada el 12 de febrer de 1988 va acordar la creació
del Registre administratiu municipal de parelles i/o unions civils de Corbera de
Llobregat. El seu objecte era disposar d’un instrument on es poguessin inscriure, de
forma totalment voluntària, les parelles que convisquessin al municipi sense estar
casades, amb independència de llur orientació sexual, de conformitat amb els criteris
que allà s’aprovaven.

Montserrat Febrero i Piera

Aquests registres municipals complien la finalitat de facilitar a les persones que ho
desitgessin un element de prova de la seva relació, quan encara no hi havia
reconeixement legal de les formes d’unió no matrimonial i de la regulació del
matrimoni de persones del mateix sexe.
Tant la seva creació com la seva supressió, tenen caràcter voluntari i s’emmarquen en
les potestats d’organització i en l’exercici de l’autonomia local.
La Llei 13/2005, d’1 de juliol, va modificar el codi civil estatal en matèria de dret a
contreure matrimoni, permetent per primera vegada a persones del mateix sexe
contreure matrimoni.

12/07/2017 La secretària

Posteriorment, la reforma del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la
persona i a la família, operada a través de la llei 25/2010, de 29 de juliol, determina
el nou règim de les unions estables no matrimonials.
Finalment la Generalitat de Catalunya en virtut del Decret llei 3/2015, de 6 d’octubre,
de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de
Catalunya, relatiu a la creació del Registre de parelles estables ha creat el Registre de
parelles estables de Catalunya.

Maria Abarca Martínez
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7. Supressió Registre municipal de parelles i/o unions civils.
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En virtut de l’Ordre JUS/44/2017, de 28 de març, s’ha aprovat el seu reglament
regulador, que ha entrat en vigor el dia 1 d’abril de 2017. De conformitat amb aquesta
normativa, s’hi podran inscriure totes les parelles de persones residents a Catalunya
que ho desitgin i acreditin el compliment de les condicions requerides pels articles 2341 i 234-2 del llibre segon del Codi Civil de Catalunya.
Amb la creació d’aquest nou registre unificat ha quedat superada la possible utilitat
que poguessin tenir els registres municipals els quals, a més, han estat totalment
obviats en la normativa actualment vigent.
S’acorda:
PRIMER. Aprovar la supressió del Registre Municipal de parelles de fet de Corbera de
Llobregat.

Signatura 2 de 2

Montserrat Febrero i Piera
Maria Abarca Martínez

TERCER. Fer constar que el Registre Municipal d’unions estables de parelles continuarà
causant efectes per a les parelles que constin inscrites, pel que fa a l’expedició de
certificats d’assentaments que hi constin fins a la data de supressió, a instància de
qualsevol dels membres de la unió interessada o dels Jutjats i Tribunals de Justícia.”
Alcaldessa
Explica que en el Ple de sessió celebrada al 12 de febrer de l’any 1998, es va acordar la
creació del Registre administratiu municipal de parelles i unions de fet a Corbera de
Llobregat. El seu objecte era disposar d’un instrument i era voluntari per les parelles que
convisquessin al municipi sense estar casades, amb independència de la seva orientació
sexual i de conformitat amb els criteris que s’aprovaven. Aquests registres complien la
finalitat de facilitar a les persones d’un element de prova de la seva relació quan encara
no hi havia reconeixement legal de les formes d’unió no matrimonials. Tan la seva creació
com la seva supressió tenen caràcter voluntari i s’emmarquen en les potestats
d’organització i en l’exercici de l’autonomia local. La Llei 13/2005 de l’1 de juliol va
modificar el codi civil estatal en matèria de dret a contraure matrimoni, es permet per
primera vegada a persones del mateix sexe a contraure matrimoni. Va haver una reforma
del llibre segon del codi civil de Catalunya de la Llei 25/2010 del 29 de juliol on determina
el nou règim de les unions estables no matrimonials i finalment la Generalitat de Catalunya
en virtut del decret de la Llei 3/2015 de 6 octubre i de modificació i de modificació de la
Llei 25/2010 del 29 de juliol del llibre segon, ha creat el Registre de Parelles estables a
Catalunya. En virtut de l’ordre de 28 de març s’ha aprovat el seu reglament regulador que
ha entrat en vigor des de el dia 1 d’abril de 2017. Amb la creació d’aquest nou registre
unificat ha quedat superada la possible utilitat que poguessin tenir els registres municipals,
que han estat totalment obviats a la normativa vigent. L’únic que serà vàlid, a partir
d’aquest moment, és l’unificat de la Generalitat. Proposen la supressió del Registre de les
Parelles de Fet en els mateixos termes en que es va procedir a aprovar-lo i fer constar que
el registre municipal d’unions estables de parelles continuarà causant efectes per les
parelles que constin inscrites pel que fa a l’expedició de certificats d’assabentaments que

12/07/2017 La secretària
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SEGON. En els mateixos termes en que es va procedir en el moment de la seva
creació, donar trasllat d’aquest acord al president del Govern espanyol, al ministre de
Justícia, al Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis per al seu coneixement i efectes.
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constin fins a la data de supressió i a instàncies de qualsevol membres de tribunals de
justícia. Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.
Pol Ejarque
Diu que votaran favorablement malgrat estar en contra. No en contra del punt de l’ordre
del dia sinó de la normativa que han obviat als municipis. La Llei 26/2010 preveu per
l’aprovació dels reglaments que es consulti a les corporacions locals sobre la possible
afectació de la normativa reglamentaria a nivell local. No entenen com s’ha obviat als
registres municipals de parelles i unions civils, uns registres pioners, sobre tot a Catalunya,
en matèria de parelles estables. Votaran a favor però ho diran amb la “boca petita”.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Signatura 2 de 2
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Alcaldessa
Contesta què també, per desgràcia, no tots els municipis el feien. Al menys es donarà
sortida. Està d’acord que al menys s’haurien de poder traspassar les dades. Dóna la
paraula a la senyora Rosa Boladeras.
Rosa Boladeras
Diu que, més que una explicació de vot, vol fer un reconeixement al servei que ha fet el
Registre Municipal de parelles de fet a la ciutadania de Corbera i reconèixer, perquè fa
molts anys i els que van aprovar que es crees va ser un petit acte de valentia. Perquè no
tothom hi estaven d’acord. Perquè sempre hi ha persones que no contentes amb els seus
principis morals els volen imposar als altres. Que hi Les parelles, per els motius que fossin,
no optessin per legalitzar la seva situació o no poguessin, pensa que va tenir molta
importància. I que aquesta iniciativa la prengués aquest Ajuntament, també. La portada
a la pràctica també va tenir les seves controvèrsies i dificultats. Ella vol agrair, tan als
regidors que van tenir la iniciativa, a les persones que l’han portat a la pràctica i als
funcionaris que s’han ocupat de la creació i manteniment del registre, doncs també un
petit reconeixement, que moltes vegades se’n obliden. Aquí queda el que hi ha constància
al Registre per qualsevol requisit legal que necessitin les parelles i sempre poden obtenir
el certificat corresponent.
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Antonio Moreno
Comenta que a la Comissió Assessora van fer un debat sobre aquest tema i li sembla que
hi ha més de quatre-centes parelles al registre de l’Ajuntament de Corbera. I ara han
d’anar a la Generalitat a registrar-se de nou. Estan parlant del centralisme i la Generalitat
és molt centralista. Espera que la propera Generalitat que tinguin no serà tan centralista,
no serà Barcelona “el cul del mon” sinó que la resta de llocs i els municipis tindran un
paper més important. Espera que aquestes quatre-centes persones de Corbera ja estaran
registrades automàticament allà. Sembla que necessiten tenir un funcionari més per fer lo
de sempre per fer una feina que ja està feta a Corbera. Lo de sempre, al registre hauran
d’anar a les delegacions territorials de la Generalitat, en el millor dels casos espera que
els de Lleida no hagin de venir a Barcelona. Tot això que han treballat els municipis amb
despesa municipal, la Generalitat ha de reconèixer això, com a mínim fer un traspàs
d’informació. Tal i com està la Llei aquest certificat no serveix de res si no és el de la
Generalitat. En aquest sentit és, una vegada més, un pas en darrera. El que tenia que fer
l’administració fa molt de temps, ja ho feien els municipis. Per tant, no amb “la boca
petita”, ell té la boca gran, per imperatiu legal votarà què si.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

5934dbd5b2b04c69bcbd903516162b8a001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

2d5face954f148589f29fed761a6ed16001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Pregunta un dubte que ha comentat el senyor Antonio Moreno i que no han contestat, el
tema que si la gent es vol registrar-se en aquest Registre únic ho podrà sol·licitar des de
Corbera o s’haurà de desplaçar perquè sinó entenen que és un greuge comparatiu amb la
gent que obté per el matrimoni civil.
Alcaldessa
Contesta que la normativa no ho contempla que es faci des d’aquí. Sembla ser que es
podrà fer telemàticament. Des de Corbera no tenen la possibilitat de fer-ho.
Xavier Miquel
Pregunta si es podria mantenir aquest Registre que tenen actualment.

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel
Ripoll i Puertas (MPC), 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).”
A continuació la presidenta proposa la incorporació d’un assumpte a l’ordre del dia, per raó
d’urgència. Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per majoria absoluta dels presents.

Montserrat Febrero i Piera

HISENDA
URGÈNCIA I. Aprovació del Pla econòmic financer per als exercicis 20172018.
Vista la proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea de Finances, i prèvia inclusió per
majoria absoluta de la urgència, amb el text següent:
Per resolució de l’Alcaldia 2017/271 de data 24 de febrer de 2017, es va aprovar la
liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l'exercici 2016.

12/07/2017 La secretària

D’acord amb el que disposa l’article 16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre,
pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats, l’Interventor
municipal va emetre informe sobre l’avaluació del compliment dels objectius de
caràcter macroeconòmic aplicats als ens locals de forma individual per la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’ abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF),
i es constata l’ incompliment de l’objectiu de la regla de despesa establert en l’article
12 de la LOEPSF, amb una diferència entre el límit de la despesa de 2016 i la despesa
computable liquidada en el pressupost 2016 de -386.550,36 €, representant un
increment de la despesa computable de l’exercici 2016 respecte de l’exercici 2015 del
5,66%, superior a la taxa de referència per a l’exercici 2016 del 1,8%.
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Alcaldessa
Contesta que no perquè està aprovat l’altre. Al no haver-hi més intervencions, demana es
passi a votació.
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L’informe de l’interventor municipal que queda incorporat a l’expedient d’aprovació del
pla econòmic i financer, constata l’ incompliment de l’objectiu de la regla de despesa
com a conseqüència d’un nivell d’execució de despesa per a inversió a l’exercici 2016
per sobre de l’import compatible amb el compliment de la mateixa.
L’article 21 de la LOEPSF disposa que en el supòsit d’incompliment de la regla de la
despesa és necessari l’aprovació d’un Pla econòmic i financer amb l’objectiu de
regularitzar la desviació pressupostària en el termini màxim determinat per l’any en
curs i el següent. La seva aprovació correspon al Ple de la Corporació d’acord amb
l’establert a l’article 23 de la LOEPSF.

Montserrat Febrero i Piera

Vista la nota informativa de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat
de Catalunya, sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2017,
de data 31/01/2017, en què a l’apartat 10 estableix el procediment a aplicar en cas
d’incompliment dels indicadors de caràcter macroeconòmic als ens locals de forma
individual per la LOEPSF, cal aprovar un pla econòmic financer pel Ple de la Corporació
en el termes previstos a l’article 21 de la LOEPSF, i a l’article 10 de l’Ordre
ECF/138/2007, i que s’ha d’acreditar mitjançant la tramesa al departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de les previsions d’ingressos i despeses per
als exercicis compresos en el pla i de la memòria del president o de la presidenta de
l’ens local relativa a les hipòtesis utilitzades en l’elaboració de les previsions.
De conformitat amb el que disposa l’article 9.2 de la ordre HAP/2015/2012, d’1
d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d’informació
previstes a la LOEPSF la Corporació Local, en el termini de cinc dies naturals des de
l'aprovació del pla econòmic i financer per la pròpia Corporació Local o per l'òrgan que
exerceixi la tutela financera, segons escaigui, ho remetrà al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques per a la seva aprovació i/o publicació al seu portal web,
segons correspongui.

12/07/2017 La secretària

Vista la memòria d’Alcaldia que consta a l’expedient relativa a les mesures a aplicar
per reduir el volum de despesa compatible amb el compliment de la regla de la
despesa, i a les hipòtesis utilitzades en l’elaboració de les previsions d’ingressos i
despeses durant el període vigència del pla econòmic i financer.
S’acorda:
PRIMER. Aprovar el Pla econòmic i financer per als exercicis 2017-2018 que queda
resumit documentalment amb el model PR-1.2 adjunt a la present proposta, amb les

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 2

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

06/09/2018 DILIGÈNCIA D’OBERTURA I
TANCAMENT del Llibre
d’Actes del Ple de l'any 2017
que s’inicia amb l’acta del
31/01/2017 i finalitza amb l’acta
del 19/12/2017.

Signatura 2 de 2

17/07/2017 JGL-PLE Secretaria

L’article 23.4 de la LOEPSF determina que les entitats locals han de comunicar els
plans econòmic i financer a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, per a la seva aprovació, llevat que la comunitat autònoma corresponent
tingui atribuïda a l’estatut d’autonomia la tutela financera de les entitats esmentades,
cas en què s’han de comunicar a aquesta.
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actuacions i mesures per regularitzar la situació pressupostària d’incompliment de la
regla de la despesa en la liquidació del pressupost de 2016.
SEGON. Traslladar el Pla econòmic i financer per als exercicis 2017-2018 per a la seva
aprovació a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de
Catalunya.
TERCER. Remetre el Pla econòmic i financer per als exercicis 2017-2018 al Ministeri
d’Hisenda i Funció Pública, un cop aprovat per la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
de la Generalitat de Catalunya.”

Signatura 2 de 2

Montserrat Febrero i Piera
Maria Abarca Martínez

Ramon Gabarrón
Explica que es tracta d’un pla econòmic financer que s’ha de portar a terme per regularitzar
la desviació de la regla de la despesa, ja ho van comentar. En compliment amb la liquidació
del 2016 en els paràmetres i aspectes més importants en quant a l’objectiu de l’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera. Tot i haver aconseguit un superàvit de
4.228.00,00 €, tot i haver assolit un romanent de tresoreria per a despeses generals
positius de 2.700.000,00 €, tot i haver reduït l’endeutament fins un 62% sobre els
ingressos corrents amb un import total de 9.370.000,00 €, no ha estat possible complir
amb la regla de la despesa de 2016 amb un excés de 386.000,00 €. Un increment
computable sobre el 2015 del 5,66% sobre l’autoritzat d’un 1,8%, amb un diferencial del
3,86%. Cal aprovar un pla econòmic financer per regularitzar aquesta desviació motivada
principalment pel increment d’inversions respecte a l’any anterior 2015. Com la situació
de l’ajuntament ha anat millorant pot invertir més i en el 2016 ja s’ha començat a produir
aquesta inversió. Degut a la inversió mínima que hi havia anteriorment no s’ha complert
amb la regla de la despesa. La qual cosa no vol dir, que tots els paràmetres de la liquidació
i del pressupost són positius, molt positius. Els motius d’incompliment de la regla de la
despesa que pot afectar igualment en els anys següents són el finançament amb fons
finalistes, subvencions, transferències d’altres ens com és la Diputació, l’AMB, la
Generalitat o el Consell Comarcal que en l’any 2016 es van reduir en 225.000,00 €. Fa
que sigui un dels motius que no s’hagi complert la regla de la despesa. Principalment és
l’increment de les inversions i transferències en 400.000,00 € que s’han produït en el
2016. Si tenen en compte que pel càlcul de la regla de la despesa no s’han de valorar les
despeses finançades amb fons finalistes dels capítols 4 i 7 que són transferències,
subvencions rebudes, tampoc es conten les despeses financeres de les amortitzacions dels
préstecs i els interessos del deute, fa que la xifra computable es redueixi sobre les
despeses reals o totals. Estan parlant d’una xifra de 10.000.000,00 € aproximadament
que s’han de valorar. Es fàcil poder-ho sobrepassar en el moment de necessitat de majors
inversions. Els aspectes de despesa computable i no computable que intervenen en el
càlcul de la regla de la despesa genera que el càlcul i previsió d’aquest Pla econòmic
financer és en funció d’una estimació de la seva execució final. Això fa que difereixi
substancialment del pla pressupostari plurianual basat en la previsió inicial del pressupost
que presentaran després en l’apartat de control. Tot i que s’analitzen magnituds diferents
són una mateixa realitat i un mateix resultat final. Amb aquest Pla es tracta d’informar de
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
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la regla de la despesa i de les mesures que s’han de prendre per aconseguir-ho. Es basa
principalment en la previsió, igual que anys anteriors, de no execució del total de la
despesa perquè no s’assolirà o perquè es traslladarà a anys posteriors amb percentatges
similars als anys anteriors i és el que es proposa a l’aprovació d’aquest Ple.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Explica que han votat a favor de la urgència però no entenen la urgència perquè ja ho va
explicar el senyor Gabarron en una sessió en la que estava l’interventor. Pregunta perquè
no s’havia presentat de forma ordinària. I com no han participat i no es poden fiar
s’abstindran.

Xavier Miquel
Diu en relació a la urgència que també entenen que era una cosa que ja es coneixia des
de fa temps, també és el tema del temps per estudiar tots aquests documents. Se’ls va
enviar dijous al mig dia i es complicat estudiar tot això. Així ràpidament hi ha canvis en la
previsió per l’exercici 2017 es diferent que el pressupostos que es van aprovar al
desembre. Hi ha capítols que són diferents, si els poden explicar a que correspon. I també
al capítol 6 de l’estat de despeses que és inversió parla del 2017 i 2018 hi ha només 1,8
milions d’euros d’inversió, el 2019 no surt quan s’està parlant de gairebé 4.000.000,00 €
d’inversió.

Montserrat Febrero i Piera

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

12/07/2017 La secretària

Ramon Gabarrón
Contesta que si es veritat que s’havia parlat anteriorment si bé primer s’havia d’aprovar
la liquidació del pressupost. I fins que no s’ha liquidat no es sabia realment la situació final
i el que s’havia de fer. I es va acabar un parell de dies abans de que se’ls envies i desprès
es va repassar. Perquè no només hi ha el Pla econòmic financer de la regla de la despesa
sinó que també hi ha la previsió dels propers quatre anys en quant l’evolució del
pressupost. Això es presenta cada any.
Es diferent perquè el que parlaran desprès és refereix a les previsions inicials del
pressupost i en aquest cas estan parlant de la regla de la despesa, que és la despesa
computable i per tant hi ha alguna diferència en quant a imports important i considerable
i reflectir en aquest aspecte quines són les mesures que s’han de prendre. En relació als
imports que troben diferents, canvis substancials del pressupost no els hauria d’haver. En
xifres d’inversió, parlava del 1.800.000,00 € que és la xifra del crèdit financer que
demanen, el 1.500.000,00 € més els 171.000,00 € del crèdit local per part de la Diputació
que es demana cada any i no té cap tipus de interès i cost.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Interventor.

Maria Abarca Martínez

Interventor
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
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Explica que dels dos documents que es presenten avui, un és el Pla pressupostari a quatre
anys, 2017 mes els propers tres anys, en aquest si es contempla el pressupost inicial més
la previsió de l’evolució dels pressupostos inicials durant aquest tres anys. En canvi quan
parlen del Pla econòmic financer, el punt en el que estan, conté l’estimació dels exercicis
2017-2018 de quin serà el nivell d’execució real de la despesa, no de la previsió inicial del
pressupost sinó de l’estimació de la liquidació del pressupost al final de l’exercici. Parteixen
del pressupost inicial i amb la regla de la despesa es mesura la despesa d’una administració
pública en un exercici. L’any 2016, aquest increment de la despesa computable només
podia ser d’1,8% i en el cas de Corbera va ser de 5,4% donat que havia més recursos que
permetien fer un major esforç inversor. A partir d’aquí s’han d’adoptar mesures per complir
amb la regla de la despesa a l’exercici 2017. Al 2017 es preveu que el límit de l’increment,
la despesa corrents i d’inversió, sigui del 2,1%. Per poder complir, l’única condició és que
la despesa sigui compatible amb aquell increment del 2,1%. El que conté el Pla, és
fonamentalment que en la despesa corrent, el nivell d’execució s’estima que serà molt
similar al del 2016 en cada capítol i a nivell d’inversió, s’estima per poder complir, haurà
d’haver un nivell d’execució més alt que l’exercici 2016. És el que permet que, a pesar que
el pressupost inicial conté un increment de la inversió significatiu, es pugui realitzar una
execució compatible amb un increment de la despesa computable del 2,1%.
Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, 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).

Montserrat Febrero i Piera

Signatura 2 de 2

Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Pol Ejarque i Cortés (CDC).
Vots en contra: Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP).”
A continuació la presidenta proposa la incorporació d’un assumpte a l’ordre del dia, per raó
d’urgència. Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per majoria absoluta dels presents.

SECRETARIA

12/07/2017 La secretària

Vista la proposta de l’Alcaldia, i prèvia inclusió per unanimitat de la urgència, amb el
text següent:
El 20 de març de 2017 (RE 2546/2017), el portaveu del grup municipal de CDC ha
presentat una Moció per la qual sol·licita la Modificació del ROM per a la implantació
de les videoactes amb el text que es transcriu.
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Urgència II. Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic
Municipal per a la introducció de la regulació relativa a les vídeoactes.
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“L’entrada en vigor d’aspectes importants de la Llei 39/2015 i la Llei 40/2015 ha fet
que s’hagi propiciat la transformació digital de les entitats locals i una nova manera
d’entendre l’administració.
En clau d’administració electrònica parlem de plataformes de gestió que incorporen
sistemes de tramitació d’expedients i gestores de documents electrònics, sistemes de
certificació i signatura electrònica, seus electròniques, complements per a la gestió de
registres, taulers d’anuncis, notificacions electròniques, factures, interoperabilitat,
seguretat, ....

Atès que la informatització del sistema de registre de les sessions plenàries de
l’Ajuntament pot produir un efecte d’estalvi important de recursos humans i tècnics,
es considera necessari l’adopció de les mesures que així ho permetin.
Atès que els articles 49 i 50 del Reglament orgànic municipal regula el règim de les
actes de les sessions, considerem adient la seva modificació puntual sense perjudici
de que posteriorment es pugui abordar una modificació en profunditat.”

Montserrat Febrero i Piera

Durant el transcurs de la Comissió Assessora s’ha consensuat la seva transformació
en proposta d’acord per tal de dur a terme la tramitació de l’expedient i sotmetre a Ple
la seva aprovació inicial. Tot i així, en aquella sessió no s’ha pres la decisió
corresponent.
Posteriorment l’equip de govern, un cop escoltada la secretària general, ha pres la
decisió d’iniciar la tramitació de la modificació del ROM.
Per Decret de l’Alcaldia núm. 819/2017, de 8 de maig, s’ha nomenat la Comissió
d’estudi encarregada d’aprovar el text de l’avantprojecte, integrada pels membres de
la Comissió Assessora presents en l’equip de govern i pel Sr. Pol Ejarque i Cortés en
representació de CDC.

12/07/2017 La secretària

El text que finalment se sotmet a aprovació inicial incorpora el text proposat a la moció
de CDC i afegeix una disposició transitòria en la qual es condiciona l’entrada en vigor
d’aquesta modificació amb la implantació de les mesures tècniques necessàries a
l’efectiva existència de consignació pressupostària suficient, determinant com a data
límit l’aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019.
La documentació existent a l'expedient compleix el que determinen els articles 60 a
66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, i la secretària general ha emès informe jurídic
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L’article 18 de la Llei 40/2015 estableix que les sessions que celebri l’òrgan col·legiat
es poden gravar i que el fitxer resultant de la gravació, juntament amb la certificació
expedida pel secretari de l’autenticitat i la integritat d’aquest, i tots els documents en
suport electrònic que s’utilitzin com a documents de la sessió, poden acompanyar l’acta
de les sessions, sense necessitat de fer-hi costar els punts principals de les
deliberacions.
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favorable amb anterioritat per al cas que la moció es transformés en proposta
d’aprovació.
La competència per a l'aprovació de la modificació del Reglament Orgànic Municipal
correspon al Ple municipal, d'acord amb allò establert a l'art. 22.2.d) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i a l'art. 52.2.d) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, que haurà d’adoptar l’acord amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, segons determina l’article
47.2.f de la Llei 7/1985.
S’acorda:

Art. 49 ROM. Actes de les sessions
1. De cada sessió que celebri el Ple de la Corporació el/la secretari/ària aixecarà
acta escrita que contindrà les dades següents:

Montserrat Febrero i Piera

a. Lloc de celebració, dia, mes, any i hora de començament i aixecament
de la sessió
b. Nom i cognoms del/la president/a així com dels regidors i de les regidores
que assisteixen, dels/les que hagin excusat la seva absència i/o dels/les
que no hagin assistit sense excusa prèvia.
c. Caràcter ordinari, extraordinari o extraordinari i urgent de la sessió i si
aquesta se celebra en primera o en segona convocatòria.
d. Assistència del/la secretari/ària o persona que legalment el/la
substitueixi i presència de l’interventor/a, en el seu cas.
e. Enunciat dels assumptes tractats amb expressió del resultat de les
votacions i transcripció dels dictàmens o acords aprovats.
2. Aquesta acta es complementarà amb la gravació en vídeo de les imatges i de
l’àudio de les sessions plenàries de manera íntegra, de forma que les
intervencions dels regidors i de les regidores seran íntegrament recollides en
suport videogràfic, que tindrà la consideració de vídeo acta, identificant l’hora,
minut i segon en que es produeixi la gravació.

12/07/2017 La secretària

3. El fitxer resultant de la gravació s’acompanyarà de certificació expedida
pel/per la secretari/ària de l’autenticitat i integritat del mateix.
4. L’acta de cada sessió plenària recollirà les dades establertes a l’apartat primer
i les metadades dels vídeos enregistrats, substituint-se la transcripció escrita
dels resums dels debats que hi hagi durant les deliberacions dels diferents
assumptes per un enllaç al vídeo de la gravació d’aquests.
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PRIMER. Aprovar inicialment la modificació dels articles 49 i 50 del Reglament orgànic
municipal (ROM) que passaran a tenir el redactat següent:
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1. Les actes, en els termes definits a l’article anterior, es sotmetran a aprovació
en la sessió plenària ordinària següent.
2. Un cop aprovades se signaran digitalment per l’Alcaldia i la Secretaria
restant incorporades al llibre corresponent a les Sessions del Ple.
3. Aquest llibre, instrument públic solemne, s’estendrà en format digital i haurà
de contenir el corresponent segell electrònic d’òrgan així com la diligència
electrònica del/la secretari/ària municipal comprensiva de la data d’obertura
i, en el seu cas, del seu tancament.
SEGON. Afegir una disposició transitòria amb el redactat següent:

L’entrada en vigor d’aquests articles i la implantació de les mesures tècniques
necessàries per a la implantació de les videoactes restarà condicionada a
l’efectiva existència de consignació pressupostària suficient, establint-se com a
data límit l’aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019.

Montserrat Febrero i Piera

TERCER. Sotmetre l’expedient i l’acord d’aprovació inicial a informació pública durant
un termini de 30 dies hàbils mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, al tauler d'anuncis
electrònic de la Corporació, al web municipal i a un diari dels de major circulació de la
província als efectes d’audiència i presentació, si s’escau, d’al·legacions i reclamacions
QUART. Establir que si durant el termini d’informació pública de l’expedient no es
formulen al·legacions ni suggeriments, la modificació del ROM s’entendrà
definitivament aprovada. En aquest cas es procedirà a la publicació de l'anunci
d'aprovació definitiva juntament amb el text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial
de la Província, al tauler d’anuncis electrònic de la Corporació i es trametrà anunci al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya que faci referència al BOP en el qual s’hagi
publicat el text. Tanmateix es procedirà a donar compte a la Subdelegació del Govern
a Barcelona i a la Direcció General de l’Administració Local del Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya als efectes
previstos a l'art. 65 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

12/07/2017 La secretària

CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia per a l’execució d’aquests acords així com de totes les
incidències que se'n puguin derivar.”
Alcaldessa
Explica que CDC van presentar una Moció el 20.03.2017 per la implantació d’un sistema
d’àudio i vídeo acta de les sessions del Ple. Han estat parlant amb ells per poder
transformar aquesta Moció en una proposta d’acord. El que tracta és la sol·licitud de la
modificació del ROM per la implantació de les vídeoactes amb el text que es transcriu. Atès
que la informatització del sistema de registre de les sessions plenàries de l’Ajuntament pot
produir un efecte d’estalvi important de recursos humans i tècnics, es considera necessari
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Disposició transitòria. Entrada en vigor dels articles 49 i 50.
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Pol Ejarque
Diu que estan d’acord que el tema de la Moció es faci per decret d’alcaldia per agilitzar
una mica els terminis. Es cert que el termini de 2019 no acaben d’estar d’acord perquè
consideren que es podria comprometre un termini molt anterior perquè és de voluntat i
de justícia que justament la feina que estan duent a terme des de secretaria, una persona
per fer les actes i la secretària per revisar-les, consideren que es feina doble. Podria
estalviar importants recursos humans i tècnics i creu que aquesta mesura hauria de ser
molt anterior a la que proposa l’equip de govern. Ells haguessin posat 2018. Però si
contemplen que al 2019 ja ho tindran aprovat, no posaran cap impediment.
Alcaldessa
Diu que si ho faran, és un compromís de l’equip de govern. Dóna la paraula al senyor
Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Comenta que en aspecte aquell de si hi ha diners o no, es podrà fer. La secretària ja va
dir que hi ha una persona que es dedica i ella també i això ja, la feina que es fa, és un
estalvi. I per la despesa que parlaven, de “micros”, no creu que sigui tanta per no fer-la
al 2018. Creu que ho podrien fer en un any. Està d’acord i votarà a favor, també per el
que diu la secretaria i espera que al 2018 estigui fet.

12/07/2017 La secretària

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Diu que votaran a favor de la Moció. Creuen que a part del que s’ha dit també pot ser una
manera de difondre els plens a la ciutadania i que més gent ho pugui veure. I també estan
d’acord en que es modifiqui el ROM però puntualitza que ja es va demanar que el ROM es
modifiqués i els van vendre que ha s’havia de fer una comissió tècnica amb molt treball i
ara es fa amb una modificació exprés. Els creuen que s’ha de modificar en altres aspectes,
per exemple la CUP presenta avui una Moció d’una entitat de Corbera, i no únicament que
les entitats no poden presentar Mocions sinó que ni les poden llegir. Hi ha coses del ROM
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l’adopció de les mesures que així ho permet i es considera adient la modificació puntual
del ROM. Durant el transcurs de la Comissió Assessora es va consensuar la seva
transformació amb una proposta d’acord per tal de dur a terme la tramitació de l’expedient
i sotmetre al Ple la seva aprovació inicial. No va quedar tancat. Posteriorment, l’equip de
govern, un cop escoltada la secretària general, ha pres la decisió de la modificació del ROM
i una vegada parlat amb CDC, s’ha fet decret d’alcaldia 819/2017 de 8 de maig. La
modificació del ROM és competència del Ple, si ara s’aprovés la Moció, la proposta hauria
d’anar en un altre Ple i es retardaria. Es per això. En el decret s’encarrega una comissió
d’estudi d’aprovar el text de l’avant projecte, integrada pels membres de la Comissió
Assessora presents en l’equip de Govern i pel senyor Pol Ejarque en representació de CDC.
El text que proposen per la proposta d’acord, és integra, el text de la Moció amb una
excepció que han parlat amb ells. És que això és una disposició transitòria, que l’entrada
en vigor d’aquests articles i la implementació de les mesures tècniques necessàries per a
la implantació de les vídeoactes restarà condicionada en l’efectiva presència de consignació
pressupostària suficient establint com a data límit l’aprovació del pressupost municipal de
l’exercici 2019. L’equip de govern està totalment a favor de tirar-ho endavant però estan
mirant diferents opcions per poder-ho fer. Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.
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que s’han de canviar i estan d’acord amb la Moció i estan d’acord que es canviï el ROM
però entenen que hi ha molts mes aspectes del ROM que s’han de revisar.
Alcaldessa
Contesta que el que van dir pel canvi del ROM és correcta, el que passa es que això és
una modificació puntual. Només d’això. Si estan d’acord retiraran la Moció i presenten la
proposta d’acord i primer votaran la urgència de la proposta d’acord i desprès la proposta.
Poden emetre els dos vots. Demana es passi a votació.
Inclusió URGÈNCIA II
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel
Ripoll i Puertas (MPC), 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).

17/07/2017 JGL-PLE Secretaria

Punt URGÈNCIA II
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel
Ripoll i Puertas (MPC), 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).

I PART CONTROL
8. Moció per a la implantació sistema d’àudio i vídeo-acta de les sessions de
Ple (CDC).

Montserrat Febrero i Piera

9. Moció per a la redacció i desenvolupament d’un pla de comunicació local i
per a la creació d’un consell de redacció per a la revista municipal (CDC).
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal CDC, amb el
text següent:

12/07/2017 La secretària

Els mitjans i canals de comunicació, tant públics com privats, són un element
imprescindible en una societat democràtica, no sols perquè la ciutadania conegui la
gestió de les institucions públiques, sinó també perquè aquestes hi puguin opinar al
respecte. Si bé els mitjans de comunicació privats es regeixen –igual com qualsevol
empresa- per uns criteris mercantils, tot i el seu caràcter de servei públic, els mitjans
de comunicació públics han de regir-se pels principis democràtics i de pluralitat en que
es basa la nostra societat. Un caràcter, que tenint en compte la situació general de
desafecció política, guanya més importància que mai per tal de crear canals fluids i
recíprocs de comunicació entre el poder públic i la ciutadania. Si volem avançar en una
societat cada vegada més democràtica, els mitjans de comunicació públics són un
instrument prioritari per tal de fomentar, ja no sols la comunicació, sinó l’espai de
debat i reflexió que impliqui la ciutadania en la pressa de decisions públiques.
Des del grup municipal de CDC/Partit Demòcrata Europeu Català hem demostrat el
nostre malestar en diverses ocasions contra la utilització partidista de la comunicació
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institucional per part del govern. En els darrers mesos són diverses les ocasions en
que les notes de premsa de l’Ajuntament no recullen una informació real del que es
desenvolupa dins de l’Ajuntament i del saló de Plens sinó que cauen en cert partidisme
a favor del govern.
Atès que aquest caràcter dels mitjans de comunicació públics ja estan àmpliament
recollits en el Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública (vegeu
annex), elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural
de la Universitat Autònoma de Barcelona, per tal que els mitjans de comunicació locals
de titularitat pública –butlletí, web municipals, perfils de xarxes socials,...– respectin
els seus principis.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

SEGON.- Garantir que la redacció d’aquest Pla de Comunicació Local tingui en compte,
mitjançant un procés participatiu obert i actiu, les demandes i propostes de tots els
grups municipals, les entitats locals i de la ciutadania en general, per tal que aquest
document garanteixi i reculli la màxima pluralitat de propostes.
TERCER.- Que el Pla de Comunicació Local inclogui i tracti la creació i regulació del
Consell de Redacció Autònom per al Butlletí d'Informació Municipal L’Avançada. Per tal
que es garanteixi una visió plural, transversal, equitativa i transparent. Amb l'objectiu
de tenir una revista municipal on hom que visqui al municipi es senti representat.
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PRIMER.- Desenvolupar un Pla de Comunicació Local que tingui en compte tots els
mitjans i canals de comunicació propis de l’Ajuntament així com la relació amb els
mitjans de comunicació externs i privats.

QUART.- L'adhesió de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat als principis del Decàleg
de bones pràctiques de la comunicació local pública, elaborat pel Laboratori de
Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de
Barcelona i vetllar pel seu compliment rigorós.
CINQUÈ.- Difondre i publicar aquesta moció i del Decàleg de bones pràctiques de la
comunicació local pública en els mitjans de comunicació públics de Corbera de
Llobregat.

12/07/2017 La secretària

1. Han d'actuar com a elements cohesionadors del municipi Han de fer «poble» o «ciutat»
fomentant la identitat local, donant a conèixer els seus orígens, les mobilitats, les diferents
condicions socials de les dones i homes que amb les seves actuacions i relacions donen
vida plural a cada municipi, les tradicions i les activitats quotidianes: econòmiques,
culturals, socials, polítiques… i els projectes de futur.
2. Han d'informar d'una manera veraç, plural i transparent Han de donar compte de la
gestió que fa l'equip de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques que s'han
expressat a les urnes. A través de la crònica periodística del ple municipal, han d'explicar
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les diferents propostes d'actuació i reflectir els punts de vista dels diferents grups polítics
representats i les votacions emeses.
3. Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania Els professionals responsables dels
mitjans de comunicació local de titularitat pública han de poder consolidar-los d'acord amb
les característiques de cada municipi i amb una periodicitat regular (diària, setmanal,
quinzenal o mensual). Han d'oferir alternatives informatives plurals davant la resta de
mitjans locals, autonòmics o nacionals. No han d'estar supeditats als canvis que es
produeixin als equips de govern o cada vegada que se celebrin eleccions. En períodes
electorals, han de ser un vehicle comunicatiu clarificador de les diferents opcions polítiques.

L'editorial ha de reflectir l'opinió de la publicació i no ha d'estar signat per l'alcalde o
alcaldessa. En els mitjans audiovisuals s'ha de fomentar tertúlies i programes de debat
plurals. A través d'Internet, s'han de promoure consultes populars, fòrums, etc., a més
d'oferir solucions fàcils a problemes concrets i tràmits burocràtics.

Montserrat Febrero i Piera

5. Han de promoure les activitats de la societat civil i l'associacionisme Els mitjans de
comunicació local de titularitat pública han de potenciar l'associacionisme i la iniciativa
social mitjançant la publicació o difusió de totes les activitats que realitzen les
organitzacions de la societat civil, especialment a través de l'agenda d'activitats o d'altres
formats informatius.
6. Han d'evitar el partidisme i la manca de professionalitat Mitjançant un tractament
contrastat i al més complet possible de les principals informacions, donant veu als diferents
protagonistes, retent comptes de la gestió realitzada i fomentant la participació ciutadana.
Els mitjans no es poden utilitzar com a eina de propaganda política del partit o la coalició
que deté el poder.
7. Han de despertar l'interès de la ciutadania Mitjançant la utilització d'un llenguatge clar,
precís, respectuós amb la diversitat d'homes i dones de les diverses procedències i
condicions socials que donen vida al municipi, a l'abast del gran públic, amb titulars
entenedors i atractius. Han de generar procediments que afavoreixin la identificació i la
implicació de la ciutadania en la informació i la participació democràtica.

12/07/2017 La secretària

8. Han d'estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris Han de tenir professionals
que rebin una remuneració adient a les tasques que realitzen i que disposin dels recursos
tècnics necessaris, sempre respectant el codi deontològic que regeix la professió
periodística.
9. Han de funcionar a través d'òrgans de gestió participatius Els mitjans de comunicació
local de titularitat pública han de funcionar amb estructures organitzatives –consells
editorials o consells d'administració– que garanteixin la professionalitat de les persones
que hi treballen i la participació del conjunt del consistori, de les organitzacions de la
societat civil i de la ciutadania local.

Maria Abarca Martínez
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4. Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica Els mitjans de
comunicació escrits han de donar un tractament periodístic professional a les informacions
i han d'inserir espais d'opinió dels càrrecs electes, dels grups polítics, de tècnics
especialitzats, de representants de les organitzacions de la societat civil i de les persones
que hi vulguin intervenir.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

5934dbd5b2b04c69bcbd903516162b8a001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

2d5face954f148589f29fed761a6ed16001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

10. S'han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada municipi Les
institucions o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació local de
titularitat pública han de dissenyar plans municipals de comunicació a partir d'un diagnosi
i una anàlisi de la situació comunicacional local i han de definir els objectius que s'han
d'assolir establint els recursos humans i tècnics i les dotacions econòmiques necessaris,
sempre d'acord amb les possibilitats i necessitats de cada municipi.
*Elaborat per Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la ciutadania plural, Universitat Autònoma
de Barcelona

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.

12/07/2017 La secretària

Montserrat Febrero i Piera

Manel Ripoll
Explica per fixar una mica el posicionament del govern. Per fer una mica d’històric, la
revista Avançada s’està fent des de l’any 1980. Que arriba a sis mil cinc-centes llars de
Corbera i anualment l’Ajuntament, per això reivindiquen, convoca un Consell sectorial de
comunicació on participen tots els partits amb un representant del Consistori, mes
personal de la radio que són voluntaris i també l’equip redactor de l’Avançada. Aquesta
Comissió es constitueix tots els anys al mes de gener, menys aquest any amb motiu que
l’Avançada està en fase de licitació i també estaven esperant tenir mes informació de la
nova proposta de la web per poder explicar. L’any passat, dos grups polítics, van demanar
tenir mes capacitat per poder fer una valoració dels pressupostos de l’any anterior, se’ls
hi va fer. Els continguts d’aquesta revista són de caràcter tècnic i el regidor, que els parla,
no intervé en cap negociació i només es treballa paral·lelament i transversalment a
l’Ajuntament. Les diferents àrees passen els comunicats que es vulguin presentar en
l’Avançada, a l’equip redactor què és el que inclou. El 40% de l’Avançada són entitats de
caràcter culturals, ensenyament, de tot tipus. I ells, des de l’equip redactor no toquen ni
una sola coma. L’únic que fan és passar al corrector, tenen aquí la persona que els presta
la Diputació perquè d’aquesta manera pugui sortir l’Avançada de la millor manera possible.
El decàleg que presenten, pràcticament el compleixen en tot. Insisteix que l’alcalde no pot
en aquet moment ser el que faci la introducció de l’Avançada. Ells creuen que sí, han de
donar aquesta visió política de l’alcaldia que sempre és de caràcter genèric i mai parla de
política com a tal. Han canviat el format diverses vegades i ara és en paper reciclat.
L’Avançada l’únic que fa és la maquetació i impressió de la revista, els continguts són fets
per l’equip redactor, dues persones treballadores de l’Ajuntament. Per tant l’equip de
govern votarà en contra de la Moció.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.
Pol Ejarque
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Pol Ejarque
Llegeix la Moció.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

5934dbd5b2b04c69bcbd903516162b8a001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

2d5face954f148589f29fed761a6ed16001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

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

Diu que primer els ha quedat molt clar el que és ara l’Avançada i repeteix com ha descrit
el Manel Ripoll. Diu que per als pressupostos de l’any passat no els van donar espai i es
va demanar de part del seu grup. No critiquen que hi hagi un 40% de part per les entitats.
Ha fet incidència que no és necessari que l’alcalde signi la introducció de l’Avançada però
entre altres punts de la Moció també hi ha que els mitjans audiovisuals s’hagin de fomentar
tertúlies i debats plurals, quan es farà a Radio Corbera una tertúlia política sobre el que
passa en aquest Ajuntament.

Montserrat Febrero i Piera

Pol Ejarque
Torna a dir que no critica el tema de les entitats, de fet el company que avui no està va
ser el primer en introduir el tema del 40% per les entitats. Si es cert que no s’havia
introduït el tema del debat de pressupostos per part d’ells per que estaven pendent la
redacció de l’Avançada, es podria haver escoltat o dir que podien fer el comentari ja que
si es va fer amb l’antic model fa dos anys també es podia haver fet aquest any, per tant,
creu que en aquest sentit no els va deixar fer i es va demanar.

12/07/2017 La secretària

Manel Ripoll
Respon que estan al mes de maig, encara no s’ha acabat l’any i encara es pot criticar o
posar tot el que vulguin en quant a pressupostos que si estan aprovats i que l’altre vegada
van dir la seva. Espera que a la propera Avançada, en aquesta no perquè ja està feta, es
pugi fer. Deixen les pàgines que necessiten per poder-ho fer. No hi ha cap problema en
aquest aspecte.
Pol Ejarque
Diu que recullin el guant i espera que hi hagi aquest espai.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
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Manel Ripoll
Respon sobre les dues qüestions, l’editorial, que era el que estaven dient, ells creuen que
ha de ser-hi i torna a dir que la editorial que signa l’alcalde de torn mai és de caràcter
polític, es parla de les coses que s’estan intentant fer, etc. El que no han pogut fer aquest
any que diferents partits de l’oposició poguessin dir la seva, és perquè no han pogut
constituir aquest consell sectorial de comunicació perquè encara els falten elements
suficients per poder explicar com serà l’Avançada nova, l’empresa que guanyi la licitació
formarà aquesta Avançada i també la web que s’està redactant i està en fase de licitació.
Des de fa vuit anys el consell sectoria s’ha convocat sempre als mesos de gener i aquest
any no s’ha pogut és per aquest motius, no perquè no tinguin un espai. Si es toca algun
punt de caràcter ortogràfic, el personal truca per fer la consulta de modificació a l’entitat
o canviar el redactat. Si ells estiguessin governant la farien d’una altre manera i ells la fan
des de fa molt de temps. Ell molt content del personal que fan la publicació de l’Avançada.
No intervé per res, l’equip, la part política de això. I també els hi diu a tots els partits
polítics i als que encara no han entregat l’escrit d’aquesta Avançada que ha de sortir el dia
25 d’aquest mes, no els facin entretenir gaire més, que tenen 1500 caràcters per poderse explicar, ja sap que a vegades és una mica just. També li diu que si mira revistes
municipals de part del Llobregat, no totes ho tenen. Intenten no posar molta publicitat i
donar espai sobre tot a les entitats i la contraportada que sigui d’una persona d’àmbit local
que faci coses pel municipi. I això mai es triat pel regidor ni per l’equip de govern. Que
quedi clar això.
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Montserrat Febrero i Piera

Manel Ripoll
Respon al senyor Xavier Miquel que té la seva opinió i evidentment ell té la seva. Ell creu
que quasi tots es compleixen però torna a dir i ha començat informant del mateix,
l’Avançada i la publicació de les primeres pàgines que parlen de l’Ajuntament és
transversal. El funcionament és el següent, el personal que treballa en un àrea concreta
passa la informació a l’equip redactor i l’equip redactor l’acaba de muntar i la presenta.
Aquí no intervé cap polític. El que diuen a l’Avançada es el que passa l’Àrea corresponent
a l’equip redactor que és el que l’acaba muntant.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Diu que ha parlat que no intervé cap polític, només un exemple i li agradaria que li
contestés sobre l’article d’actualitat titulat “Això va agafant forma al 2017 tenim el fons
pel Cèntric i per l’Àgora”. Pregunta qui el va escriure.

12/07/2017 La secretària

Manel Ripoll
Contesta que això ve de promoció econòmica i que els no el van escriure, evidentment.
Xavier Miquel
Respon que ja sap que ell no el va escriure i demana si podria contestar el Jordi Anducas
qui el va escriure aquest article.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
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Xavier Miquel
Diu que ells entenen que la ciutadania tampoc és ximple i sap perfectament que l’Avançada
és un diari de govern, no un diari de poble. I si miren l’última Avançada els articles sobre
l’equip de govern per quantes paraules negatives hi ha, cap. Quan ha dit que respecten
tots els punts del decàleg, no es respecta cap. No és opinable, la informació no és plural.
La CUP va fer una proposta de fer una Avançada amb criteris periodístics i no polítics i això
no vol dir que no els doni un espai perquè tots els partit diguin la seva. Ells també van dir
que no volien una Avançada política i per això també van demanar que s’eliminés les dues
pàgines que es donaven als partits polítics perquè entenen que una revista municipal i que
informa sobre el poble s’ha de fer d’una altre manera i des de un punt de vista periodístic
i no polític. El que van demanar en aquell moment és que els articles es facin en base a
criteris periodístics, significa únicament que evidentment hi ha una actuació de l’equip de
govern però es que l’Avançada si realment està en plural, sembla que no hagi cap veu
contraria. I aquí al Ple hi ha veus contraries i això no es reflecteix a l’Avançada. Si llegim
un diari normal, perquè no volen que l’Avançada sigui la “Hola” de Corbera, creuen que la
gent es intel·ligent i saben que no volen veure’s en les fotos, sinó reflectir els diferents
punts de vista. Per tant, que s’estigui dient que l’Avançada no és partidista, creuen que
no hi ha ningú a Corbera que pensi que l’Avançada no és el diari de l’equip de govern i
evidentment que hi ha Entitats i estan a favor. Però hi ha unes pàgines que han de ser
amb criteris periodístics i no polítics com és actualment l’Avançada. Per tant no es compleix
ni un dels punts del decàleg de les bones pràctiques.
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Jordi Anducas
Explica que el van escriure conjuntament amb la gent que està fent tot això. Gent del seu
equip, que gràcies a Déu, tenen una persona a l’equip que la seva altre vida és periodista.
Evidentment volen donar a conèixer una cosa que és cabdal per aquest poble i ell va
repetint a tot a reu on pot. Creu què tenen una part d’acció de govern, però aquestes
coses no funcionaran sinó són capaços de comunicar que cal que tots els veïns i veïnes
d’aquest poble també els ajudin a que això funcioni. El Cèntric que inauguren al 27, 28 de
maig, aprofita per dir-ho.
Explica sobre el Cèntric el que s’ha exposat en un Ple anterior i que és fora de la temàtica
d’aquest punt número 9.
Diu que han utilitzat l’Avançada per transmetre això.
Hi han interrupcions per demanar que s’estava parlant de la Moció de l’Avançada.

Jordi Anducas
Respon que podien haver escollit un altre article però han escollit justament el que parla
del Cèntric, mala sort. És important. I és important no criticar aquest article perquè criticar
aquest article és criticar que hi ha una esperança que aquest poble visqui anys. Que
critiquin un altre.

Montserrat Febrero i Piera

Alcaldessa
Intervé per aclarir que ells volien posar aquí en evidència és una cosa que no es veritat.
Que l’article l’ha fet ell i has explicat que hi ha hagut una persona que l’ha fet. I les coses
es fan així, en equip. Ja està, hi ha una persona que és periodista i l’ha fet. Dóna la paraula
al senyor Xavier Miquel.

12/07/2017 La secretària

Xavier Miquel
Diu que s’han anat molt del tema. Ells han fet una pregunta que s’ha resumit molt bé. Han
preguntat, perquè s’havia dit aquí que els polítics no intervenien en els articles. I ha quedat
en evidència que els polítics intervenen en els articles. I no estan criticant en l’esperança
que aquest poble es mor i no se què. Estan criticant, únicament, que els polítics facin
articles a l’Avançada en llocs on suposadament és periodisme. I per molt que ho hagi fet
una periodista, evidentment els equips de comunicació de les empreses, dels partits són
periodistes, però no són amb criteris periodístics, seran criteris empresarials o
institucionals, el que sigui. Els criteris periodístics són uns altres. Està molt bé el Cèntric i
l’Àgora i ho poden compartir o no però és la idea de l’equip de govern. El debat no és si
estan en contra de això, però segur que hi ha gent en contra i aquí no es reflecteix.
Jordi Anducas
Diu que no creu que han d’entrar en aquest debat. Si ha algú en contra l’han escoltat i
han rectificat moltes coses.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
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Alcaldessa
Diu que creu que dóna la paraula a tothom i no li agrada que s’interrompi així. S’ha
preguntat una cosa i està contestant. Quan altres parlen no els talla.
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Antonio Moreno
Diu que creu que parlen de dos models. No és un tema de que vagi en contra de qui ho fa
perquè tots els ajuntament utilitzen el diner públic per fer propaganda de lo bo que són.
El tema és, aquest model de comunicació, és un model de comunicació al poble que li està
donant eines per ser crítics i si volen que col·labori, ha de col·laborar gent crítica. Que
col·laborin dient “que bona és la Boladeras”, “viva la Boladeras” no és col·laborar.
Col·laborar és dir “s’ha fet això molt bé” i defensar-ho i dir qui l’ha fet. I això s’ha fet molt
malament. Perquè això, encara que ho paguin dels impostos tots els ciutadans, els
representats de govern són ells i al final fan. I això és el gran debat de mitjans de
comunicació. Parlen del que era el pobre, el de paper, però les ràdios municipals desastre
des de el punt de vista de ser una eina de comunicació, de informació, de pedagogia, etc.
Les televisions són un desastre. Pregunta si és possible canviar. Ell té esperances amb
gent de la CUP, sobre tot els de Corbera que els admira, si algun dia governen i els de un
país en comú i ells, ja veuran que canviaran criteris de comunicació, canviaran criteris de
serveis socials, canviaran molts criteris i per això estan allí, perquè tenen alternatives
diferents als de ells. Lo dolent és quan creus que uns companys de viatge de quatre anys,
com Esquerra Republicana, passen a ser dreta republicana a Corbera. Fan polítiques de
dretes amb la gent que mana. Ja sap que no agrada però com no té medis de comunicació
per fer-ho ho diu al Ple. I torna al principi, aquesta revista és la mateixa revista que la del
Prat. És el “Hola” de mentides, perquè hi ha moltes mentides o veritats a mitges que són
pitjors que mentides. I el mateix a Sant Boi, Hospitalet, etc., no canvia. I les televisions i
les ràdios lo mateix. I ell que reconeix el treball del Manel, perquè ha estat amb ell encara
que siguin de partits diferents, està fent el treball que millor pot fer però d’un sistema de
revista que no és la d’ells. Han de pensar que representen la ciutadania, hi ha molta
ciutadania que tampoc és la seva. Hi ha veïns seus dels Herbatges que agafen l’Avançada
i la llençant perquè diuen que ja saben el què dirà i no els interessa perquè els bonys d’allà
no surten a l’Avançada, etc. Diu que fan la tònica que fan tots el municipis i per ell és un
debat inútil. El govern mai farà autocrítica i per ell no hi ha solució. Pregunta si se’n recorda
de l’Avançada que parlava de “Corbera políticament incorrecta” i hi havia gent amb criteri
molt proper al d’ells dient coses que estava totalment d’acord, les mateixes que ell diu al
Ple. Aquesta comunicació serà clandestina sempre. La del govern serà aquest tipus de
premsa i punt.
Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.

12/07/2017 La secretària

Abstencions: Alfonso Olarte Rodés (PP).
Vots en contra: 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).“
La Moció per a la redacció i desenvolupament d’un pla de comunicació local i per a la creació
d’un consell de redacció per a la revista municipal queda rebutjada.
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Miracle Guerra i Sala (CUP).
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10. Moció contra les agressions sexistes als grans esdeveniments d’oci i
festius de Corbera de Llobregat (CUP).
La violència sexista, fruit del sistema patriarcal, es manifesta de forma estructural en
l’entramat de relacions socials i personals de la nostra societat. Els espais d’oci i de
festa no en són una excepció. Les agressions sexistes i l’assetjament sexual, en
moments de festa i esbarjo, es donen sistemàticament amb el vistiplau o la ignorància
de bona part de la població, ja que estan normalitzades i legitimades pel context.

Atès que les institucions públiques tenen l’obligació d’abordar les diverses cares de la
violència masclista a través de la prevenció i elaboració de polítiques amb perspectiva
de gènere. Els ajuntaments, com a institucions més properes a la vida quotidiana dels
ciutadans, tenen un paper fonamental a l’hora d’actuar contra la violència que
s’encarna en tots els espais de socialització, així com també en els espais de la festa
major del poble o d’altres esdeveniments d’oci.
Atès que la seguretat de les noies i dones a l’espai públic és un deure col·lectiu, però
sobretot és una tasca de l’administració vetllar i sensibilitzar la població perquè els
carrers siguin espais de seguretat per a totes les que hi transitem.
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Atès que les agressions derivades dels rols i comportaments naturalitzats de les
masculinitats heteropatriarcals hegemòniques en espais de festa són múltiples i
diverses: comentaris ofensius i degradants per part d’un home; floretes (piropos) no
desitjats, insults, mirades persecutòries cosificadores, tocaments no desitjats,
agressions físiques, etc. És a dir, un ventall d’actituds que violenten l’espai de confort
de la dona que, sovint, vulneren la seva integritat física i emocional.

Per tots aquests motius, la Candidatura d’Unitat Popular proposa al ple l’adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER.- Adaptar el protocol contra les agressions sexistes als grans esdeveniments
d’oci i festius que elaborarà properament la Diputació de Barcelona a la realitat de
Corbera mitjançant un procés participatiu que impliqui totes les entitats culturals,
juvenils i de dones, així com als professionals de l’àmbit de prevenció i lluita contra la
violència masclista.

12/07/2017 La secretària

- La prevenció, les actuacions i els procediments que calgui seguir davant una
agressió sexista.
- La formació específica dels diversos agents que vetllen per la seguretat durant
les festes a Corbera de Llobregat.
- La informació i sensibilització sobre la violència sexista, especialment als
instituts d’ensenyament.
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SEGON.- Crear una campanya de comunicació i de sensibilització perquè les festes
majors de Corbera, i d’altres actes festius pactats per la comissió, estiguin lliures
d’actituds sexistes i discriminatòries, la qual contemplarà accions com ara:
- L’elaboració d’un cartell institucional amb un lema de condemna a les
agressions sexistes (exemple: “NO és NO. Per unes festes lliures de sexisme”).
- El llançament d’un hastag a les xarxes socials de l’Ajuntament amb el lema
triat per a la campanya.
- Fer arribar tot el material i una explicació de la campanya a totes les entitats
organitzadores d’actes en el marc de les festes de Corbera, així com als dos
instituts de Corbera.

QUART.- Traslladar aquest acord a la Comissió de festes i al conjunt d’entitats culturals,
juvenils i de dones del poble, i també a les entitats i als promotors privats implicats en el
desenvolupament de grans esdeveniments d’oci o festius al poble.”
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Montserrat Febrero i Piera

Albert Cañellas
Explica que es una Moció que fa temps que es treballa, s’havia proposat en una assemblea
oberta de la CUP ja fa mesos. El grup de dones “Figaflors” va redactar aquesta proposta
basada en propostes presentades en altres municipis. S’ha presentat el mes passat una
Moció semblant a la Diputació de Barcelona que va ser aprovada per unanimitat i es
redactarà un protocol en el sentit que diu aquesta Moció. L’equip de Govern ha proposat
un canvi en la redacció en aquesta Moció i estan d’acord i tenen una proposta d’esmena
que seria eliminar el primer punt que parla de crear una comissió que redacti el protocol i
en el segon punt es substitueix el segon paràgraf de l’elaboració del protocol i el llegeix.
A partir d’aquí, seria mantenir el mateix text que és molt semblant a la Moció aprovada
per la Diputació de Barcelona.

12/07/2017 La secretària

Alcaldessa
Desprès de fer les comprovacions diu que la campanya la faran en base al protocol, el
protocol encara no està. Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.
Arturo Martínez
Explica que han acordat eliminar el punt 1, l’acord 2 s’ha adaptat el protocol contra les
agressions sexistes es correcte. En el 3 hi hauria de suprimir ja que no tenim encara el
protocol no es pot parlar de la Festa Major del 2017. La Diputació no el tindrà fins
setembre-octubre. Ells si tenen previst una campanya amb un fulletó indicant una sèrie de
coses. Mitjançant el circuit local de violència que es va aprovar al novembre de 2015, hi
han dos comissions, tècnica i de casos, que estan funcionant en la que participen totes les
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TERCER.- Incorporar la perspectiva de gènere en l’organització dels actes i l’elaboració
de la programació de les festes majors.
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àrees: serveis socials, polítiques d’igualtat, ensenyament, Mossos d’esquadra, Policia
Local, el Cap, SIE, ocupació i la comissió de casos fa la labor mes concreta a casos
determinats. D’aquet circuit local també es desprèn una guia de recursos per l’atenció i
recuperació, circuit local de violència masclista que es va repartir a llocs d’atenció pública
i la web de l’ajuntament. A mes a mes faran el fulletó de cara a la Festa Major, independent
del protocol que encara no existeix. L’ha d’elaborar la Diputació. En aquesta petita guia
estan tots els telèfons d’orientació i assistència. Els relaciona. Existeixen mitjans més que
suficients per intentar que les agressions i les conductes que es puguin produir en aquestes
festes.. hi ha una guia amb els recursos que es disposen i que creu són bastants. No poden
posar en el tex una campanya adaptada a un protocol que no existeix encara. Simplement
era això.

Albert Cañellas
Diu que la seva idea original y el redactat original de la Moció, la creació d’una campanya
de comunicació, era un altre punt tal i com estava escrit en el document que van entrar
per registre.

Montserrat Febrero i Piera

Alcaldessa
Diu que estava en el punt tres. El punt 1 era eliminar totalment, el punt 2 era adaptar el
protocol contra les agressions sexistes als grans esdeveniments d’oci festius que elaborarà
la Diputació de Barcelona a la realitat de Corbera mitjançant un procés participatiu que
impliqui totes les entitats culturals, juvenils i de dones així com els professionals dels
àmbits de prevenció i lluita contra la violència masclista. Això era l’antic punt 2. En el punt
3 ja posava: “La creació d’una campanya de comunicació i de sensibilització perquè les
festes majors de Corbera, i d’altres actes festius pactats per la comissió, estiguin lliures
d’actituds sexistes i discriminatòries; aquesta campanya tindrà el tret de sortida a la Festa
Major 2017 de Corbera, però es farà extensiva a tots els actes festius del poble.” Ells
estaven ja abans treballant conjuntament per fer una campanya però no tindran encara el
protocol.

12/07/2017 La secretària

Albert Cañellas
El que intenten explicar és que la redacció inicial que tenien ells, al dictamen es deia que
es fes un protocol i desprès una campanya de comunicació. Sobre el protocol, esperar que
la Diputació redacti el seu, entenen que si es fa des de aquí tampoc estaria abans i li
sembla raonable i desprès, com ja estarà la Moció aprovava i la voluntat de l’equip de
govern, ja es podria convocar una trobada per fer aquesta adaptació de forma participativa
i on les entitats organitzadores d’esdeveniments i de dones que poguessin participar. Per
altra banda proposaven una campanya de difusió al 2017 i diuen que ja estaven pensant
en fer-la.
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
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Alcaldessa
Diu que no hi ha una campanya elaborada, és un fulletó. Dóna la paraula al senyor Arturo
Martínez.
Arturo Martínez
Explica que el fulletó esperaven treure i encara no el tenen seria similar a un que han vist
d’un altre municipi que es deia “Si dius no, és no”. Evidentment adreçada a les possibles
víctimes, a les dones. I llegeix el fulletó. I per una altre banda diu “Si et diu no, és no”,
adreçada als que podrien ser agressors. Llegeix les frases. I després una sèrie de llocs on
adreçar-se. Seria similar a aquest fulletó. Fer una hastag tampoc implica molta feina. Està
esperant un esborrany per acabar de decidir si es correcte o com es veu.

Arturo Martínez
Confirma que està entès, la comissió de la que es parla, a posteriori tinguin elaborat el
protocol per la Diputació per veure si el poden adaptar i passar-lo als tècnics del circuit
local de violència per acabar d’arrodonir. No estan parlant de crear cap comissió ni cap
grup de treball abans de tenir aquest protocol. Per la Festa Major la campanya de
sensibilització estarà però reduïda a això. Per això ha volgut comentar abans tot el que ja
existeix.

Montserrat Febrero i Piera

Albert Cañellas
Diu que si el problema és la data d’inici, creu que poden canviar, en lloc 2017 posar 2018.
S’ha de fer front des de ja i amb totes les eines. Ells creuen que és molt important fer
campanyes preventives per exemple als instituts. Si el problema del redactat és perquè hi
diu 2017, el protocol és pot redactar i adaptar ja i de cara a aquestes festes majors. Si
creuen que cal esperar el protocol de la Diputació i a partir d’aquí engegar tot i abans fer
aquest tipus d’acció de difusió per aquest any poden canviar en lloc de Festa Major 2017
posi Festa Major 2018.

12/07/2017 La secretària

Alcaldessa
Diu d’acord i diu que vol deixar molt clar que l’equip de govern estan d’acord amb l’essència
del que proposen i realment no s’esperen a tenir el protocol fet i la prevenció es que ja
estan treballant amb això i amb els instituts hi ha xerrades que ja s’estan treballant. Havien
parlar per fer una campanya. Estan sensibilitzats i estan en això per evitar. Si per desgràcia
arriba hi ha informació on s’han de dirigir. Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
Rosa Boladeras
Diu que per part del govern ja s’ha marcat la posició i ara com a portaveu vol dir que
l’esperit el comparteixen. Es tracta de fer les coses ben fetes. El regidor ha dit que es una

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 2

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

06/09/2018 DILIGÈNCIA D’OBERTURA I
TANCAMENT del Llibre
d’Actes del Ple de l'any 2017
que s’inicia amb l’acta del
31/01/2017 i finalitza amb l’acta
del 19/12/2017.

Signatura 2 de 2

17/07/2017 JGL-PLE Secretaria

Alcaldessa
Diu que el que els ha explicat, que quedi clar que ara no faran la comissió perquè ara no
tindran el protocol, que no hagin malentesos.
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Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.

Montserrat Febrero i Piera

Miracle Guerra
Diu que si realment estan d’acord amb l’esperit de la Moció i creuen que el demanen no és
tan exagerat, com ha dit l’Artur, fer una hastag no és tan difícil, no entén perquè no volen
que la Comissió comenci a funcionar tot i sabent que acceptaran el protocol de la Diputació
però ja podrien començar a treballar localment en coses més petites probablement i que
fossin ja de ús de ja. No entén perquè no volen no crear aquesta comissió aquí fora de
l’equip de govern. A lo millor entre tots es treuen idees aprofitant tota la feina que ja tenen
feta però els altres també poden tenir idees i ajudar a fer extensiu.

12/07/2017 La secretària

Rosa Boladeras
Diu que val però que el redactat ha de ser diferent, no s’ha d’esmentar ni la Festa Major
del 2018 perquè no té sentit perquè serien les properes festes que haguessin en el
municipi. Pensa que s’hauria de revisar una mica el redactat. Ella no s’oposa a aprovar-la
tal com està però pensa que no queda lligada i es improvisar ara damunt de la marxa i es
una llàstima. Pensa es pot posar un calendari quan es crearà comissió, això de canviar
d’any pensa que no té sentit, s’hauria de canviar el redactat amb més coherència, també
amb el protocol, que es farà, s’adheriran i hauria tot una sèrie de passes que pot ser també
es podrien reflectir. És la seva opinió.
Arturo Martínez
Diu que pràcticament tot el que tenia que dir ho ha dit. Si han demanat l’adhesió a la de
la Diputació o l’adaptació de la Moció a la de la Diputació era per buscar un treball potent
de tècnics i desprès a nivell local podessin treballar-ho amb un grup amb entitats i altres
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iniciativa que concorda amb coses que ja s’estan fen amb el govern. Una opció es deixar
damunt de la taula i preparar-la bé. Urgència no té. El tema mereix una atenció urgent, si.
Establir realment que farà aquest ajuntament en aquest tema no té una urgència. Estan
d’acord en aprovar la Moció, sumar-se a la Moció aprovada per la Diputació. Aquest és una
transacció que el que l’han presentat poden acceptar i deixar un redactat per al proper Ple
en que exactament es digui a més a més del protocol que es farà en el cas de les Festes.
Ho diu perquè en aquesta Festa Major ja haurien de tenir aquesta feina feta. Encara que
diguin que estan d’acord amb el protocol i desprès estiguin d’acord amb la festa de l’any
que be, ho han de fer ben fet. Planteja aquesta altre opció, deixar-ho damunt de la taula,
s’aprova avui la de la Diputació i tornin a presentar amb la transacció que es pugui fer.
Muntar la comissió no tenen temps material, el material imprès s’està dissenyant en aquest
moment i si han de fer altre tampoc es podran comprometre ara amb la Comissió de festes
perquè ja s’ha avançat tot aquest tema. Proposa votar la Moció de la Diputació i deixar
damunt de la taula respectant la iniciativa de la CUP entenent que és d’una entitat a més
a més i que la treballaran i la tornaran a presentar la CUP de manera que estigui
consensuada.
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persones però pensant que per sobre està la comissió tècnica que ha citat qui la composa
i que són els que assisteixen a jornades de formació en diferents àmbits. I aquestes
persones són les que desprès tenen un coneixement real, tot ha de passar al final per
persones molt especialitzades a nivell jurídic, salut, tractament de denúncies. És una
qüestió molt delicada i molt tècnica. Està d’acord amb el fet de ben redactat i és complicat
fer-ho ara de presa i corrents. La idea era que aquest grup comencés a funcionar en el
moment que tinguessin el protocol de la Diputació. Tot el que va aprovat sempre, sigui Pla
d’Igualtat, Circuit de Violència, tot sempre ha sigut en col·laboració amb la Diputació. Creu
que la cosa està si es pot redactar bé ara o és córrer massa. Pot ser com deia la primera
tinenta d’alcaldessa de fer un redactat bé o l’aproven ara però no ben redactada del tot
però entenen per on van les coses. És el que ell pensa.

Xavier Miquel
Diu que mantenir el redactat, no entenen, creuen que aquí s’està “marejant la perdiu”. No
entenen que vol dir que el redactat està mal fet. La única cosa que creuen que ha creat
confusió és el tema de la campanya comenci per aquesta Festa Major que va lligat al
protocol. Evidentment tothom està d’acord en que el protocol s’accepta el que està
preparant la Diputació de Barcelona i el tema de la campanya és una cosa apart que com
bé s’ha dit es pot fer i només en un fulletó. Estan a 9 de maig, la Festa Major és al juliol i
es pot fer moltíssima feina en dos mesos. No hi ha excuses per no fer aquesta feina. I els
agradaria saber que s’està fent a nivell preventiu. Evidentment és urgent. Entenen que les
coses es poden fer molt bé, bé o molt millor però una campanya per aquesta festa major
és evident. I que es pot començar ara, també. El fulletó ja fa temps que s’està preparant,
quines xarrades s’han fet en els instituts en aquest sentit? Han comentat que s’havien fet
xerrades. Es poden tornar a fer aquesta campanya? Si el fulletó ja el tenen gairebé
preparat, cartells, que les barraques de la Festa Major hagin de tenir aquest cartell, hi ha
moltes coses que es poden fer i són dos mesos. I que la campanya del 2018 serà millor,
segur. Però al 2017 se’n pot fer una de ben potent.
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

12/07/2017 La secretària

Carme Benito
Diu que no hi hauria cap problema, estan d’acord amb el tema aquest. El problema si que
realment és el temps. La Festa Major porta moltíssima feina, ja tenen reunions de comissió
per veure quines activitats fan i de quina manera. Faran una tercera, han de fer una de
totes les barraques. Comporta molta feina. Està totalment d’acord amb el tema de la Moció.
Es veritat que el Protocol no el tenen. Quan estigui el protocol poden començar a parlar.
Ella diu que pot assumir com Àrea de Cultura que algun dels lemes de l’Àrea d’Igualtat que
pugui sortir dins del programa, no hi ha cap mena de problema. Ho posaran i on s’han de
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Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Carme Benito.
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dirigir, no hi ha problema, creu que si s’ha de fer prevenció però tampoc crear alarma.
Això també l’agradaria que quedés clar. Crear alarma tampoc. Vol dir, si tinguessin molts
casos però que tampoc espantar a la gent que sembli que a Corbera hi hagi un problema
molt greu com pot haver en altres llocs amb més habitants on les festes majors realment
poden ser molt més susceptibles de violència que no aquí. Està d’acord que s’ha de fer
prevenció i posar un lema dins del programa. No hi ha cap problema.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Montserrat Febrero i Piera

Alcaldessa
Explica que ara li donarà la paraula a la senyora Carme Benito i al senyor Arturo Martínez
que l’han demanat però abans li vol dir que ells han dit de redactar-la correctament. Ells
entenen que les Mocions les haurien de poder treballar abans amb calma totes les
esmenes. És això simplement, per fer-ho correctament. Dóna la paraula a la senyora
Carme Benito.

12/07/2017 La secretària

Carme Benito
Explica que el tema de dir de deixar-la sobre la taula és per complir la Moció. Ella està
demanant que no podrà complir amb el que diu la Moció donat que la feina que suposa el
portar a terme la Festa Major. Han de pensar que estan treballant per la Festa Major des
de gener.
Alcaldessa
Dóna pas al senyor Arturo Martínez.
Arturo Martínez
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Antonio Moreno
Pregunta el perquè si no hi ha problema, no voten si a la Moció ja. Els preocupa que ho
presenta un grup de l’oposició. Tot el que ha explicat el company estan d’acord i a més
coses que no sabien, les saben ara. I recolzen el que s’està fent. És positiu, però és més
positiu que el Ple municipal aprovi una Moció en la que estan d’acord tots. I si s’ha de
retirar el que diu de l’any, tot el que diu la Moció l’ha redactat un grup que està més
sensibilitzat amb el tema i està disposat a canviar dates i adaptar-la a Corbera. Però
senyora alcaldessa, mani una mica en el govern i si us plau quan estiguin d’acord en el
fons diguin que sí. No deixin que sempre mani la resta. És un espectacle veure des de aquí
com la senyora Boladeras li diu a vostè que no i al final és que no, passa el “rodillo” que
no i la resta de companys que tinguin una mica de criteri encara que siguin de l’equip de
govern. Que diguin si estan d’acord, que estan d’acord amb el 99% de la Moció i l’aprovin.
I adherir-se al decàleg de la Diputació i ja està. I si abans poden fer la comissió, ja sap
que no volen fer ara la comissió però la Moció aprovar-la si us plau. Que no estan
presentant una Moció als vostres pressupostos ni a la línia de flotació de l’equip de govern.
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Antonio Moreno
Diu que s’aprovin totes dues.
Rosa Boladeras
Explica que la Diputació va aprovar la Moció que va presentar la CUP, estan parlant de la
mateixa. Estan proposant fer un text. I aquí s’està proposant de posar dins d’una Moció la
mateixa Moció i per això demana si poden posar ordre en l’acord que volen prendre. La
Moció és la mateixa, és torna a repetir.

12/07/2017 La secretària

Albert Cañellas
Demana la paraula si us plau i diu que la seva proposta concreta és l’esmena que els han
passat. Creuen que amb els mesos que queden per la Festa Major es pot iniciar aquestes
propostes que ja han sigut aprovades per la Diputació i creuen que es poden fer per
aquesta Festa Major, són propostes d’elaborar un cartell, de fer un hastag i d’implicar que
hagi a la Festa Major aquesta campanya de sensibilització. Aquesta és la proposta d’ells i
proposen l’esmena que han escrit per canviar el concepte de “elaborar un protocol” per
“un cop hi hagi un protocol de la Diputació, adaptar-lo a la realitat de Corbera. Mantenen
la seva proposta d’esmena, els agradaria que s’aprovés perquè seria una Moció molt més
realista i molt més propera al que vol fer l’equip de govern i per tant creuen que es podria
portar a terme. Si s’aprova aquesta esmena mantindran la Moció amb aquesta modificació
i els agradaria que fos aprovada. Si no s’aprovés aquesta Moció, igualment els agradaria
que s’aprovés la Moció tal com quedés.
Alcaldessa
Consulta en el punt tres posar 2018, treure la data.
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Explica que, en aquest punt, la dificultat que pot haver és que, llegirà el punt 2 de la Moció
que ha presentat la Diputació i de la que s’ha presentat, l’apartat on ara mateix es troba
el problema. Llegeix el paràgraf del punt 2 de la Moció de la Diputació : “..crear una
campanya comunicativa i de sensibilització perquè els actes festius estiguin lliures
d’actituds sexistes i discriminatòries. Aquesta campanya contemplarà accions com ara
l’elaboració d’un cartell institucional amb un lema de condemna a les agressions sexistes.
Exemple “no és no per unes festes lliures de sexisme”. El llançament d’un hastag a les
xarxes socials (de la Diputació) amb el lema triat per la campanya. Fer arribar tot el
material i l’explicació de la campanya als ajuntaments de la demarcació (aquí parlarien
d’entitats, possiblement) amb l’horitzó que aquest arribi a totes les entitats d’actes festius
i especialment els centres d’educació secundària..” Ell creu que el problema rau en que no
diu a partir de quan s’ha de fer. En canvi aquí ens està dient pràcticament lo mateix que
és: “..la creació d’una campanya de comunicació i sensibilització perquè les festes majors
de Corbera i altres actes festius pactats per la comissió, estiguin lliures d’actituds sexistes
i discriminatòries. Aquesta campanya tindrà el tret de sortida la Festa Major 2017 de
Corbera però es farà extensiva a tots els actes festius del poble..” parla de l’elaboració d’un
cartell, de la generació d’un hastag. A la pràctica és lo mateix, però en la Diputació no
indica el temps. Simplement és això.
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Albert Cañellas
Proposa eliminar la frase a partir del punt i coma fins el punt. Incloure fins a
“discriminatòries”, posar un punt i el que hi diu desprès “aquest campanya tindrà el tret
de sortida la Festa Major 2017 de Corbera però es farà extensiva a tots els actes festius
del poble..”, treure aquesta frase. No cal especificar això i desprès seguir “..contemplarà
accions com ara..”.
Alcaldessa
Diu que la proposen així. Vol que quedi clar que no es veien amb cor de fer una comissió
ara però totes les coses de la campanya si les tenien previstes. Dóna pas al senyor Albert
Cañellas per llegir la Moció amb les esmenes.

Alcaldessa
Dóna pas a la votació de les dues coses, primer la votació de l’esmena i desprès la Moció.
Votació de l’esmena
“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), Manel Ripoll i Puertas (MPC), 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).

Montserrat Febrero i Piera
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Albert Cañellas
Llegeix la Moció amb les esmenes.

Vots en contra: José Antonio Andrés Palacios (GiU).”
Votació de la Moció
“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), Manel Ripoll i Puertas (MPC), 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).

12/07/2017 La secretària

La secretària aconsella jurídicament canviar el títol de la Moció.
L’alcaldessa llegeix el títol modificat de la Moció que ha estat aprovada : “Moció contra les
agressions sexistes als grans esdeveniments d’oci i festius a Corbera de Llobregat.”

11. Donar compte del període mitjà de pagament global de proveïdors 1er
trimestre 2017.
Informe de tresoreria 64/2017

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 2

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

06/09/2018 DILIGÈNCIA D’OBERTURA I
TANCAMENT del Llibre
d’Actes del Ple de l'any 2017
que s’inicia amb l’acta del
31/01/2017 i finalitza amb l’acta
del 19/12/2017.

Vots en contra: José Antonio Andrés Palacios (GiU).”
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En compliment del que es disposa en l'article 6.2 del RD 635/2014, de 25 de juliol,
pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a
proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de
retenció dels recursos dels règims de finançaments, prevists en la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s’emet el
següent informe:
Període mitjà de pagament a proveïdors 1r trimestre 2017 (PMP)

Fonaments de dret
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El període mitjà de pagament definit en el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel
qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a
proveïdors de les Administracions Públiques, mesura el retard en el pagament del
deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte del període
legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la
Llei3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si
l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la
presentació de les factures o certificacions d'obra, segons correspongui.



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



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



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

12/07/2017 La secretària

De conformitat amb l’article 3 del Reial decret 635/2014, per calcular el període
mitjà de pagament a proveïdors, s’hauran de tenir en compte:
1. Les factures expedides des de l’1 de gener de 2014 que constin en el registre
comptable de factures o sistema equivalent.
2. Les certificacions mensuals d’obra aprovades a partir de l’1 de gener de 2014.
Quedaran excloses del càlcul:
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Àmbit objectiu
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1. Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració
d’Administracions Públiques en l’àmbit de la comptabilitat nacional.
2. Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels pagaments
a proveïdors.
3. Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a
conseqüència d’embargaments, manaments d’execució, procediments
administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o
administratius.
Termini de presentació

Publicitat del període mitjà de pagament
L’Ajuntament haurà de publicar aquesta informació en el seu portal web en
compliment de l’article 6.2 del RD 635/14. Es publicarà l’informe Excel que genera
l’aplicació del PMP del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
INFORMACIÓ PMP
Es detalla a continuació la informació corresponent al 1r trimestre de 2017 que posa
de manifest que aquest Ajuntament, a data 31 de març de 2017, compleix
amb el període mitjà de pagament previst legalment.
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De conformitat amb la disposició transitòria única del Reial decret 635/2014 s’haurà
de publicar i comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la
informació referida a cada trimestre de l’any abans del dia trenta del mes següent a
la finalització del trimestre.

Código de Entidad

Entidad

09-08-072-AA-000

Ratio de Operaciones
Pagadas (dies)

Corbera de Llobregat

Ratio de Operaciones
Pendientes de Pago (dies)

9,98

-10,69

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.

12/07/2017 La secretària

QUART TRIMESTRE
ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat
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La tresorera acctal. Maria José Escudero Banzo.
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-1,91

Periodo Medio de
Pago Trimestral (dies)
4,89

ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

3,39

SEGON TRIMESTRE
ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

2,09

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

6,37

QUART TRIMESTRE
ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

5,45

TERCER TRIMESTRE
ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Montserrat Febrero i Piera

Signatura 2 de 2

Corbera de Llobregat

5,75

SEGON TRIMESTRE
ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

7,45

PRIMER TRIMESTRE
ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
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6,78

QUART TRIMESTRE
ANY 2014
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

TERCER TRIMESTRE
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Corbera de Llobregat
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Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

13,06

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
Ramon Gabarrón
Explica que es tracta de donar compte de quin ha sigut el període mitjà de pagament a
proveïdors en el primer trimestre del 2017, com es fa cada trimestre. En aquest cas el
període mitjà de pagament és de 4,89 dies després dels 30 dies que hi ha per aprovar la
factura. Vol dir que una vegada entrada la factura i passat el període de 30 dies per la
seva aprovació, l’Ajuntament està pagant a 4,89 dies.

12. Donar compte de l’informe de morositat 1er trimestre 2017.

Fonaments de dret

Montserrat Febrero i Piera

L’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, disposa:
“3. Els Tresorers o, en defecte d'això, Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en
aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà
necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals
s'estigui incomplint el termini.

12/07/2017 La secretària

4. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació
local, aquest informe haurà de remetre's, en tot cas, als òrgans competents del
Ministeri d'Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les
Comunitats Autònomes que, de conformitat amb els seus respectius Estatuts
d'Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. Tals òrgans
podran igualment requerir la remissió dels citats informes.”
L'Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, de desenvolupament de les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, modificada per l'Ordre
HAP/2082/2014, regula el procediment i la informació a subministrar relativa a la
morositat en les operacions comercials.
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En compliment del que es disposa en l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’emet l’informe sobre el
compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de
l’entitat.
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Els informes hauran d'elaborar-se considerant la totalitat dels pagaments realitzats en
cada trimestre natural, i la totalitat de les factures o documents justificatius pendents
de pagament al final del mateix, independentment de la data de registre de la factura
o
certificació
d'obra.
L'informe trimestral inclourà, almenys, d'acord amb la metodologia establerta per al
càlcul el període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, el
detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de
pagament mensual i acumulat a proveïdors, així com de les operacions pagades i
pendents de pagament de cada entitat i del conjunt de la Corporació Local.

METODOLOGIA DE CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DE L’INFORME
DE MOROSITAT
El Període mitjà de pagament dels efectuats en el trimestre, és l'indicador de la mitjana
del nombre de dies que s'ha trigat a realitzar els pagaments
PAGAMENTS. Per al càlcul del Període Mitjà de Pagament (PMP), tant de factures com
de certificacions, s’utilitza la següent fórmula:
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L’àmbit objectiu de l’informe son les operacions comercials, de conformitat amb
l’article 3 de la Llei 3/20014, per tant afecta principalment als capítols II i VI (despeses
en Béns Corrents i Serveis i Inversions reals), quedant excloses les obligacions de
pagament contretes amb Administracions públiques. Queden fora de l'àmbit de la Llei
les operacions que no estan basades en una relació comercial, tals com les que són
conseqüència de la relació estatutària i de personal o les que són conseqüència de la
potestat expropiatòria.

∑ (Número de dies període de pagament x Import de l'operació)
PMP = ------------------------------------------------------------------------∑ Import de l'operació
Número de dies període de pagament = (Data de pagament – Data d’entrada en el
registre administratiu).

12/07/2017 La secretària

- Si (Data de pagament – Data d’entrada en el Registre Administratiu) > 60 dies - Es
considera que la factura s’ha pagat fora de termini.
- Si (Data de pagament – Data d’entrada en el Registre Administratiu) < 60 dies – Es
considera que la factura s’ha pagat dintre del termini.
PENDENT DE PAGAMENT. Per al càlcul del Període Mitjà del Pendent de Pagament
(PMPP), tant de factures com de certificacions es pren la següent fórmula:
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Per determinar si les factures o certificacions s’han pagat dintre o fora del període legal
de pagament es realitzen les següents comprovacions:
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∑ (Número de dies pendent de pagament x Import de l'operació)
PMPP = ------------------------------------------------------------------------∑ Import de l'operació
Número de dies pendent de pagament = (Data final del trimestre – Data d’entrada en
registre administratiu).
Per determinar si les factures o certificacions s’han pagat dintre o fora del període legal
de pagament, es realitzen les següents comprovacions:
- Si (Data fi de trimestre – Data d’entrada en el Registre Administratiu) > 60 dies - Es
considera que la factura pendent de pagament es troba fora del termini legal de
pagament.

Terminis de pagament

Montserrat Febrero i Piera

L’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, redactat per la
disposició final primera de la Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació dels Fons
per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors, disposa:
Article 216 Pagament del preu.

12/07/2017 La secretària

4. L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a
la data d'aprovació de les certificacions d'obra o dels documents que acreditin la
conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis prestats,
sense perjudici de l'establert en l'article 222.4, i si es demorés, haurà d'abonar al
contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de
demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials. Perquè pertoqui l'inici del còmput del termini
per a la meritació d'interessos, el contractista deurà haver complert l'obligació de
presentar la factura davant el registre administratiu corresponent, dintre del termini i
en la forma escaient, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu
de les mercaderies o la prestació del servei.
Sense perjudici de l'establert en els articles 222.4 i 235.1, l'Administració haurà
d'aprovar les certificacions d'obra o els documents que acreditin la conformitat amb el
que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies
següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei, excepte acord exprés
en contrari establert en el contracte i en algun dels documents que regeixin la licitació,
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- Si (Data fi de trimestre – Data d’entrada en el Registre Administratiu) < 60 dies – Es
considera que la factura pendent de pagament es troba dintre del termini legal de
pagament.
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sempre que no sigui manifestament abusiu per al creditor en el sentit de l'article 9 de
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials.
En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per presentar la factura
davant el registre administratiu, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins a
transcorreguts trenta dies des de la data de presentació de la factura en el registre
corresponent, sense que l'Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i
efectuat el corresponent abonament.
L'Administració, per tant, disposa d'un termini màxim de pagament de 60 dies en total,
desglossat en 30 dies per aprovar les factures o certificacions presentades al registre
administratiu i 30 dies des de l’aprovació per procedir al pagament del preu sense
incórrer en mora.

Es detalla a continuació la informació corresponent al 1r trimestre de 2017 que posa
de manifest que aquest Ajuntament, a data 31 de març de 2017, compleix amb
els terminis de pagament a proveïdors previstos legalment.

Montserrat Febrero i Piera

PAGAMENTS REALITZATS

1r TRIM.2017

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

Nombre
873
4

Import total
1.466.785,84 €
371,77 €

Total pagaments

877

1.467.157,61 €

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

38,66
Nombre

Import total

0

0,00 €

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

Nombre
316
(*) 11

Import total
486.113,42 €
9.713,97 €

Total pagaments

327

495.827,39 €

Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dies
19,01

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

PENDENT DE PAGAMENT

12/07/2017 La secretària

(*) Pendent reconeixement extrajudicial

De conformitat amb l’article 16 de l’Ordre Ministerial HAP/2015/2012 l’informe s’ha
d’enviar al Ministeri d'Economia i Hisenda, a través de Oficina Virtual para la
Coordinación Financiera con las Entidades Locales, abans de l’últim dia del mes
següent a la finalització de cada trimestre de l’any.
Des de l’1 de gener de 2015 ja no s’ha de remetre l’informe a la Generalitat de
Catalunya (apartat 5 de la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre).
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INFORME
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Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.
La tresorera acctal. Maria José Escudero Banzo.

PAGAMENTS REALITZATS

Montserrat Febrero i Piera

PENDENT DE PAGAMENT

PAGAMENTS REALITZATS

3r TRIM.2016

Nombre
783
3

Import total
1.254.222,60 €
753,72 €

Total pagaments

786

1.254.976,32 €

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

36,91
Nombre

Import total

0

0,00 €

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

Nombre
383
1

Import total
973.205,91 €
186,58 €

Total pagaments

215

973.392,49 €

Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dies
14,61

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

Nombre
819
7

Import total
1.046.726,14 €
95.040,48 €

Total pagaments

826

1.141.766,62 €

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

38,43

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Nombre

Import total

0

0,00 €

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

Nombre
215
0

Import total
451.348,54 €
€

Total pagaments

215

451.348,54 €

Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dies
18,11

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Maria Abarca Martínez

12/07/2017 La secretària

PENDENT DE PAGAMENT
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4t TRIM.2016

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
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Import total
952.059,71 €
8.743,87 €

Total pagaments

824

960.803,58 €

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

38,51
Nombre

Import total

0

0,00 €

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

Nombre
243
0

Import total
573.533,55 €
€

Total pagaments

243

573.533,55 €

Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dies
21,25

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

Nombre
796
11

Import total
1.102.227,69 €
12.184,78 €

Total pagaments

807

1.114.412,47 €

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

42,56
Nombre

Import total

0

0,00 €

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

Nombre
223
4 (*)

Import total
393.645,63 €
1.929,09 €

Total pagaments

227

395.574,72 €

Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dies
19,40

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

PENDENT DE PAGAMENT

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 2

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

06/09/2018 DILIGÈNCIA D’OBERTURA I
TANCAMENT del Llibre
d’Actes del Ple de l'any 2017
que s’inicia amb l’acta del
31/01/2017 i finalitza amb l’acta
del 19/12/2017.

PAGAMENTS REALITZATS

1 TRIM.2016

Nombre
818
6

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS
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2 TRIM.2016

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
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(*) Compensació de deutes

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
Ramon Gabarrón
Explica que l’informe de morositat és una mica similar a l’altre però no compte exactament
els dies de la mateixa manera. Aquí els dona pel primer trimestre del 2017 que està a
38,66 dies. Poden dir que estan inclosos els 30 dies d’aprovació de la factura més els dies
de pagament i les factures que estan pendents de pagament i els dona 38,66 dies.

13. Donar compte del Pla pressupostari a mitjà termini 2018-2020, que inclou
les previsions 2017.

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

a) Els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i la regla de despesa de
les respectives administracions públiques.
b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte
tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a
modificacions, com l’impacte de les mesures previstes per al període considerat.

12/07/2017 La secretària

d) Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar la sostenibilitat a llarg
termini de les finances públiques.
L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, regula l’obligació de remetre informació sobre els plans pressupostaris a mitjà
termini en els quals s’ha d’emmarcar l’elaboració dels pressupostos anuals de les
Entitats Locals. Aquests plans pressupostaris a mitjà termini han d'incloure informació
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c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d’ingressos
i despeses.
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sobre els passius contingents, com són les garanties públiques i préstecs morosos, que
puguin incidir de manera significativa als pressupostos públics, així com la informació
necessària per a l'elaboració del programa d'estabilitat i la relativa a les polítiques i
mesures previstes per al període considerat que, a partir de l'evolució tendencial,
permetin la consecució dels objectius pressupostaris.
De conformitat amb l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre , la remissió
dels plans pressupostaris, s’ha d’efectuar per mitjans electrònics i mitjançant signatura
electrònica a través dels sistema que el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública (MINHAFP)
habiliti a l’efecte.

Vist l’annex 1 adjunt a la present proposta amb el detall del pla pressupostari a mitjà
termini amb referència al període 2018-2020, i que inclou les previsions de l’exercici
2017.

Montserrat Febrero i Piera

Aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l’article 21.1 s) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53.1.u) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
RESOL
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mitjà termini pel període 2018-2020, que
inclou les previsions pressupostàries de l’exercici 2017, i que queda resumit
documentalment a l’Annex 1 adjunt a la present resolució.

12/07/2017 La secretària

Segon.- Remetre la informació sobre el pla pressupostari mitjà termini aprovat fins
el dia 15 de març de 2017, a l’òrgan competent del MINHAFP, per via telemàtica, i
amb signatura electrònica, d’acord amb l’establert
a l’article 5
de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i a la guia publicada per la Secretaria d’Estat
d’Hisenda del MINHAFP.
Tercer.- Donar compte de la present resolució a l’Ajuntament Ple a la primera sessió
que celebri.”

Maria Abarca Martínez
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Mitjançant la guia publicada per la Secretaria d’Estat d’Hisenda del MINHAFP es regula
la remissió d’informació sobre els plans pressupostaris a mitjà termini amb referència
al període 2018-2020, i en els quals s’ han d’incloure les previsions pressupostàries de
l’exercici 2017, a través de l’ aplicació disponible a la pàgina web de l’oficina virtual de
coordinació financera amb les entitats locals fins el dia 15 de març de 2017.
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Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Montserrat Febrero i Piera

Previ a passar al punt 14. Donar compte d’altres resolucions d’Alcaldia i/o assumptes de
competència plenària, la senyora alcaldessa dona permís al senyor interventor per marxar.
L’alcaldessa passa a llegir, donar compte de les dones assassinades del que porten aquest
any.
Ara com ara hi ha 25 dones mortes per violència masclista a l'Estat Espanyol, tres d'elles
a Catalunya i 4 menors, que mai surten a l'estadística les víctimes per violència masclista.

12/07/2017 La secretària

Hem de recordar que aquestes víctimes mortals són només la punta de l'iceberg. A
Espanya es recullen 390 denúncies diàries, i les conseqüències d'aquesta violència,
denunciada o no, és esquinçadora en a la vida de les dones i dels fills i filles que la pateixen
de forma directa o indirecte.
Una vegada més, des d'aquest ajuntament volem refermar la condemna a totes les formes
de violències que pateixen les dones i reconèixer el dret de les dones a viure lliures de
violència masclista.

14. Donar compte d’altres
competència plenària.

resolucions

d’Alcaldia
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Ramon Gabarrón
Explica que és un pla plurianual, que ha comentat abans, que s’aprova cada any i és un
pla plurianual de tres anys inclòs l’actual, del 2017 fins el 2020 i recull des del pressupost
inicial i fa una valoració de quins seran els canvis, les previsions en els propers 3 anys
inclòs el 2017 de manera que fa una visió del que passarà. En concret, es tracta de fer un
pla per mantenir l’equilibri dels anys anteriors incrementant els mateixos percentatges
diferencials anteriors avaluant quins seran els ingressos i les despeses previsibles pels
propers 3 anys després del 2017. Els ingressos està previst que pugin cada any un 1,38%
en total, destacant que l’IBI pugi un 1%, l’IVTM un 1,3%, les plusvàlues un 1,3%, el de
construccions un 3,3%, les taxes en general (capítol 2) un 2,5%, les transferències un
1,35% i la PIE que són els ingressos dels impostos de l’Estat un 1,50%. En el cas de les
despeses es preveu que el capítol 1 (que es personal) pugi un 1,1% anual, el capítol 2
(que són despeses en bens i serveis) pugi un 1,5% anual, les càrregues financeres tot i
que es discutible preveuen un 2%, a transferències es preveu un 0,5% i el capítol 5 de
contingències un 1,5%. En el tema dels ingressos financers entenen que parlen
d’1.675.000,00 € d’ingressos per inversions, per tant de crèdit finançat i les inversions per
2017, 2018 i 2019 es preveuen en 2.300.000,00 €, 2.400.00,00 € i 2.264.00,00 €. Les
despeses financeres, en el 2017 és de 2.806.000,00 € perquè han amortitzat
anticipadament uns crèdits per al romanent de tresoreria positiu i per tant estan sumats
1.300.00,00 € que han amortitzat anticipadament. Per al 2018 es preveu unes despeses
financeres de 1.373.000,00 € i per 2019 d’1.564.000,00 €. L’evolució de l’endeutament
podien dir que en el 2016 era de 9.600.000,00 € que representava un 63% dels ingresso
corrents, en el 2017 serà de 8.200.000,00 € representant un 59%, en el 2017 serà de
8.5000.000,00 € representant el 60%, en el 2019 serà 8.600.000,00 € representant un
60% i en el 2020 de 8.570.00,00 € representant un 59%. És el resum d’aquest pla
plurianual per si ha algun dubte.
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assumptes

de

L’alcaldessa dóna compte dels assumptes següents:
1. De l’aprovació per part del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en
sessió de 28 de març de 2017, dels assumptes següents:

-

De l’acord relatiu a les acciones a dur a terme per a una Àrea Metropolitana de
Barcelona més accessible.

-

De la resolució en defensa del sector del taxi.

17/07/2017 JGL-PLE Secretaria

2. De l’aprovació per part del Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió de 20
de març de 2017, dels assumptes següents:

Montserrat Febrero i Piera

Signatura 2 de 2

De la modificació definitiva de l’article 3 del Reglament Metropolità del Servei del
Cicle Integral de l’Aigua i estimar parcialment les al·legacions formulades durant el
tràmit d’audiència dels interessats de l’expedient de modificació de l’article 3 del
mateix.

-

De la Moció de suport al Parc Agrari del Baix Llobregat.

-

De la Moció en relació a les empreses multiserveis acordant, entre d’altres, fer els
passos necessaris per assegurar que els concursos públics no afavoreixen a
aquestes o a les ETT’s propietat d’alguna empresa multiservei, evitar la contractació
d’empreses multiserveis amb conveni propi per a prestar serveis públics i obligar a
aquest tipus d’empreses apliquin les condicions laborals pactades al conveni
col·lectiu sectorial que sigui d’aplicació.

-

De la Moció d’adhesió al Manifest del Pacte Nacional per Referèndum.

3. De l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en sessió de
data 28 de febrer de 2017, del Protocol d’adhesió a la Xarxa de Memòria Democràtica del
Baix Llobregat.
4. De l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament de Collbató en sessió de data 20 de març
de 2017, del Protocol d’adhesió a la Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat.

12/07/2017 La secretària

5. De l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament de Pallejà en sessió de data 30 de març
de 2017, de la Moció de suport a les resolucions del Consell Consultiu de la Gent Gran del
Baix Llobregat.
6. De l’aprovació per part del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en
sessió de data 25/04/2017, de les Directrius de la Política metropolitana d’habitatge 20162019.
Vol aprofitar que finalment, a partir del 15 de maig, les expedicions addicionals d’Autocorb
al vespre per la última sessió de dilluns a divendres la última era a les 10:20 i a partir d’ara
se’n fa un altre que serà a les 11:30h des de Barcelona per la gent que està treballant.
També hi ha altres modificacions, reestructuracions, van estar amb la direcció general

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 2

06/09/2018 DILIGÈNCIA D’OBERTURA I
TANCAMENT del Llibre
d’Actes del Ple de l'any 2017
que s’inicia amb l’acta del
31/01/2017 i finalitza amb l’acta
del 19/12/2017.
Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

-

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

5934dbd5b2b04c69bcbd903516162b8a001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

2d5face954f148589f29fed761a6ed16001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

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

parlant per aquest tema i posteriorment van enviar una carta recolçant-ho. Dóna pas a
precs i preguntes.

15. Precs i preguntes.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.

Montserrat Febrero i Piera

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

12/07/2017 La secretària

Xavier Miquel
Diu que des de la CUP també volen fer unes preguntes. El tema de l’ampliació de l’Escola
el Cau de la Guineu, ja hauria d’haver un acord de govern en el primer semestre, estan
arribant al final i no saben com s’està portant. Des de l’AMPA se’ls comunica que les coses
no acaben d’estar clares i el temps s’esgota. Fa temps que la comissió no es reuneix, quins
contactes s’estan fent, com ho veuen des de l’Ajuntament i com estan pressionant per que
aquest acord de govern tiri endavant el més aviat possible. En principi queda un marge
d’un mes. D’altre banda volen saber com s’està desenvolupant la Moció dels accessos als
camins, com està. I també el tema de la comissió sobre el nomenclàtor que segueixen
esperant sense saber que està passant. Al començament hi havia moltíssima urgència per
tirar endavant i fa molt temps que no es convoca. També una pregunta que van fer en el
Ple passat, la barana dels contenidors els comenten que no hi ha hagut canvis. Finalment
sobre un projecte que ja van defensar en el seu moment és el tema de les franges d’incendi
amb silvopastura que s’havia de fer aquest 2017 i ara ja és una mica tard, no saben com
està, quan es convocarà, quines són les passes que s’han fet en aquest sentit, si serà
factible en els propers mesos ja que ells van estar molt d’acord amb aquest projecte i
creuen del tot necessari que es tiri endavant per Corbera.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
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Signatura 1 de 2

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

06/09/2018 DILIGÈNCIA D’OBERTURA I
TANCAMENT del Llibre
d’Actes del Ple de l'any 2017
que s’inicia amb l’acta del
31/01/2017 i finalitza amb l’acta
del 19/12/2017.

Signatura 2 de 2

17/07/2017 JGL-PLE Secretaria

Miracle Guerra
En relació al document que es va parlar a la Comissió Assessora sobre la modificació del
contracte de serveis públics per la gestió de residus i neteja diària. Creuen que el tema es
massa important per parlar al Ple no a la Junta de Govern. Corbera és un poble brut, les
necessitats dels seus habitants no es cobreixen. No és un problema de falta de civisme
general, els recursos no són suficients. El servei és car i demanen noves solucions. Esperen
que els canvis que estan en marxa funcionin i tinguin bons resultats. S’estima la necessitat
de informar més clara i amplia de les conductes necessàries per col·laborar tots més
eficientment. Que els contenidors, els seus voltants les papereres i altres estiguin nets,
facilita que es mantinguin nets i ara a Corbera això no passa. Ells no tenen una solució
màgica però estan disposats en participar a la millora d’aquesta qüestió. Les cartelleres
estan brutes i últimament ha hagut invasió d’una empresa d’una discoteca de Molins que
ha omplert amb propaganda tapant cartells que encara eren vigents. Hi ha alguna
normativa? Hi alguna persona que les neteja? Proposen intentar posar una frase que
estimuli a la gent a ferles servir tots una mica millor.
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.
Pol Ejarque
Diu que la primera pregunta va dirigida a la senyora alcaldessa i al senyor Gabarron i és si
ja s’ha fet l’ingrés a la hisenda catalana. Després una pregunta és si hi ha una partida
dedicada al control de plaga de rates, si es fixa o si s’actua en el moment que es detecta.

Montserrat Febrero i Piera

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

12/07/2017 La secretària

Antonio Moreno
Diu que la seva pregunta és sobre el carrer Camí Ral de Corbera alta, fa mes de 5 mesos
que estava senyalitzats amb pintura vermella els llocs on hi ha problema. Es evident que
no s’ha fet, pregunta si és una prioritat de l’equip de govern arranjar aquest camí. Hi ha
molta gent que camina pel camí i cohabiten vehicles. També creu que no s’ha de fer servir
per el que venen de la carretera de Gelida i seria un bon moment per dir que només
vehicles de veïns passin per allà. Intentar que la realitat que hi ha ara no arribi a haver
més problemes dels que ja han passat. No creu que siguin molts diners, aprofitar per fer
arranjament i separació o vial per que la gent pugui caminar per allà, els demanaven
37.000,00 € quan ho van consultar fa temps. Ell va consultar fa 4-5 mesos no sap si a la
Comissió Assessora o al Ple, si tots els esvorancs que hi havia s’arranjarien i no s’han
arranjat. Imagina que únic que s’ha fet era retirar la tanca perquè era perillós. Dir també
al regidor de serveis que ja sap que no és fàcil que els propietaris de boscos privats però
s’han col·locat els contenidors en la corba dels Herbatges per anar a Gelida, creu que es
tindria que mirar. L’associació de propietaris del Herbatges van dir si es podia moure 100m
més enllà, el lloc no és el mes adequat. Volia contestació a totes aquestes coses.

Maria Abarca Martínez
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Albert Cañellas
Diu que la seva intervenció té a veure amb la Moció contra les agressions sexistes que no
l’han proposat ells com a CUP, ha sigut una altre organització que es diu “Figaflors” que és
un grup de dones feministes de Corbera. També havien proposat que fos aquest grup que
pogués defensar i llegir aquesta Moció i se’ls va dir que no. Defensen que pugui haver més
participació per part de les entitats i si no és amb un ROM aprovat, doncs amb flexibilitat.
La flexibilitat de les xarxes socials fa que aquesta entitat hagi pogut comunicar amb ells.
També un comentari que ha fet la senyora Carme Benito sobre que no calia generar una
alarma amb aquest tema. Ella no estan d’acord amb això, creuen que si que cal generar
alarma, els assassinats són la punta de l’iceberg i per sota hi ha molt i justament el repunt
de les actituds masclistes dintre dels adolescents en els darrers temps és una cosa que
hauria de generar més alarma de la que genera i caldria actuar de forma proactiva i en
aquests cas han estat tots d’acord en fer una feina proactiva. A vegades ens pensem que
la societat avança sempre a millor i es un clar exemple que no és així. I també el Ple s’ha
pronunciat sobre aquest punt a favor excepte el senyor Palacios i li demanen que pugui
explicar el sentit del seu vot que ha sigut contrari a la Moció contra les agressions sexistes.
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Contesta al senyor Xavier Miquel sobre l’ampliació de l’Escola Cau de la Guineu. Ella fa uns
15 dies va parlar amb la directora territorial N.B. i encara no hi havia cap informació sobre
l’acord de govern que tenia que haver-hi. Després contesta al senyor Albert, creu que ha
hagut un malentès en quant a la Moció de les agressions sexistes els va demanar la Miracle
si la podien presentar elles directament i ho va entendre malament. Ho va entendre
malament. Al senyor Pol Ejarque, tal i com va dir, des de el mes de gener s’està fent lo de
la Hisenda Catalana. Dóna la paraula al senyor Palacios.
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Jose Antonio Palacios
Di que per ordre, contesta a la senyora Miracle que parlava del contracte de “Fomento”. El
que s’ha fet ha sigut una reestructuració de serveis. No una nova licitació, no una nova
concessió, quan es passa a Ple és un nou contracte. Ha sigut ajustar-se a l’eix que tenien,
per això no es feia falta vindre aquí. El servei que tenen és per manca de recursos. Gasten
en escombraries 1.300.000,00 € - 1.400.000,00 € i només es recapten 800.000,00 €,
l’ajuntament posa 500.000,00 €. Si que hi ha uns quants de persones incíviques. Demana
entre altres, no penjar cartells en els contenidors. L’any passat van recollir 7.300t de
residus i a l’any 2015 aproximadament 7.100t. Es fa un bon reciclatge. El que se ha fet
amb la modificació es intentar millorar mes el servei, s’ha incrementat més la recollida a
les zones. Es recullen 6 dies a la setmana, tant d’esporga com mobles i tres dies a la
setmana a l’entorn de contenidors. Tot significa un cost d’uns 36.000,00 € mes. A mes han
d’afegir una inversió de 50.000,00 € més de punts verds. S’han posat 10 i tenen 25 per
fer un concurs. Hi ha hagut una millora substancial en la capacitat dels contenidors i la
qualitat dels residus que es retiren. Si la gent participa s’estalviaran més diners. Han
incrementat neteja viaria, al nucli un dia més i l’escombraria gran s’amplia de 4 fins a 6
dies a la setmana, al nucli i les urbanitzacions. Vol recordar que “Fomento” no neteja la
riera. Cada cop que s’ha de netejar fora de la via pública costa diners a part. Ho han
treballat molt a l’equip de govern i no poden ampliar més el contracte, han d’esperar quatre
anys per canviar un nou contracte. Tenir més recursos significaria incrementar més els
impostos. Respecte a la Creu Aregall posaran més contenidors. Tenen 170 punt de
recollida al municipi i al carrer hi han 1000 contenidors, 550 de rebuig, 200 i pico
d’orgànica, 200 i pico de paper/cartró i vidre més el que és recull al comerç porta a porta,
a les residències, a les escoles. Fan un gran esforç i si tinguessin més recursos farien més.
Tenen la deixalleria oberta 6 dies a la setmana i demana col·laboració o trucant a
l’Ajuntament per recollida. Donarien millor serveis. Respecte al contenidor dels Herbatges,
es va posar de forma provisional fins que el veí tanqués la finca. Era una prova que es va
fer per retirar residus. Hi ha carrers que no aguanten el camió i busquen ubicacions que
no es faci mal bé la via i que tothom pugui accedir. Són receptius a qualsevol iniciativa.
Per últim, ells estan a favor de la Moció, el que estan en contra és dels protagonismes.
Aquí s’ha plantejat adherir-se a una Moció que no sap com ells, que la han presentat ells
a la Diputació, no la accepten aquí. Aquí volen presentar una Moció d’una entitat, molt
respectable per ell però són capaços de “baixar-se els pantalons” per tal de que diguin
“hem aprovat la Moció de la CUP” en lloc d’aprovar la Moció de la Diputació. Si ho haguessin
fet, perfecte. L’altre dia els va criticar perquè tenen per costum presentar Mocions a última
hora, sempre ho fan i aquí han fet lo mateix. S’han queixat que s’havia presentat un punt
per urgència i cada Ple es presenten Mocions per urgència, a últim moment i a mes amb
ganes de protagonisme. Perquè si volien negociar-ho han tingut dies. I venen aquí per
tenir cinc minuts de glòria, per explicar-se i esplaiar-se. Li sembla perfecte però no ho facin
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perquè va en contra de vostès, només volen tenir la foto. Ells si estan a favor de les dones,
faltaria més. Estan en contra d’això, de tenir la foto.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Carme Benito.
Carme Benito
Diu que el que volia que s’entengués, en el sentit, no de crear alarma sinó que no fos un
efecte negatiu envers la seva Festa Major. Amb ella li preocupa, com a regidora de cultura,
que pugui haver un efecte negatiu depenen de quin tipus de campanya facin, envers la
Festa Major. Que la gent no pugui pensar que la Festa Major de Corbera té un caire perillós.
És el que ella volia referir.
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Rosa Boladeras
Explica en relació a la Moció de camins, estan treballant. Han ultimat amb particulars per
poder senyalitzar camins i si, els queda pendent fer el que demanaven, que des de el nucli
es pugui senyalitza cap a on van els possibles camins. S’ha fet un petit projecte de
senyalització d’un camí en el que s’afegiran aquests punts d’inici al nucli. S’ha de fer un
projecte, té un cost, hi ha pressupost suficient en camins per poder-ho fer i depèn de
l’import s’ha de licitar o fer un contracte menor per portar a terme. De la comissió de
nomenclàtor s’està fent la feina tècnica, és la revisió dels noms dels carrers, veure el
possible canvi a quantes finques afecta. Tenen un conjunt de carrers que indueixen a
equívoc per duplicitats de noms. S’hauria de triar als carrers que afectin a menys finques
i si estan o no construïdes, si hi ha adreces postals. Aquesta feina no està ultimada perquè
es laboriosa i per altre estan esperant la substitució del grup d’història que no s’ha pogut
convocar i que la comissió pugui començar a treballar a partir d’informació objectiva. Tenen
raó que van tard però és una petit reflexió. Muntar una comissió és senzill, opinions, idees,
opcions. Fer que la tasca sigui productiva i s’avanci no es tant, hi ha un marc jurídic, unes
conseqüències que se’n deriven i per tant una cosa que pot semblar tan banal com el canvi
de nom d’un carrer té una afectació i per tan s’ha de saber exactament què significarà i
quin procés ha de tenir. La explicació del senyor Palacios per la barana té a veure amb el
desenvolupament del tancat dels contenidors perquè afecta una mica la vorera, però està
encarregada i estan a sobre. El tema de les franges amb silvopastura, per una banda s’està
treballant el plec per treure a licitació. És un plec singular, la tècnica s’ha posat en contacte
amb altres municipis que tenen aquest sistema i estan avançant. Per altre banda, s’està
treballant també l’assessorament d’una iniciativa que l’activitat ha de complir tots els
tràmits de legalització. El tema franges, estan parlant del manteniment de la longitud de
franges que es preveia fer amb silvopastura. És justament d’un indret determinat, no totes
les franges. En aquest any l’objectiu és obrir la franja del nucli urbà, com s’estableix. Tenen
una partida en el pressupost i també s’està fent el plec amb col·laboració amb la Diputació
per treure’l a concurs, que és la part important aquest any. Perquè amb silvopastura fan
el que és el manteniment però no l’obertura. En relació al Camí Ral, hi ha encarregat a
serveis tècnics un projecte de pavimentació. És una altre qüestió, té raó, hi ha una
intensitat de trànsit molt gran. I també té diferents casuístiques. Dins del nucli urbà
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Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
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pertany a la urbanització de Can Lluis, hi ha una part final que correspon a unes unitats
d’actuació no desenvolupades. Concretament, estan parlant de moment del carrer
Bellavista més la part de Camí Ral que arriba fins on s’acaba el nucli urbà. Per això s’ha
encarregat un projecte per fer-ho perquè la primera part és de formigó i per les reixes
d’embornal, etc. A ver com ho poden encabir dintre de les actuacions depenen dels cost
que tingui. I l’altre qüestió seria, que no li pertany amb ella, decidir si és pot fer un pas
per vianants o passeig, etc, amb la casuística que no tots els terrenys són públics i estan
parlant de kilòmetres. Està d’acord amb ell, que és un indret planer i que realment molta
gent l’utilitza. En quant a la neteja de cartelleres, la legislació, segurament si que poden
posar un petit rètol que digui que es faci un bon us. El que no poden fer és limitar la
utilització i el compliment seria complicat. Si és pot avisar per telèfon, si es coneix
l’empresa, que un altre dia no ho omplin, pensa que podria ser més pràctic. Per la neteja
no tenen un servei ni una partida, s’haurà d’encarregar algú de la brigada o que puguin fer
amb un pla d’ocupació.
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Manel Ripoll
En relació al control de plagues de les rates, és sobre la demanda. Si ha algun veí que fa
una queixa, evidentment que tenen una empresa que fa les actuacions que considera
necessàries, tan de rates com formigues, sobre la demanda.
Al no haver-hi mes intervencions, la presidenta dona per acabat el Ple.
I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 23:26 hores,
i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.
L'alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera



La secretària, Maria Abarca Martínez

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 17 DE JUNY DE 2017.
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 11:30 hores,
es reuneix el PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a terme la
sessió extraordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.
Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la
secretària general, Maria Abarca Martínez i per l’interventor senyor Javier Vicen
Encuentra, hi assisteixen:
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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 i Laporta, regidor
Carme Benito i Gómez, regidora
Alfredo Prado García, regidor
Manel Ripoll i Puertas, regidor
José Antonio Andrés Palacios, regidor
Xavier Miquel i 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

Alcaldessa
Dóna la benvinguda i tot seguit declara oberta la sessió extraordinària del Ple municipal
amb un únic punt de l’ordre del dia: la presa de raó de la seva renúncia al càrrec
d’alcaldessa presentada el dia 13 de juny.
Com tots saben, el 24 de maig de 2015 es van celebrar les eleccions municipals, a les
quals va concórrer formant part de la llista d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (ERC-AM). Aquesta candidatura va obtenir 916 vots, el que va suposar
la proclamació de quatre membres electes, prenent possessió com a regidors i
regidores de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en la sessió extraordinària del Ple
municipal celebrada el 15 de juny de 2015.
En aquella mateixa sessió plenària, després d’haver estat presentades les diferents
candidatures, va prendre possessió del càrrec d’alcaldessa en haver estat elegida en
votació secreta per onze regidors i regidores d’aquest l’Ajuntament.
Ara, en compliment dels pactes subscrits en el seu dia entre els diferents membres de
l’equip de govern, és el moment de presentar la seva renúncia al càrrec per tal que el
pugui assumir, si així resulta elegida, la primera tinenta d’alcaldessa, senyora Rosa
Boladeras Serraviñals, sense renunciar per això a la seva condició de regidora.
Dit això dóna la paraula a la secretària municipal per tal que els expliqui com s’ha
d’articular la presa de raó de la renúncia presentada i llegeixi la proposta d’acord que
sortirà d’aquest Ple.

12/07/2017 La secretària
Signatura 1 de 2

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

06/09/2018 DILIGÈNCIA D’OBERTURA I
TANCAMENT del Llibre
d’Actes del Ple de l'any 2017
que s’inicia amb l’acta del
31/01/2017 i finalitza amb l’acta
del 19/12/2017.

17/07/2017 JGL-PLE Secretaria

-

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

0112cc6c374e40a083b67510985590d4001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

2d5face954f148589f29fed761a6ed16001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Secretària
Saluda i explica que durant el mandat corporatiu es poden produir canvis que poden
afectar tant a la condició de regidors i regidores com a la condició d’alcalde o
alcaldessa. La LOREG regula la pèrdua del càrrec d’alcalde/essa durant el mandat per
diverses raons entre les quals està la relativa a la renúncia al càrrec. En aquest cas,
el PROCEDIMENT, ve regulat a l’article 40.4 del ROFRJ, que determina el següent:
Art. 40 (.../...)
4. El Alcalde podrá renunciar a su cargo sin perder por ello su condición de
Concejal. La renuncia deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la
Corporación, que deberá adoptar acuerdo de conocimiento dentro de los diez días
siguientes.

A la vista de la normativa aplicable, explica que s’ha d’entendre que la presa de raó
de la renúncia per part del Ple municipal no constitueix un acord sotmès a votació ni
es troba necessitat de dictamen preceptiu de la Comissió Informativa, havent-se
d’acceptar l’esmentada renúncia de pla, per tractar-se d’un acte voluntari de la
persona que la presenta (art. 94.4 Llei 39/2015). Aquesta renúncia desplegarà els
seus efectes a partir de l’esmentat moment de presa de raó, restant des d’aleshores
l’Alcaldia en situació de vacant.

Montserrat Febrero i Piera

Dit això, passa a llegir la proposta que s’eleva al Ple per donar compliment al que ha
exposat:
“1. Prendre raó de la renúncia al càrrec d’alcaldessa de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat.
El 13 de juny de 2017 (RE 5502/2017) la Sra. Montserrat Febrero i Piera, en
compliment dels pactes subscrits a l’inici del mandat entre els diferents membres de
l’equip de govern, ha presentat escrit de renúncia al càrrec d’alcaldessa que ostenta
des del seu nomenament, el 13 de juny de 2015, i sol·licita al Ple municipal que en
prengui raó.

12/07/2017 La secretària

L’article 40.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals preveu la
renúncia de l’alcalde o alcaldessa establint que aquesta s’ha de fer efectiva per escrit
davant el Ple de la Corporació el qual haurà d’adoptar un acord de coneixement dins
dels deu dies següents, preveient que la vacant s’ha de cobrir en la forma establerta
en la legislació electoral.
En conseqüència aquesta Alcaldia eleva l’escrit de renúncia al Ple municipal per a
l’adopció del següent

Maria Abarca Martínez
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En tal caso, la vacante se cubrirá en la forma establecida en la legislación electoral.
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ACORD
ÚNIC. Prendre raó i restar assabentat de la renúncia voluntària al càrrec d’alcaldessa
d’aquest Ajuntament presentada per la Sra. Montserrat Febrero i Piera, en data 13 de
juny de 2017, per les raons abans exposades.”
Alcaldessa
Abans d’exposar el que han estat per a ella aquests dos anys, dóna la paraula als
portaveus dels diferents grups municipals per tal que, si així ho consideren, puguin fer
el seu propi balanç. Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
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Antonio Moreno
Diu que l’únic que té a dir és el que ha dit a l’Avançada, li sembla incorrecte la decisió
d’Esquerra Republicana “o la llamada Esquerra Republicana de Corbera, porque se
parece poco a Esquerra Republicana a la cual él admira. El otro día hablaba en el
hospital con Joan Tardà, que se han hecho ya muy amigos y Joan Tardà le dijo que
esto és lo que hay.. son como las lentejas, las tomas o las dejas. Le parece que és un
error lo que hicieron en su día hace dos años y lo que le parece mas erróneo no és
cambiar personas ni alcaldes, allà ustedes con su pròpia dignidad, sinó que haya una
propuesta ahora, dejar que en los dos años que gobierne otro vayan a hacer seis
millones de inversión cuando en dos años no han hecho nada o poco. Nada no porque
siempre se hace algo. Eso, políticamente hay que ser muy malo para hacerlo porque
aquí no nos vamos a quitar el San Benito “del que curra, curra y el que se lleva el
negocio és el que se lo monta bien”. En eso, la señora Boladeras, nadie puede decirle
que no és lista. Inteligente no sé si lo és, però és lista y engatusó a la ex-convergencia,
esa ex-convergéncia tan corrupta ahora PDECAT. Ahora ha engatusado a Esquerra
Republicana y como Iniciativa ya no existe, a Catalunya en Comú que si que existirá
y tendra su concejal o concejales, que no seré yo, no la va a engatursar. Ellos miran,
como decía Julio Anguita “programa, programa y programa” , probablemente uno de
los mejores políticos que ha dado la história de España y fue estudiante de filosofia en
Barcelona, algo tuvo que ver Cataluña para hacerlo tan bueno. Y si el PDECAT el
programa que presenta és un programa social-demócrata, un programa de inversión,
ellos no tendrán problema de pactar con el PDECAT. Votan muchas de las coses que
hacen ahora, tiene ciertos recelos porqué una cosa és lo que se dice en la oposición y
otra cosa és gobernar. Él gobernó con Esquerra Republicana, de lo que se siente muy
orgulloso de estar en el gobierno y lo que aprendió. Y ha defendido al ex-alcalde,
cuando no lo defendian sus propios compañeros de esquerra, él lo ha defendido, que
con sus defectos, que los tiene, del alcalde de Esquerra Republicana del cual aprendió
mucho. Entre otras coses le hizo dar un paso hacia lo que cree firmemente, aunque
su partido no lo crea del todo y haya gente.. que Cataluña no serà nada si no és
independiente. És algo que aprensió en cuatro años, aprensió mucho en cuatro años,
no lo aprensió en cuatro años seguramente no és independentista por los mismos
motivos que Esquerra Republicana. És independentista porqué està “hasta aquí” de
esa España que los perjudica. Él és catalán de ascendència andaluza, de Granada, el
rey moro. Y a su família les cuesta mucho cuando les va a convencer que no hay otra
manera que la independéncia.Y después ya hablaremos. A veces duda, que alguno de
los militantes de Esquerra Republicana en Corbera, voten por la independència. A
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyo Alfonso Olarte.

Maria Abarca Martínez

Alfonso Olarte
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veces lo duda. No duden de él, si vienen los tanques oxidados y entran por la carretera
de la Palma, que no vendrán porque esos no tienen capacidad para nada, él estarà
delante con ellos. Y como él mucha gente, ya lo veran, que no son de Esquerra
Republicana ni nunca seran, pero admiran a mucha gente de Esquerra Republicana
porqué el sector que és de “esquerra”, ese sector que és muy fuerte y muy importante,
para él és admirable. Pero no puede hablar así en Corbera, después de cuatro años
aquí en Corbera la alcaldesa que se està riendo, le tuvo que contestar que no importa
la mala educación cuando estan perjudicando al pueblo de Corbera. Se atrevió incluso
a última hora de pedir la dimisión de la señora Boladeras. La señora Febrero, yo la
miré y no la conocia. ¿Pero saben porqué pidió la dimisión? Porqué la señora Boladeras,
aprobando el Pleno, dijo que minentras ella fuera alcalde no se col·locaria la “estelada”.
Ni dimitió ni se colocó la “estelada”. Después se colocó de mala manera donde està
ahora. No pueden tener el Cau de la Guineu diez años sin hacer la segunda fase, és
una vergüenza y por eso està de concejal, no por otra cosa. Él se gana bien la vida de
profesor universitario. No está aquí por dinero, fue porqué creia que tenian que hacer
cosas. Las dos alcaldesas se rien cuando habla pero el que rie último rie major. Él, en
el articulo de la “Avançada” que ha leido muy poca gente, por lo menos los 360
votantes de Iniciativa habrán valorado lo que dice aquí. Y lo dice en castellano. Lo
suele escribir en catalán todo para que lo entiendan todos y nadie me eche en cara,
como lo hacen algunos en mi partido, lo dice en castellano claro, clarísimo, sin ofender,
diciendo lo que cree que habia que hacer. Pero el rodillo municipal.. (onomatopeia),
que és lo que pasará hoy. Y la pena és que vais a aguantar dos años con unas
inversiones dolorosas, cuando hay otras que no se han hecho. Os van a colocar
“Disneylandia” en “Corbera 2000”. La Corbera de las quince mil maravillas, que como
màrqueting és bastante malo, también os la van a colar. Pero crear empleo aquí en el
pueblo, arreglar el Camí Ral que està que se cae y le llamamos la avenida del colesterol
porque el medico envia la gente allí a caminar. Arreglar los baches no és prioridad. A
ustedes con su militància socialista, con su militància de esquerra que la respeta,
tendrian que exigirles que hay otras prioridades. Que las basuras funcionen mejor y
sinó multar, como hicieron en el gobierno del señor Pep Canals, multar a la empresa
cada vez que hacia las cosas mal. Bueno lo dice para que lo sepan, la señora Boladeras,
ya sabe que és pasado, iba delante de una pancarta que estaba la cara del señor
Canals de Esquerra Republicana con el bigote nazi de Hitler. Iba delante esta señora
allí.. (onomatopeia), diciendo que era un dictador, no acababa ni su mandato de dos
años. Eso lo vió él con sus ojos y le dijo al compañero Canals que Iniciativa se ponia
a su disposición si tenia que presentar una querella y él dijo “no mareemos mas, esto
son cosas políticas”. Él no lo hubiera permitido, llamarle nazi, ponerle la cara de Charlot
con el bigote de Hitler y detrás la nueva alcaldesa que vais a votar ho diciendo “és un
dictador”. Eso no se perdona. Ya ve que algunos socialistes se rien porque eran los
còmplices de la foto. Nada mas. Tenia que decir algo y no sabia que decir, pues ha
dicho lo que tiene que decir. Que le da verguenza lo que està pasando aquí.
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Diu que fa referència al que dies passats va dir a l’Avançada, refermar-se en felicitar
la feina que s’ha fet i a la propera alcaldessa també la feina que es farà. Evidentment,
de les futures polítiques, hi han grans diferències però aquí el que es suposa que tots
els partits són, partit socialista, partit popular, Iniciativa de Corbera, i és el que
interessa. El que passi de la Palma cap enllà creu que no és el seu problema. I els
bonys i els carrers i les carreteres són per als que voten a uns i a l’altre. Ell creu que
tots han de fer la feina en comú per això. Felicitats i bona feina a la proper alcaldessa.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor José Antonio Andrés Palacios.

Montserrat Febrero i Piera

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.

12/07/2017 La secretària

Manel Ripoll
Diu que com a portaveu del grup MPC i com feia referència el seu company abans van
estar a la signatura, fa dos anys, donant la seva conformitat perquè volien participar
amb l’equip de govern. La valoració d’aquests dos anys ha sigut positiva perquè han
sigut respectats encara que tenen minoria dintre de la Junta de Govern i s’han sentit
respectats i escoltats. I sobre l’alcaldia, dir-li que té una cosa que no te molta gent,
sap escoltar i això en moments delicats, com en moments tenen dintre de l’equip de
govern de discussions, de canvis d’impressió de manera de pensar diferent, ella ha
sabut escoltar. Avui en dia aquesta qüestió no la sap tothom ni la té tothom. Per tant,
saber escoltar, saber després valorar i prendre la decisió definitiva i saber portar un
equip de deu persones que cada un pensen d’una manera, creu que és important i que
han d’agrair-li. Per tant des de MPC agraeixen la seva tasca, continuaran treballant i
continuaran segurament escoltant-se tots molt perquè creu que avui en dia és la fase
més important de la política. No s’escolten gaire i creu que això és important per a
tots.

Maria Abarca Martínez

Alcaldessa
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José Antonio Andrés Palacios
Explica que fa dos anys van pactar un equip de Govern. Aleshores, van dir que era
un pacte no polític, sinó de persones. Persones amb il·lusió, empenta i voluntat de
treballar per Corbera, amb independència de ideologies però respectant totes les
propostes, amb un únic repte: fer de Corbera la casa de tots. No ha estat fàcil, han
rebut tota mena de crítiques per aquest pacte, però a data d’avui poden dir que això
ha funcionat; contra tots els incrèduls i els seus presagis derrotistes. Corbera és avui
un referent de bon fer. Treballar amb ella! Amb tots, en aquests dos anys, ha estat un
privilegi que no acaba ara, perquè sap que el fet de canviar una cadira; no li farà
canviar com a persona. Això no és un adéu, sinó és fins un després, fins dilluns; ja
que sap que la seva capacitat d’entrega serà igual en la seva nova tasca. A nivell
personal, gràcies! Gràcies per valorar el treball i suportar les seves sortides de to. A
nivell polític, en nom del Grup Independent d’Urbanitzacions, gràcies per la feina feta!
Només resta a dir que Corbera pot estar satisfeta de la seva Alcaldia i que Esquerra
Republicana pot estar molt orgullosa de tenir-la com a representant en aquest
Municipi.
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Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
Eric Blanco
Diu que per part del partit demòcrata intervindrà el seu company Pol Ejarque.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.
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Pol Ejarque
Saluda als corberencs de la sala i als que escolten des de la ràdio. Diu que volen fer
una mica de memòria sobre com han anat aquests dos anys. En un primer moment la
victòria dels socialistes havia estat pírrica. De fet els socialistes anaven molt nerviosos
les dues setmanes que transcorrien entre les eleccions i la formació del govern. Des
de el partit demòcrata, acomplint les recomanacions de les entitats sobiranistes i el
pacte signat per els partits independentistes a Corbera, no van dubtar a posar-se a
disposició d’Esquerra Republicana i s’havia d’anar tots a una. Malauradament no es
van trobar amb la mateixa predisposició per part d’esquerra, perjudicis personals,
venjances polítiques. Les persones que encapçalaven la llista del partit demòcrata es
van posar a disposició per si calia fer un pas al costat per no ser un problema de
aconseguir un govern clarament independentista i de progrés. Un govern d’unitat amb
les altres forces independentistes per garantir que els seus representats plantarien
cara a qualsevol agressió autoritària de l’Estat. Malauradament, Esquerra Republicana
va preferir girar l’esquena als seus votants i part de la seva agrupació local que encara
avui no entenen aquest pacte. Altrament al que s’esperava la ciutadania van guanyar
els socialistes la partida. Van veure en la falta d’experiència de govern d’Esquerra
Republicana la seva oportunitat i van flaquejar les cames d’aquells que no havien de
flaquejar. Malauradament molts corberencs es van sentir decebuts els dies posteriors
al pacte perquè no l’entenien, com Esquerra Republicana amb el seu lema de nova
Corbera, pactava amb els socialistes i amb una agrupació socialista que cada cop era
més propera al PSOE que no pas a l’antic PSC catalanista de Maragall. Es va perdre
una molt bona oportunitat de construir quelcom nou i interessant per a Corbera. Un
govern municipalista que tingués com a eix aglutinador les necessitats d’introduir
noves formes de governar per a Corbera amb un projecte comú que estigués al servei
de la ciutadania i amb dos objectius clars, fer de Corbera un poble més viu per fer les
inversions necessàries per construir un model econòmic atractiu i per altra banda
reduir l’atur d’aquest poble fent unes polítiques d’ocupació potents i per altra banda
fer de Corbera un poble més transparent. Fent de la transparència i la millora en la
comunicació activa amb la població de Corbera l’eix vertebrador i principal de tota
l’acció de govern. S’han trobat en aquest dos anys, primer encara no saben quin és el
contingut del pacte de govern de les quatre forces polítiques. Si no s’ensenya és fosc.
No els es possible si els objectius que es van marcar, si es que es van marcar, s’han
assolit. Creuen que la conciliació de càrrecs, sous i status quo es la prova evident del
sentit que podia tenir aquell pacte. Del que han pogut veure aquests dos anys, valoren
aquest govern d’un estil impropi d’una nova Corbera, un govern de pilot automàtic
sense objectius clars i avaluables. Un govern d’anar fent, un govern que havia de tenir
en compte més a la ciutadania i que hauria d’haver-la fet més partícip però l’únic
destacable en temes de participació va ser la consulta que van fer en un lloc totalment
inadequat durant la Festa Major a la fira de barraques i on la participació va ser
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baixíssima. Encara no saben si es durà a terme l’opció guanyadora, tal i com havia
estat escollida, o no. Govern sord, no recorden altre exercici d’alcaldia on la
col·laboració i la participació de l’oposició hagi estat tant denostada. Durant els seus
dos anys d’alcaldia no han col·laborat en cap moment amb l’oposició per tal d’elaborar
uns pressupostos de consens on tampoc la ciutadania ha pogut prendre decisions en
allò què és més necessari per a Corbera. Dos pressupostos aprovats amb el vot en
contra de tota l’oposició, excepte del PP, com la majoria d’iniciatives del govern que
sempre han rebut el suport del PP. Pot ser, senyora Febrero s’hauria de plantejar que
si té polítiques tan properes al PP i al PSOE no s’estan desviant una mica del que se’ls
suposa a Esquerra Republicana. Potser, hauria d’haver pensat que el pressupostos
també s’haurien de consensuar amb les altres forces de l’oposició, tenir una mica de
debat abans de presentar els números al Ple, negociar amb les altres forces però és
més còmode presentar-ho i aprovar-ho. Aquest Ple ha funcionat pitjor que una majoria
absoluta del PP i ho diu perquè els últims pressupostos els van aprovar sense deixar
debat el altres membre de l’oposició. Mai abans s’havia donat aquest fet tan
lamentable. Malgrat això han volgut sempre participar del debat de manera positiva.
Durant aquest mandat han presentat i s’han adherit a divuit mocions i destaca algunes,
com Moció sobre la sobirania fiscal. Modificació del ROM per aprofundir en la
transparència i l’aprofundiment democràtic, Moció per a la creació d’una taula
d’emergència social, Moció per a la creació d’una comissió de transparència municipal,
Moció per a la creació d’una taula de dinamització econòmica, votades en contra per
esquerra i el partit socialista. Moció de suport a la resolució del Parlament de
Catalunya, Moció de creació d’aules d’estudis nocturns en període d’exàmens,
aprovada. Moció a favor d’un debat participatiu per a la gestió de l’aigua a Corbera,
Moció de lluita d’emergència habitacional, Moció de suport al Referèndum i al procés
constituent, Moció per a la contractació responsable amb criteris social i ambientals,
aprovada i s’ha creat una comissió de treball que lideren. Moció d’adhesió al Pacte
Nacional pel Referèndum, Moció per modificar el Rom i implementar un sistema de
vídeoactes i Moció per crear un pla de comunicació local i creació d’un consell de
redacció per a l’Avançada amb finalitat d’interès general i no pamflets de propaganda
del govern i que va ser votada en contra per esquerra i el partit socialista. Han volgut
ser actius i propositius, i han demostrat que des de una proposta central es pot
treballar en aprofundir en les persones, en els drets individuals i col·lectius. Voldrien
també parlar sobre PAM, que es van comprometre a sotmetre’l a la participació
ciutadana la seva aprovació i la participació que van aconseguir va ser la de un ciutadà,
un únic ciutadà dels quinze mil. Suposa un 0,00006% de la ciutadania que va participar
en l’aprovació del PAM. El PAM que bàsicament ha estat un pla d’inversió més que un
PAM, no s’hauria d’haver consensuat amb altres forces de l’oposició i la ciutadania? No
creu que desprès d’exercicis de constricció pressupostària, ara que és el moment per
escollir les inversions a realitzar, no creu que era prou important per incloure en el
pacte com més forces polítiques millor? Vol entendre que ha estat la seva inexperiència
que l’ha portat a actuar d’aquesta manera. Encara són a temps de canviar-ho, fer un
pas decidit, valent, fer un gir dels esdeveniments. Quin és el llegat que vol deixar com
alcaldessa? Una alcaldessa valenta que va anteposar els interessos del país als del
partit? Una alcaldessa que va regalar l’alcaldia a persones col·laboraran en la
celebració del referèndum i que faran tot l’impossible per impedir-ho. El senyor Pedro
Sánchez ha acordat que donaria suport a qualsevol acció de PP per impedir la
celebració del referèndum. Senyora Febrero, quan els seus socis de govern vulguin
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posar traves a l’exercici de la democràcia, quan tinguin el convenciment de la
necessitat d’un govern de progrés municipalista i amb Corbera com a eix principal, allà
hi serem. Recordi què és el partit demòcrata i no cap altre, que a Molins de Rei i a
Martorell són líders de polítiques socials de tota Catalunya.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
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Albert Cañellas
Diu que en primer lloc, entenen que avui, posteriorment tindran una oportunitat de fer
una segona intervenció i centrarà la primera en el balanç d’aquest dos anys. Abans
l’agradaria veure on es situen, on són. Estan en un Ple de renúncia, en un Ple
extraordinari, no és el primer cop que tenen Ple extraordinari que consideren
innecessaris. Aquest Ple extraordinari d’avui i el que tindran posteriorment són resultat
dels acords de legislatura entre el PSC i Esquerra Republicana, al GIU i MPC que els
han portat a fer aquesta fastuositat, aquest acte que ni comparteixen ni entenen. Ells
entenen que les formes també són importants i que aquestes són les formes de la
vella política de donar-li molta importància a les figures personals, a qui ocupa una
cadira, de fer coses de cara a la galeria. Costarà uns 7.200,00 € només en
indemnitzacions a regidores i regidors, sense comptar altres despeses. Podria haver
hagut la renúncia de la Montserrat en un Ple ordinari i fer posteriorment el Ple
d’investidura en aquell mateix dia, però això no lluiria, no quadra exactament amb el
calendari dels dos anys de mandat. Per ells la via política també és pactar seients i
aparences i això és el que es troben avui. Pel que fa al balanç d’aquest dos anys, ja
que tenen la oportunitat de valorar-ho, el balanç de l’alcaldia d’Esquerra Republicana
en línies generals volen dir que els ha decebut. Han vist pocs canvis amb els anteriors
governs amb aquesta nova Corbera, malgrat les esperances i l’alegria que havia
despertat en molta gent de Corbera. Ara fa dos anys, la visió que tenien d’assistència
al Ple era molt diferent, més gent de la societat civil, actualment hi ha més gent de
partit. També la resta de forces del govern porten molts anys lligats a la cadira i no
esperaven grans polítiques de canvi però d’Esquerra Republicana esperaven molt més.
Esperaven la transparència en la gestió diària de l’Ajuntament i s’han trobat que fins i
tot els regidors desconeixien bona part de la feina que feien fins que arribava el Ple.
Esperaven participació, una participació que està molt en els discursos, esperaven
decisió ciutadana i s’han trobat amb despatxos tancats i taules de deu persones.
Esperaven que lluitessin per la reversió de les injustícies socials i s’han trobat amb el
continuisme del discurs oficial “qui ve a serveis socials, és atès”. Però que fan per
revertir la situació social i econòmica? Esperaven millora en la gestió dels serveis
públics i s’han trobat amb tancament de portes. Exemples podrien posar molts, a nivell
econòmic se’ls hi ven la bona gestió, la recuperació i la capacitat de tornar a invertir,
amb molta alegria diuen que ja es poden tornar a endeutar però el deute segueix
existint i amb la negació continua de fer una auditoria per conèixer els detalls. En
temes econòmics i venint d’un suposat govern d’esquerres, els ha decebut moltíssim
l’actitud de l’equip de govern ja que en múltiples propostes que han presentat per tal
de redistribuir la riquesa a nivell local, se’ls ha denegat sempre amb els mateixos
arguments de “dificultat legal” ó “tècnica”, “això no es pot fer”. Pel que fa la política
comercial, ens presenta certs dubtes la proposta duta a terme pel govern, no pel
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contacte amb els comerciants sinó perquè sembla una continua improvisació sense un
pla definit real i complet per totes les zones comercials que pugui tenir Corbera, per
tots els comerços i serveis de proximitat més enllà de la centralització a Corbera baixa.
Tampoc acaben de veure clar aquesta relació entre oci i consumisme que sembla
vincular tota l’estratègia comercial, deixant de banda que el comerç local ha de poder
vendre tots els dies de la setmana. És evident que una bona diagnosis de les zones
comercials ha de venir acompanyada per canvis urbanístics, de mobilitat també,
repensar la zona blava. En aquest sentit també se’ls ha denegat les propostes a nivell
d’ordenança fiscal que han presentat per afavorir el petit comerç. A vegades dubten
que realment tinguin un model de poble perquè quan pregunten sembla que si que
defensen un, encara és pitjor que no tenir-ne, és centralitzar els serveis a Corbera
baixa, Corbera alta com un aparador turístic. L’escola Cau de la Guineu, tot i que
acabar la seva construcció depèn de la Generalitat, el paper que tingui l’Ajuntament
saben què és important. Estaven confiats que estaven darrera del tema però els va
sorprendre no trobar la partida dels pressupostos de la Generalitat d’enguany i pitjor
encara, què fos una sorpresa per ells, per sort, creuen que des de llavors s’està
treballant des de l’equip de govern en la línia correcta, de moment han tingut la bona
notícia que ha sigut inclòs en un acord de govern per pressupostar-ho al 2018, estan
convençuts que la unitat del Ple, del govern, del propi centre educatiu, de les famílies,
de l’Ampa ha contribuït a que estigui en aquest acord de govern de la Generalitat. Han
de mantenir aquesta unitat i confiar que el govern farà el que faci falta en aquest
aspecte i reiteren que tenen el seu suport en això. La seva posició crítica també els
obliga a reconèixer el que s’ha fet bé, volien destacar els avanços en transport públic,
mobilitat, peça clau en el desenvolupament de Corbera. Creuen que s’han traçat bones
línies de treball aguantant freqüència, horaris, modificant línies. També cal destacar la
política cultural, que malgrat que el pressupost és molt petit, va en la línia positiva
amb un augment quantitatiu, qualitatiu de l’oferta. Impuls com alguns equipaments
com la Biblioteca, l’hospital de pelegrins. Comparteixen l’idea que les entitats han de
ser les protagonistes i l’Ajuntament les ha de recolzar i impulsar. És positiu la
programació estable per explicar les propostes que es fan de les diferents entitats de
Corbera. També cal destacar les iniciatives que s’impulsen des de l’Àrea d’Igualtat per
la igualtat de gènere, valoren molt positivament les activitats que es fan, tot i que
troben a faltar que aquesta sigui una qüestió transversal a l’Ajuntament, no hi ha prou
que des de un àrea es facin coses molt positives sinó que cal un Ajuntament en la seva
totalitat feminista, que faci front al patriarcat en tots els aspectes, començant per la
pròpia formació de les persones que formen part. Ells, fa dos anys van pensar que hi
havia una petita possibilitat d’un govern de canvi, el 7 de juny de 2015 van tenir una
assemblea oberta de la CUP on es va decidir per treballar per un govern en milloria
d’Esquerra Republicana, de Iniciativa i de la CUP i evidentment necessitaven un suport
extern, podria servir per fer polítiques d’esquerres però Esquerra Republicana va
decidir per la seguretat de pactar amb el qui porta temps governant. Aquests dos anys,
els han fet veure què, lluny d’incomodar-se, s’hi troben molt bé en aquesta situació.
Creuen que estan còmodes amb les polítiques de continuïtat, cada cop s’allunyen més
de l’idea que amb Esquerra Republicana es puguin fer aquestes polítiques d’esquerra.
Perquè hi hagi aquest canvi real, els caldrà proposar-se com alternativa i guanyar en
les properes eleccions. Creuen que fa falta un canvi de govern, que fa falta un govern
de canvi, no un canvi d’alcaldia, ja està. Per això en el proper Ple, presentaran la seva
candidatura per liderar l’alcaldia en aquest govern.
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Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
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Rosa Boladeras
Diu que, en nom del grup municipal socialista i fonamentalment en el seu propi, es vol
centrar en aquest moment de renúncia com alcaldessa en compliment del pacte de
govern en recordar que quan el 13 de juny de 2015 la Sra. Febrero va ser proclamada
alcaldessa de Corbera li va oferir, en el nom del seus companys socialistes i en el seu
propi, col·laboració i lleialtat. Han complert el seu compromís. Espera que s’hagi sentit
en tot moment ajudada, recolzada i compresa i, si en algun moment no ho han sabut
fer prou bé, li demana disculpes. Ja han passat dos anys. Ella ho deia aquests dies,
han passat molt de pressa. A tots els han passat molt de pressa Montserrat. Potser els
han passat tan ràpid perquè els han viscut molt intensament i perquè no han parat. I
en aquest moment en què, tal com varen acordar, li passa el relleu de l’Alcaldia el que
vol expressar-li és el seu agraïment. Voll donar-li les gràcies per moltes coses.
Principalment, gràcies per la confiança que sempre els ha demostrat i per deixar fer.
Ha liderat l’equip de govern donant a tots els regidors i regidores marge de maniobra
per fer la seva feina amb llibertat, però alhora estant sempre pendent i preocupant-se
per la marxa de totes les coses. Gràcies per les seves ganes d’aprendre i per saber
escoltar. Gràcies pel seu tarannà conciliador, tan necessari i útil avui dia, tant en la
política com en la societat i en la vida en general. Ha estat una alcaldessa propera i
accessible amb la ciutadania i també amb ells. Personalment treballar amb ella l’ha
resultat fàcil i alhora interessant, i si fan repàs, pensa que ha estat força productiu per
als interessos del municipi. Han compartit un munt d’experiències i d’hores de reunions
i de visites, amb representants de les urbanitzacions, amb entitats, ... Fins i tot, amb
la Secretària de la Corporació, en un viatge llampec en el seu cotxe, vam anar a
Tarragona a veure el jutge del mercantil pel tema de les obres de Cases Pairals. Ara
no voldria desvetllar cap secret però alguna vegada, en alguna negociació difícil, han
fet allò de repartir-se els papers de bona i de dolenta. Val a dir, que no els ha anat
gens malament aquesta tàctica. Però, no sap perquè, sempre fa de bona i amb ella li
toca fer de dolenta. El paper de bona el fa molt bé però, també, alguna vegada ha
sortit del guió i quan ha convingut ha tret les urpes i ha cantat les quaranta. Diria que
han fet un bon tàndem i que han sumat energies i capacitats, tenint sempre molt clar
que treballen amb un objectiu comú que són els corberencs i les corberenques i el
municipi de Corbera. Està segura que continuaran fent un bon equip. Confia plenament
en què com a primera tinenta d’alcaldessa serà un gran puntal per a tot l’equip i per
a ella. Com a responsable de Via Pública i Habitatge i de Medi Ambient, i en un municipi
com Corbera, de feina no li faltarà i, a més, acabarà de fer aquest màster de temes
com ara el diàmetre de les canonades, el panot de les voreres, la mescla bituminosa
de l’asfalt... cosa que segur no hauria pensat mai quan s’ocupava de carteres de
clients, tipus d’interès i crèdits. Segur que en la seva nova responsabilitat també ho
farà molt bé. Gràcies Montserrat per totes aquestes raons que ha dit, per la feina feta,
i també i molt important, per la seva rialla franca. Gràcies!
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Mercè Rocas
Saluda i demana a la alcaldessa si els permet, el tres regidors d’esquerra voldrien ser
portaveus i dedicar-li cada un d’ells unes paraules.

Montserrat Febrero i Piera
12/07/2017 La secretària

Arturo Martínez
Diu que si avui ell està aquí és perquè un dia, no recorda quan, ella li va proposar que,
d’acord amb les seves idees, s’afiliés a una formació política, a Esquerra Republicana
de Catalunya. Des d’aquell moment creu que, al seu costat, ha aprés moltes coses i,
avui, ha aprés una més. Ara sap que és absolutament fonamental que les dones han
d’assolir els més alts càrrecs de responsabilitat, al menys amb el mateix percentatge
que els homes i millor si aquest és més alt. Té el convenciment de que, per a canviar
el model de societat, sense la seva presència i participació serà impossible. És una
gran oportunitat comptar amb un lideratge com el seu, tan humà, tan clarivident i
conciliador, sempre cercant que les persones que l’envolten es sentint acompanyades
i recolzades, sempre disposada a parlar i escoltar a tothom. Quantes vegades ha posat
per davant de la seva pròpia salut el deure de treballar fins a la extenuació, fins el
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Jordi Anducas
Es dirigeix a l’alcaldessa i li diu que sovint recorda el primer dia que es van veure. Van
passar, personalment moltes coses boniques. Avui està fent de regidor, ell tenia moltes
ganes però només ella li va donar l’oportunitat i va sortir bé. Aquí estan fent coses per
aquest poble que tan s’estimen. Ell fins llavors no havia fet res de política i ella va
confiar en ell. Li dóna les gràcies. Això va ser l’inici, desprès va haver-hi la campanya
electoral on s’ho van passar molt bé, desprès afrontar les eleccions i rebre els resultats
que van ser espectaculars. Desprès van venir l’època de pactes i finalment al 13 de
juny de 2015 va ser l’alcaldessa de Corbera. Tot rodó. Han estat dos anys de govern i
ella com alcaldessa. Dos anys amb dies genials i dies complexes, hores de feina, hores
de rebre i escoltar veïns i veïnes, reunions de tot tipus, presència a actes i amb el dia
a dia personal i familiar. I ella sempre ha estat al peu del canó. És molt treballadora,
Montserrat. A vegades prendre decisions no ha estat fàcil i les ha pres. És molt valenta,
la Montserrat. A vegades les coses no surten com volen. Uns es tiren cap aquí, altres
es tiren cap allà i en aquests casos sempre ha trobat el punt entre mig pel benefici
col·lectiu. És molt justa, la Montserrat. La gent de Corbera parla molt bé d’ella, ho veu
quan va pel carrer i un darrera l’altra li explica les seves preocupacions, suggeriments
i sempre està. Sempre amb la porta del seu despatx oberta. És molt propera, la
Montserrat. Cada persona és un mon, amb els seus interessos i objectius, amb les
seves capacitats i debilitats. També ha hagut algun moment de dies difícils i
complicats, ha sabut estar, mesurar i trobar la millor sortida. Té lideratge, la
Montserrat. Darrera d’aquesta treballadora incansable, valenta en la presa de
decisions, justa en les eleccions, propera a les persones i amb un lideratge molt potent,
el més important i el que per ell té més vàlua és que darrera hi ha una persona, una
molt bona persona. Els ha demostrat que les coses es poden fer de forma diferent,
conflictes es poden resoldre sense guanyadors ni vençuts. En definitiva els ha
demostrat que fe política és bonic, gràcies per tot el que l’ha fet aprendre estan al seu
costat, gràcies per tot el que ha fet per Corbera. Avui temporalment deixa l’alcaldia
però està convençut que tornarà en la propera legislatura. Els queden dos anys de
més feina, de projectes engrescadors, il·lusió i de molts bons moments per viure i
compartir. Li diu fins ara a l’alcaldessa Montserrat Febrero.
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límit de les seves forces, tot per a servir el millor possible a la ciutadania de Corbera.
Abans ha dit que avui ha aprés quelcom més; no és exacte, tothom avui entendrà que
els pactes es fan per a complir-se, que l’estabilitat d’un Govern és bàsica per a poder
treballar per a la seva ciutadania, que aquest tipus de decisions no són fruit d’un
capritx especulatiu políticament parlant. La confiança en les persones que els envolten
és la primera condició per a no situar-se en una posició de difícil equilibri des de la
qual qualsevol pressió, ja sigui interna o externa, és susceptible de condicionar la tasca
d’un Govern. Un cop més, vol agrair la seva dedicació i capacitat de treball que, tan
generosament, ha posat al servei de Corbera i la seva ciutadania. En aquest sentit,
tothom ha de saber que seguiran tenint a Montserrat Febrero al seu abast per a
compartir totes aquelles inquietuds que els hi puguin sorgir, els hi pot ben assegurar.
Ella no us fallarà mai.

Signatura 2 de 2

Montserrat Febrero i Piera
Maria Abarca Martínez

Montserrat Febrero
Diu moltes gràcies a tots per les seves reflexions. Totes son molt benvingudes! Tal
com feia referència a l’inici d’aquest Ple, la seva renúncia com a alcaldessa és fruït del
pacte de govern que van subscriure els quatre grups municipals que formen l’actual
equip de govern. (ERC, PSC, GIU i MPC). Van pactar que els dos primers anys
l’alcaldessa seria ella mateixa, Montserrat Febrero, per part d’Esquerra i la segona part
del mandat recauria en la senyora Rosa Boladeras, en representació del PSC. Des
d’Esquerra els vol recordar que van arribar a aquest Pacte guiats pels resultats de les
eleccions municipals del 24 de maig de 2015, i recolzats per la seva Assemblea Local,
amb l’objectiu clar de formar un govern compacte, sòlid, estable i potent que permetés
abordar amb garanties els reptes que Corbera de Llobregat tenia al davant. El pacte
aglutina el 58% dels vots emesos. Corbera necessita persones altament qualificades i
sobre tot altament motivades per dur a terme una acció de Govern potent i decidida.
És un acord de Govern de persones, de persones compromeses i sobre tot molt
il·lusionades en fer la Corbera que es mereixen. Una Corbera on els 15.000 veïns i
veïnes que són, estiguin orgullosos i orgulloses del seu poble. Valora molt positivament
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Mercè Rocas
Diu, des d’ERC es dirigeix a tothom. Bon dia Montserrat Febrero, alcaldessa.
Particularment se li fa difícil adreçar-li aquestes paraules perquè s’entortolliguen els
sentiments humans i professionals. I, per això, ha decidit que aquest serà el fil
conductor del seu discurs. A la política s’ha d’arribar per vocació de servei, sentir la
política a la sang, és del cert, vocacional, i és per la convicció d’ aquesta vocació que
sap del cert que avui, no és un comiat. Els càrrecs, en general, no són més que un
mitjà per aconseguir convertir els ideals en realitat, a la què es transforma en un fi en
si mateix, perden tot valor, perden tota convicció. I, just això, voluntat de servei,
lideratge, dedicació, compromís, valor i sobre tot, valors, és el que per a ella i està
segura què, per al poble de Corbera, ha aconseguit transmetre en aquest dos anys.
Els ha demostrat que la política és unitat i empeny a l’hora de treballar i prendre
decisions, que fer i ser polític encara pot estar ben vist. Una frase que l’agrada molt i
que creu que la definiria com alcaldessa és: “Quan els vents bufen, uns construeixen
murs i tu, molins de vent.” Un tarannà conciliador, un somriure perenne (li ve de
família), una cerca continua del que és més just i equilibrat, una estima i cura cap a
tot allò que toca és, sens dubte, el millor llegat que pot aprendre d’una amiga i gran
alcaldessa. Gràcies.
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aquest acord per Corbera, atès que tots els integrants de l’equip de Govern han
treballat conjuntament i amb consens, per un objectiu comú: el benestar i la
prosperitat del seu municipi. Deixar l’alcaldia no és gens fàcil, però és un pas que
donarà amb plena responsabilitat al pacte de govern així acordat. Han estat dos anys
molt intensos en què s’ha dedicat amb tot el seu cor, tota la seva il·lusió i tots els seus
coneixements al front del govern municipal. Ha portat a terme un treball de coordinació
de l’equip de govern, guiada sempre per l’honestedat, la lleialtat i la confiança. Cada
demanda ciutadana, cada instància, cada sol·licitud, ha estat contestada i atesa en un
sentit o en un altre. Han estat dos anys en els quals, evidentment, hi ha hagut
moments bons i de no tan bons però el que sí que pot dir és que han estat apassionants
políticament i molt enriquidors personalment, anys que no es poden entendre sense
el compromís, la dedicació i la fidelitat, i vol pensar que també l’estima, de totes les
persones que l’han acompanyat en aquesta aventura i que, n’està segura, seguiran
existint en aquesta nova etapa que l’espera com a regidora.
És per això que, en el dia en què posarà punt i final al seu càrrec com a alcaldessa,
vol manifestar, sobretot, el seu agraïment. Agraïment a tots els treballadors i
treballadores municipals per la seva professionalitat i per l’atenció que ha rebut, en
ells sempre ha trobat un refugi de bons consells. Gràcies Anabel per fer-li el dia a dia
molt fàcil, per estar sempre al seu costat. Gràcies Javier per la seva rigorositat i bons
consells. Gràcies Maria per la seva rigorositat jurídica, per vetllar sempre pel bé de
l’Ajuntament. Agraïments als treballadors i treballadores de les empreses de serveis
que han treballat al nostre poble. Agraïments també a un gran equip de govern tan
divers però tan cohesionat a l’hora. Des del principi tenia molt clar les seves prioritats.
Gràcies Rosa, Mercè, Ramon, Alfredo, Carme, Arturo, Jordi, Manel i Andrés, per remar
sempre tots en la mateixa direcció. Per parlar, debatre i consensuar tots els temes.
Agraïments als grups municipals a l’oposició per la seva labor. Agraïment, com no pot
ser d’altra manera, al seu partit, ERC, als seus companys i companyes del Consell
Comarcal, de l’AMB, de la Diputació, i molt especialment al Jordi Albert, el seu
president Comarcal, pel seu suport i la seva confiança. Agraïment a la seva agrupació
local per la seva feina, per les seves crítiques constructives, empenta i treball.
Agraïment al seu mestre polític, en Pep Canals, ex-alcalde de Corbera 2009-2011, per
la seva aposta incondicional en la seva persona, sense ell jo no estaria aquí. Agraïment
als seus companys del Grup Municipal: la Mercè, l’Arturo i en Jordi, han estat una
pinya. No s’ha sentit mai sola. Gràcies Mercè, per la seva dedicació, implicació,
rigorositat, per estar disponible en tot moment, per treballar colze a colze amb ella.
Gràcies Arturo, per acceptar aquest repte, per ser una persona treballadora,
responsable, amb una gran categoria humana. Gràcies Jordi, per la seva empenta,
implicació, il·lusió que els arrossega a tots. Agraïment a tota la rica xarxa social de
Corbera, que al municipi té la seva expressió en entitats de tota mena: socials,
solidàries, juvenils, de gent gran, esportives, educatives, veïnals, culturals, etc. que
conformen tot un món de participació ciutadana de primer ordre. Agraïments als seus
amics i amigues, als de sempre, als de tota la vida i no pot deixar d’agrair a la seva
família, els seus pares en Pepe i la Fina pels valors que l’han inculcat, en Pere, el seu
marit i als seus fills Cristina i Carles Enric, per la seva paciència i bondat mostrant-li
cada dia el seu suport i la seva fidelitat incondicional sense els quals no hagués estat
res possible. Es queda amb tot el que he après de ells, com és el sentit de servidors
públics entestats en promoure la llibertat, la igualtat d’oportunitats i la justícia social.
Gràcies per la seva passió i la seva estima a Corbera. Són tots els corberencs i
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corberenques els que han de posar nota a la seva gestió al front del govern municipal.
Com acostuma a passar en tots els àmbits de la vida, i encara més a la política, hi
haurà opinions per a tots els gustos però el que sí que pot assegurar és que sempre
s’ha dedicat absolutament i sense reserves a la tasca per la qual va obtenir la seva
confiança i que no és altra que fer de Corbera un poble millor. Seran molts els records
i els petits detalls que s’amuntegaran a la seva memòria com a testimoni del seu temps
com alcaldessa. Mil gràcies per donar-li l’oportunitat de ser l’alcaldessa del seu estimat
poble. Ha estat tot un honor! Està compromesa al 100% pel seu poble Corbera, per
això el que queda de mandat, els meus companys d’esquerra i ella seguiran tirant
endavant projectes engrescadors per Corbera, fent la Corbera viva que tenen ara. I
també està compromesa al 100% pel referèndum, esquerra faran tot el que calgui per
que a Corbera es voti el referèndum l’1 d’octubre amb totes les garanties. Visca
Corbera i Visca Catalunya lliure!
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Montserrat Febrero i Piera
Maria Abarca Martínez

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:30
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.
L'alcaldessa
Montserrat Febrero i Piera

La secretària,
Maria Abarca Martínez

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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A continuació i per no allargar la situació de vacant a l’Alcaldia, es convocarà un ple
extraordinari i urgent per tal de procedir a l’elecció del nou alcalde o alcaldessa. Per
tant es dona per finalitzada aquesta sessió, ara faran un descans a fi de poder convocar
aquest nou Ple extraordinari i urgent i els emplaça a tots aquí de nou en quinze minuts.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE PRIMERA
CONVOCATÒRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 17 DE JUNY
DE 2017.
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 12:50 hores,
es reuneix el PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a terme la
sessió extraordinària i urgent i tractar els assumptes de l'ordre del dia.
Sota la Presidència de la segona tinenta d’alcaldessa, Mercè Rocas i Rubió, i assistits
per la secretària general, Maria Abarca Martínez i per l’interventor senyor Javier Vicen
Encuentra, hi assisteixen:

Rosa Boladeras Serraviñals

Rosa Boladeras Serraviñals, primera tinenta d’alcaldessa
Ramón Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa
Montserrat Febrero i Piera, regidora
Jordi Anducas i Planas, regidor
Arturo Martínez i Laporta, regidor
Carme Benito i Gómez, regidora
Alfredo Prado García, regidor
Manel Ripoll i Puertas, regidor
José Antonio Andrés Palacios, regidor
Xavier Miquel i 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

Secretària
Dóna la benvinguda i explica que el Ple municipal, en la sessió extraordinària que s’ha
celebrat en el dia d’avui, ha pres raó de la renúncia al càrrec d’alcaldessa d’aquest
Ajuntament formulada per la senyora Montserrat Febrero i Piera, en compliment dels
pactes de govern subscrits a l’inici d’aquesta legislatura.

12/07/2017 La secretària

Als efectes de no perllongar la situació de vacant en l’Alcaldia explica que s’ha convocat
aquest Ple extraordinari, amb caràcter d’urgència, per tal de procedir a l’elecció del
nou alcalde o la nova alcaldessa de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica del
règim electoral general (LOREG). Efectuat el recompte dels regidors i regidores
assistents declara que existeix el quòrum de majoria absoluta necessari per a la
celebració de la sessió.
De conformitat amb la interpretació efectuada per la Junta Electoral Central posa de
manifest que no serà necessària la constitució de la Mesa d’edat i presidirà la sessió la
segona tinenta d’alcaldessa, senyora Mercè Rocas i Rubió, atès que està prevista la
presentació com a candidata a l’Alcaldia de la primera tinenta d’alcaldessa, senyora
Rosa Boladeras Serraviñals.

Maria Abarca Martínez
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1. Ratificació de la urgència de la sessió plenària.
Mercè Rocas
Dóna la benvinguda a tots al Ple de l’Ajuntament i obre la sessió per procedir a l’elecció
de l’alcalde o de l’alcaldessa, d’acord amb la normativa vigent.
Atès que aquest Ple s’ha convocat amb caràcter extraordinari i urgent, el primer punt
de l’ordre del dia consisteix en ratificar la urgència de la sessió mitjançant la votació
de tots els grups municipals, sent necessària la seva aprovació per majoria absoluta.
A continuació dóna pas a la votació als portaveus dels diferents grups polítics. En el
cas d’ERC actuarà com a nova portaveu la senyora Montserrat Febrero i Piera.
Efectuada la votació, s’aprova per majoria absoluta la urgència de la sessió amb el
resultat següent:

Signatura 2 de 2

Rosa Boladeras Serraviñals
Maria Abarca Martínez

Vots en contra: Xavier Miquel i Pons (CUP).

Una vegada emesa la votació la secretària afirma que s’aprova per majoria absoluta
la ratificació de la urgència de la sessió.
2. Elecció i presa de possessió del càrrec d’alcalde o alcaldessa de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Mercè Rocas
Dóna la paraula a la senyora secretària, amb l'objecte d'explicar el procediment
d'elecció.
Secretària
Explica que es procedeix a l’elecció del nou alcalde o de la nova alcaldessa de Corbera
de Llobregat, de conformitat amb el procediment previst a l’article 196 de la LOREG.
En aquest sentit, podran ser candidats a l’Alcaldia tots els regidors i regidores que van
encapçalar les corresponents llistes a les passades eleccions municipals del 24 de maig
de 2015. En el cas d’ERC, atès a la renúncia presentada per la senyora Montserrat
Febrero, s’entén que encapçalarà la llista la senyora Mercè Rocas. S’utilitzarà el
sistema de votació secreta a través de paperetes que seran dipositades a l’urna per
cada regidor o regidora seguint les indicacions que es donaran.
Un cop realitzat el recompte, serà escollit alcalde o alcaldessa el candidat o la candidata
que obtingui, en primera votació, els vots de la majoria absoluta dels membres de la
Corporació. En aquest cas serà de 9 vots. Per al cas que cap candidat o candidata no
sortís elegit per majoria absoluta, seria elegida com alcaldessa la persona que
encapçali la llista més votada a les eleccions.

12/07/2017 La secretària
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“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel
Ripoll i Puertas (MPC), Eric Blanco i Moragas (CDC), Montserrat Febrero i Piera (ERC) i Rosa Boladeras Serraviñals
(PSC).
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Mercè Rocas
Indica que abans de procedir a la votació, la senyora secretària preguntarà als regidors
i a les regidores que encapçalen les diferents llistes, segons el que ha explicat
anteriorment, si volen presentar la seva candidatura a l’Alcaldia. S’enunciaran les
llistes electorals per ordre de major a menor representació i es procedirà a la
proclamació com a candidats i candidates d’aquells caps de llista que acceptin la seva
candidatura. En el cas d’ERC haurà d’actuar com a cap de llista la persona que figurava
en segon lloc, en aquest cas ella mateixa, ja que la renúncia de la senyora Febrero la
posiciona automàticament en l’últim lloc de la seva llista. Els prega que contestin SI o
NO.
Acte seguit es procedirà a la votació, deixant les possibles intervencions per al moment
posterior a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa.

-

“Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, com a cap de llista del Partit dels Socialistes
de Catalunya – Candidatura de Progrés, presenta la seva candidatura a
l’Alcaldia de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat?
RESPOSTA: Si, la presento.

-

Rosa Boladeras Serraviñals
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Secretària
Procedeix a formular les següents preguntes als regidors i regidores indicats:

Sra. Mercè Rocas i Rubió, com cap de llista d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal, per renúncia de la senyora Montserrat Febrero,
presenta la seva candidatura a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat?
RESPOSTA: No, no la presento.

-

Sr. José Antonio Andrés Palacios, com a cap de llista del Grup Independent
d’Urbanitzacions, presenta la seva candidatura a l’Alcaldia de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat?
RESPOSTA: No, no la presentem.

12/07/2017 La secretària

Sr. Albert Cañellas i Pagès, com a cap de llista de la Candidatura d’Unitat
Popular – Poble Actiu, presenta la seva candidatura a l’Alcaldia de l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat?
RESPOSTA: Si, si que la presento.

-

Sr. Eric Blanco i Moragas, com a cap de llista de Convergència i Unió, presenta
la seva candidatura a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat?
RESPOSTA: No, no la presentem.

Maria Abarca Martínez
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-

Sr. Manuel Ripoll Puertas com a cap de llista de Moviment pel Canvi, presenta
la seva candidatura a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat?
RESPOSTA: No, no la presento.

-

Sr. Alfonso Olarte Rodes com a cap de llista del Partit Popular, presenta la seva
candidatura a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat?
RESPOSTA: No, no la presentem.

-

Sr. Antonio Moreno Ruiz com a cap de llista d’Iniciativa Movem Corbera Entesa, presenta la seva candidatura a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat?
RESPOSTA: No, no la presento.”

- Sra. Rosa Boladeras Serraviñals (com a cap de llista del Partit dels Socialistes de
Catalunya – Candidatura de Progrés).
- Sr. Albert Cañellas i Pagès (com a cap de llista de la Candidatura d’Unitat Popular –
Poble Actiu).
Ara prega a tots els regidors i regidores que procedeixin a formular el seu vot
mitjançant la papereta i el sobre que tenen a la seva disposició. Els indica que hauran
d’escriure el nom del seu candidat o de la seva candidata d’entre els que hagin estat
proclamats, ficar-lo dins el sobre i tancar-lo. També podran votar en blanc.

Rosa Boladeras Serraviñals
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Mercè Rocas
Proclama candidates a l'Alcaldia les persones següents:

Un cop hagin omplert la papereta i l’hagin ficat al sobre, la secretària llegirà, un a un,
el nom dels regidors i regidores per tal que dipositin el seu vot a la urna que la Marta
els facilitarà. En últim lloc procedirà, ella mateixa, a efectuar el seu vot.
En relació a l’escrutini, seran nuls:

12/07/2017 La secretària

-

Aquells vots que no es refereixin a algun dels candidats o candidates abans
proclamats
Aquells que continguin més d’un nom diferent a la papereta
Els sobres que no continguin al seu interior cap papereta.

Secretària
Els crida perquè vagin votant fent-ho per odre de seient.
Finalitzada la votació obre l’urna i la presidenta va extraient-ne els vots emesos llegint
en veu alta el resultat per tal que la secretària vagi apuntat.

Maria Abarca Martínez

Mercè Rocas
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Demana a la senyora secretària que doni els resultats.
Secretària
Diu que acabat l’escrutini, el resultat és el següent:
a) Vots emesos:
b) Vots en blanc:

17
1

c) Vots nuls:

0

d) Vots a candidats i candidates: 16 els quals queden repartits de la manera
següent:
1. Rosa Boladeras Serraviñals
2. Albert Cañellas i Pagès

12/07/2017 L'alcaldessa

Mercè Rocas
Proclama alcaldessa de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat la senyora Rosa
Boladeras Serraviñals per haver obtingut de la majoria absoluta de vots dels regidors
i regidores d’aquest Consistori.
A continuació l'alcaldessa electe es posa dempeus.
Mercè Rocas
Es dirigeix a la senyora Rosa Boladeras i pregunta:

Rosa Boladeras Serraviñals
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10 vots
6 vots

“Sra. Rosa Boladeras i Serraviñals, accepta el càrrec d'alcaldessa d'aquest Ajuntament
per al qual ha estat nomenada per voluntat del poble i d'aquest Consistori?”
Rosa Boladeras
Respon:
“Sí, accepto”

12/07/2017 La secretària

“Jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec d’alcaldessa de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat amb lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar l'Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució com a norma
fonamental de l'Estat?”
Rosa Boladeras
Respon:
“Sí, ho prometo”
Mercè Rocas

Maria Abarca Martínez
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Es dirigeix a la senyora Rosa Boladeras, li dóna l’enhorabona i li fa lliurament de la
vara de l’Alcaldia, cedint-li en aquell moment la Presidència d’aquest Ple municipal.
Alcaldessa
Assumeix la presidència del Ple i dóna la paraula als portaveus dels diferents grups
polítics, per si volen dir alguna cosa.
Comença per donar la paraula al senyor Antonio Moreno.
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Antonio Moreno
Diu “enhorabuena y felicidades, espera que estos dos años les dejen participar más a
la oposición y nos hagan un poco mas de caso y no pasen el rodillo siempre porqué no
tienen toda la verdad, no tienen toda la verdad y por supuesto ellos tampoco. Y
además con menos medios tienen menos verdad. Pero a ver si realmente hay
posibilidades de que Iniciativa pueda llegar algun dia a hablar bien de los socialistes
de Corbera. Bueno a él le va a costar mucho però los próximos que vengan espera
dejarles un legado de que por lo menos se pueda hablar con ellos. Él tiene muchos
amigos socialistes, muchísimos, incluso algun exalumno suyo es socialista pero de
arriba, de los de arriba y no tiene nada contra los socialistes. Él és un social-demócrata
convencido, señores. Tiene 63 años y ha reconducido su forma de pensar desde el
comunismo más a ultranza cuando era estudiante universitario a ahora. Analiza la
realidad pero eso si es verdad, cree que hay que hacer una nueva política. Tienen que
retirarse ya mucha gente que sobran en la política y aquí veo barbudes que tienen que
dar el cayo y a trabajar y ellos ya, a parte de peleas que llevan muchos años
peleandose y que és para lo que único que sirven, para pelearse. Barbudos y no
barbudes, aquí ve alguno con el pelo blanco que también pude ser porqué és joven. Y
nada mas señora Boladeras, espera poder... el otro día hablaba con sus portavoces
de partido y les dijo que estaba dispuesto a sentarse con ellos y si creen que no és
necesario porque se llevan mal personalment, vendria alguien de Iniciativa a plantear
cuatro puntos. Cuatro puntos para estos dos años que pedimos hablar de ellos. El
primer punto és subida del IBI a los ricos de Corbera de más de 800.000,00 € de valor
catastral de sus casas, hablarlo. Segundo punto que le plantean, también a los
socialistes y a ella como alcaldesa y al equipo de gobierno, creen que en Corbera se
puede crear puestos de Trabajo. Está convenicido que haciendo una política de
contrataciones, no de tantes empreses que les traen gente de fuera que encima és
más caro para el medio ambiente, gente que viene de Hospitalet y del Prat y hay gente
de Corbera que se van al Prat. En la empresa privada le parece normal pero en la
empresa pública tendrian que ser un poco más... y aquí en Corbera hay muchos, no
tantos como a veces dice él pero cree que estan en el 14 % de población en atur y un
atur muy duro de gente de 35-40 años, muy duro. Y tendrian que empezar a ver si a
esta gente le dan puestos de trabajo señores. Dignos, no con la reforma laboral y
hablar de eso. Está claro que ellos iran con propuestas a esa charla, si és que se la
quieren concedir y seran fieles. Tercer punto, que el otro dia no se acordaba, seria el
plan de Inversiones, el PAM que llaman, que de PAM tiene poco. De todas las cosas
estarien de acuerdo pero en prioridades.. todo lo que quieren hacer les parece bien
pero habria que priorizarlas. Creen que hay otras prioridades que valen muchísimo
menos dinero, algunes que son tan solo que el jefe de la brigada venga y arregle el
aire acondicionado allí, por respeto a ustedes, ellos ya estan acostumbrados a sudar,
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estan asándose. Pero habla de otros, hablaba del Camí Ral, és uno de los caminos mas
importantes turísticos de un pueblo que quiere promover el turismo etc. Está hecho
un desastre y hoy hablaba con el concejal de servicios diciéndole que él vive allí
también. És la primera vez que habla de un lugar... él vive allí arriba si, abajo de todo.
Pero el otro dia se cayó un terraplen y como ciudadano de a pie se ha escandalizado
porqué se puede caer y por allí puede hacer daño. Eso tampoco vale mucho dinero y
además ya lo sabe que no hay que hacer un plan de inversiones y eso lo van a resolver
ellos porque hablan estas cosas, se resuelven las cosas también. Pero hablan también
que en esta Corbera de las quince mil maravillas, que dice el concejal de juventud,
pues habría que hacer pocas cosas que no son maravillas pero que son necesidades
para... un montón de urbanitzacions con baches que son hoyos que cabe la rueda. Y
podria poner el ejemplo, los compañeros de la CUP que trabajan mucho más que él,
entre otras cosas porqué son tres, ya han presentado un listado de muchas cosas
pequeñas, que sumades todas pueden costar 100.000,00 €, pero que habria que
hacerlas urgentemente. La respuesta és si, pero no se hace nunca. El otro dia le
respondió la señora Boladeras, exconcejala de urbanismo, que el Camí Ral se arreglarà
pero solo la parte urbana. Es decir, todo lo demás no. Eso de que és zona privada y
pública, lo sabe el Ayuntamiento, lo saben los ciudadanos que el Camí Ral està hecho
un desastre y que va mucha gente mayor a andar porque los médicos les dicen que
vayan a la avenida del colesterol y van allí y vienen de Corbera baja y és un desastre.
Que lo arreglen. Cuando él fue concejal de educación le hicieron una propuesta de
35.000,00 €, señores no pide tanto, 35.000,00 € sobre 6.000.000,00 € de inversión.
Cree que ahora puede costar 50.000,00 €. Y si no lo hicieron el equipo de gobierno
aquel fue porque tuvieron que pintar la escuela Puig d’Agulles, gracias a la ayuda del
señor Ripoll, porque se estaban cayendo las paredes y 50.000,00 € no los pudieron
meter en el Camí Ral. Y cuarto punto seria, ellos han votado a favor en todas las
propuestas de comunicación de la concejala de comunicación pero tienen una
propuesta, que ya explicaron en l’Avançada, y que les gustaria hablar de ella para
mejorar el transporte público de Corbera. ¿És possible mejorar el transporte público
de Corbera? Sí, és possible, por lo menos escúchenlos, hablen y segurament como
mas de una vez el señor Gabarrón les demuestra cuando él le pide el oro le dice <
mire, el oro no, el moro > y ve que no és el moro, no hay el oro porque no és possible
y él se calla cuando no és possible. Pero el transporte público que està en manos de
una empresa ya milenaria como el pueblo, és milenaria, es un Autocorb... habria que
< ponerles un poco los puntos sobre las ies > y mejorar un poco el transporte público.
Y esto que és un pueblo, no una Ciudad, deberia tenir una estación central de
autobusos, que està ya medio hecha. En vez de venir a Corbera alta a las cocheras de
ellos y aparcamientos hay como ya se colocó en la época de Esquerra Republicana, en
la primera época pero que se pueden colocar más. Y por útlimo, los autobusos de linea
inerior, que ya saben ustedes que dan un servicio pero que hay alguno que ya saben
como estan. Y sinó, con ese plan de Inversiones, miran de colocar otro que haga de
lanzadera de aquellos puntos donde hay mucha gente que coje los autobusos, para
que el autobús no tenga que ir a su urbanización y mas cosas que ya han planteado.
Lo ha dicho más de una vez, pero dicho desde la oposición en una Moción, saben
ustedes que no se aprueba. Iniciativa en Corbera no le está pidiendo mucho más y lo
demás que lo haga y si puede hacer todo, plan de Inversiones y cosas que le piden y
otros también cree que pediran, pues bien, le aprovaran el plan de inversiones. Si él
no està en contra de que se haga el gran parque temático de Corbera en la zona de
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Corbera alta, no está en contra, dice que no és prioridad. Un millón de euros no és
prioridad, pero està a favor. Corbera és Corbera y cree que tendrian que promover el
turismo, que tienen muchas cosas, que lo hacen todos muy mal y aquí al turismo no
le dan nada. Nada más que el Pessebre Vivent que allí les vienen el 90% del turismo,
lo demás no dan nada porque que turista se atreve a meteres en el medio natural de
Corbera con zarzales en todos los sitios, que no se limpian. Se pueden hacer cosas,
cuando se marcan objetivos para promover el turismo hagan algo para que el
turismo... de medio rural que és nuestro gran patrimonio. Y como no le toca a él ser
más protagonista en absoluto que és la señora Boladeras la protagonista, la vuelve a
felicitar. Y pide perdones, sobre todo al público porque se ha de ir, porque tiene un
problema familiar muy grave. Ha de irse. Gracias.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfonso Olarte.

Rosa Boladeras Serraviñals

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor José Antonio Andrés Palacios.

12/07/2017 La secretària

José Antonio Andrés Palacios
En primer lloc felicita l’alcaldessa. Explica que aquest nomenament és fruit d’un pacte
de govern, molt treballat entre persones de diverses ideologies, però com li deia abans
a la Montserrat, es va posar l’interès de Corbera per davant de interessos polítics. Tot
això, s’ha traduït en dos anys de treball molt beneficiós per la ciutadania i ara enceten
dos anys més que culminaran en la voluntat manifestada per tots, de fer de Corbera
un bon i millor municipi. No té cap dubte de les seves capacitats de gestió, i la
continuïtat de la línia d’actuació iniciada, ara fa dos anys. No serà fàcil, però està
convençut que entre tots, aquest projecte es convertirà en una realitat. Des del Grup
Independent d’Urbanitzacions, es posen a la seva disposició i l’animen que treballi com
fins ara. Felicitats.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.
Manel Ripoll
Es dirigeix a la senyora Boladeras, a la Rosa, si li permet. Té un repte, un repte més
que estan segurs que el tirarà endavant. Té un equip humà que sobretot, també, li
donarà recolzament i des de MPC també volien dir que conti amb ells pel que faci falta.
Ja fa uns quants anys que es coneixen, Rosa, i saben mes o menys la manera de
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Alfonso Olarte
Diu que reitera la felicitació a l’actual alcaldessa, a l’actual tinent d’alcaldessa. Ja el
coneixen com a oposició. Vehemències a part sempre estaran com ja va dir fa sis anys.
Esperen ser mes que l’oposició, l’aportació. Sempre es queixen com estan els carrers
o el que veuen però demanen coses que es poden fer. A vegades no és el mèrit del
govern, és el demèrit de l’oposició que tenen. En general demanen coses que ni els
pertoquen i no toquen els peus a terra. Finalment reitera i encoratja a tenir bona feina.
Dóna les gràcies.
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pensar de cada un i està segur que treballaran a bon port fins arribar al fi d’aquesta
legislatura. Primera enhorabona i segona, sort per poder tirar endavant aquest
projecte.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
Eric Blanco
Diu que part seva també farà la valoració el seu company el Pol Ejarque. En qualsevol
cas, i tal com li va dir a la reunió que van tenir la setmana passada, molta sort i molts
encerts.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Rosa Boladeras Serraviñals
12/07/2017 La secretària

Alcaldessa
Diu que entren forts ja el primer dia i agraeix la seva intervenció per indicar que és el
torn del senyor Xavier Miquel. No obstant, per indicacions d’aquest dóna la paraula al
senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
Diu que avui han recordat bastant ara fa dos anys, el resultat d’aquelles eleccions que
es presentava per primera vegada la candidatura de unitat popular de Corbera. Una
candidatura que volia ser de confluència amb diverses persones que no eren
directament militants de la CUP i també van tenir la col·laboració del procés constituent
i d’aquell a candidatura hi va haver el resultat que més de 800 persones de Corbera
van decidir posar-los a la Miracle, al Xavi i amb ell i això els va donar responsabilitat
de gestionar aquest resultat amb tres regidories, una menys que els dos grups que en
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Pol Ejarque
Diu que ells seran breus. Només formular tres precs. El primer: no repetiran els errors
del passat, sobre tot ara que és el moment que es poden realitzar inversions desprès
d’anys d’estrènyer el cinturó. Que les inversions, sobretot, estiguin destinades a
economia productiva, que no estiguin destinades a grans obres faraòniques com ha
succeït en el passat en aquest municipi. En segon lloc, canviar les actituds dels plens,
buscar grans consensos, fer més participatius a l’oposició. Han intentat mantenir una
actitud positiva, sempre pensant que el més important per a ells és el ben comú. L’any
passat van presentar al·legacions a les ordenances fiscals per introduir millores en el
comerç local i criteris socials. Es van comprometre a aplicar-les aquest any. Els
demanen també que aquest canvi de tarannà que desitjant es produeixi signifiqui fer
partícip, no només a l’oposició, sinó també a la ciutadania, major informació i major
transparència i tenen molts dubtes i poques esperances però com oposició ho han de
demanar. Per últim, fa una interpel·lació directa a la senyora Rosa Boladeras,
l’agradaria que ella fos igual de valenta que l’alcalde de Sabadell del PSC que ja ha dit
que no impediria a la ciutadania el dret a votar, en contra de les directrius del seu
partit. Per tant, si els pot contestar en el seu torn de paraula si ella impedirà el dret a
votar, en contra de les directrius del seu partit, li agrairia. Li desitja molta sort i molts
encerts.
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tenen més, quatre i quatre. Aquesta responsabilitat els ha portat avui a presentar la
candidatura per l’alcaldia, no perquè esperesin aconseguir-ho i guanyar aquesta
votació, ja sabien que hi havia un pacte que era públic i notori, per deixar clar que hi
ha una possibilitat d’alternativa, un alternativa d’un govern de canvi. Estan convençuts
que a la ciutadania de Corbera hi ha aquesta necessitat, que molta gent que en les
darreres eleccions va votar a diverses opcions polítiques entre elles la governant
Esquerra Republicana, volia un canvi per Corbera i que se sent decebut perquè no hi
ha hagut aquest canvi. No esperaven que hi hagués una sorpresa avui i no participarien
per trencar un pacte de govern que tot i que és poc explicat si saben és públic, seria
deshonest sense una motivació política, sense un canvi de condicions concret. Avui
esperaven una escenificació de cara a la galeria i un fort personalisme. A vegades no
els entenen quan diuen que volen una nova política, es refereixen en trencar amb
aquests personalismes. Des de diferents grups de l’oposició avui s’ha intentat fer un
balanç polític dels últims dos anys i des de el govern s’ha tractat el tema des de un
punt de vista sobre tot personal. En molts plens s’ha comentat que el canvi d’alcaldia
no seria important, però si no és important perquè se li dona importància de fer dos
plens extraordinaris en cap de setmana quan, insistim, això es podria fer un Ple
ordinari la renúncia i immediatament desprès fer la investidura de la nova alcaldessa.
Es diu que deixar l’alcaldia no és fàcil però els han explicat que no canvia molt el
govern, que les atribucions del govern, els papers que hi dintre de les regidories es
manté, només es canvia qui és l’alcaldessa entre dues persones. Sobre aquest canvi,
si que creuen que és rellevant dir que es genera inquietud entre molta gent perquè a
l’1 d’octubre tenen previst la convocatòria d’un referèndum sobre la independència de
Catalunya i que en aquell moment l’alcaldia de Corbera estarà ostentada pel PSC. Això
genera inquietud entre gent que diu i que passarà, es recolzarà el referèndum des de
l’Ajuntament de Corbera? L’Ajuntament de Corbera farà el possible perquè es
compleixin les garanties? Perquè la gent pugui votar amb garanties aquell dia? Des
de la CUP de Corbera insisteixen que faran el que faci falta per donar suport al lliure
exercici del dret a la autodeterminació? El dret a vot aquell dia, que el referèndum es
faci amb garanties. Els poden demanar des de l’equip de govern el suport que faci
falta? En aquest Ple hi ha una majoria clara de regidores i regidors en defensa de que
si es pugui exercir aquest dret a la autodeterminació. Creiem que això no hauria de
boicotejar l’alcaldia. No diu que sigui així, esperen que no sigui així. Si fos així, des de
la CUP de Corbera estan disposats a fer el que faci falta. Si fa falta anar a l’instrument
de la Moció de censura, l’utilitzarien. Esperen que no calgui. Personalment creu que
no farà falta i estan disposats. En tot cas pertoca a la nova alcaldessa, explicar-ho.
Cediran els espais que facin falta des de la Generalitat? Col·laboraran en allò que
demani la Generalitat? Li exigireu a la Generalitat ordres per escrit com a mètode
boicot? Facilitareu les tasques perquè la gent de Corbera pugui votar com ha expressat
majoritàriament en diverses conteses electorals, entre elles les que van portar les
regidores i els regidors aquí. Creu que els pertoca amb ells explicar-ho. Avui no
esperaven cap sorpresa, saben que el vot és secret i a vegades pot portar alguna
sorpresa. Ells no participarien de cap estratagema secreta per trencar un pacte de
govern com si que va passar quan la Rosa Boladeras va arribar a l’alcaldia per primera
vegada l’11 de juny de 2002 de la ma d’un canvi inesperat de vot clarament del PP
que llavors era el feixista Rafael Roldán, nefasta memòria per tantes activistes
corberenques. Aquell mateix 2002 de l’alcaldia de la Rosa Boladeras i amb el PSC al
govern, es va iniciar les obres de Corbera 2000, es van començar a tallar els arbres i

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

d186d6f4055c48afb9ab939b76d94a97001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

2d5face954f148589f29fed761a6ed16001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

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

Signatura 2 de 2

Rosa Boladeras Serraviñals
Maria Abarca Martínez

12/07/2017 La secretària
Signatura 1 de 2

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

06/09/2018 DILIGÈNCIA D’OBERTURA I
TANCAMENT del Llibre
d’Actes del Ple de l'any 2017
que s’inicia amb l’acta del
31/01/2017 i finalitza amb l’acta
del 19/12/2017.

12/07/2017 L'alcaldessa

moure terres amb gran part del poble de vacances i que no estava atent al que estava
passant en aquell moment. Aquell projecte estava dormit com aconsellava el rebuig
popular que hi havia entre la població de Corbera. Es va reactivar de cop i volta en
una època de vacances, va ser un cop molt dur per els que defensaven el territori de
que Corbera deixes de créixer de forma incontrolada. Si ve es cert que la CUP era poc
coneguda en aquell moment i que la majoria de les persones que ara hi són no
participaven en la política institucional, no vol dir que no hi fossin. I eren, participaven
en diferents moviments i entitats, van lluitar en contra de Corbera 2000 i tenen
memòria. Tenen memòria per recordar els nefastos governs del PSC, el seu urbanisme
que promou l’especulació, la bandera que sempre aixequen d’externalitzar, privatitzar.
Aquella idea que tota empresa privada segur que ho farà millor que les treballadores
de l’Ajuntament. Tenen memòria i coneixen el que ha fet el PSC quan ha governat a
Corbera, com l’endeutat basant els ingressos en permisos d’obres i fent inversions en
obres i més obres. Ara segueixen amb aquesta política d’obres faraòniques en els
projectes que els han presentat en el PAM, el Pla d’actuació municipal. Que no estan
molt definits aquests projectes però si que van en aquesta línia que deia de grans
obres, un material molt útil per la propaganda electoral. Saben que el PSC té una
dilatada experiència del govern a Corbera. Aquest és un dels motius pels quals
Esquerra Republicana va voler pactar. Però ells diuen, el PSC i altres membres de
l’equip de govern tenen molta experiència en privatitzar, externalitzar, endeutar el
poble. Pagar deute per davant de qualsevol necessitat prioritzant sempre el deute,
maltractar la plantilla de l’Ajuntament i fer-la disminuir. Tenen una gran experiència
en promoure l’especulació urbanística sense escoltar la població i fer que alguns, pocs,
es facin molt rics. Perdonin que ho diguin així però quins grans gestors amb experiència
sobrada que no tenen la previsió de fer coincidir la aprovació de les ordenances o els
pressupostos en plens ordinaris sinó que ho han de fer en diversos plens
extraordinaris. Sempre han considerat que era innecessari. En els pressupostos
s’inclouen uns crèdits i unes inversions, al cap de pocs mesos presenten un PAM que
canvia allò que havien dit. Un PAM que era subjecte a unes negociacions amb els bancs
que mai sabran com haurien acabat perquè just desprès sorgeixen 2.000.000,00 € de
superàvit que no s’esperaven i van canviar els plans. No sona a bon gestor, sona a
improvisació. A l’equip de govern hi ha molta experiència a governar a favor de pocs,
a favor d’unes quantes empreses. Per quan unes polítiques d’esquerres? Per quan unes
polítiques d’habitatge valentes? Per quan unes polítiques socials i econòmiques que
busquin eradicar la pobresa i revertir el model econòmic de ciutat dormitori en lloc de
les actuals polítiques socials de beneficència. Sempre diuen allò de que “aquí tothom
que be a serveis socials és atès” i no fan res per aconseguir canvis estructurals. Per
quan unes polítiques educatives proactives que busquin un treball en xarxa i
coordinades amb els diversos centres públics i entitats del poble en lloc de simplement
garantir el manteniment dels edificis. Només faltaria, el manteniment. Creuen que mai
és tard per canviar la política municipal i per això seguiran insistint i fent propostes
que vagin cap a la transformació social, la igualtat de gènere, el respecte al medi
ambient i l’apoderament popular. Una de les propostes que més fermament defensen
és la recuperació de la gestió de l’aigua. Creuen que és un tema clau ja que l’aigua és
un bé bàsic, l’accés a l’aigua és un dret humà fonamental i ha de deixar de ser una
mercaderia en mans privades. Ara que s’acaba el contracte amb Sorea treballaran per
convèncer al màxim de corberenques i corberencs, incloent a la resta de regidores, de
dues coses. En primer lloc, que això ho han de decidir entre totes les persones de
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Corbera i en segon lloc, la millor opció és una gestió pública, transparent i democràtica.
La CUP i en el procés constituent, no creuen en la bondat de reformes per si soles,
petits canvis de millorar el dia a dia i només això. Cal anar més enllà i fer canvis
estructurals. Cal un ferm procés d’apoderament de les classes oprimides, de les classes
populars subjugades, posant a l’Estat en status quo i començar una societat nova. A
vegades no s’entenen amb alguns partits del Ple o del govern per confusions sobre
aquest tema. No comparteixen la gestió de fer una bona gestió de les engrunes, no
només volen la millor gestió possible, sinó també volen la gestió per un canvi real.
Seguiran treballant per aquest apoderament popular, per una alternativa feminista,
ecologista, d’esquerra, independentista, rupturista, per una alternativa de govern que
creguin les treballadores, començant per les treballadores de l’Ajuntament. I que
creguin la participació popular. Seguiran treballant per l’establiment d’un govern
popular.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Montserrat Febrero.

Signatura 2 de 2

Rosa Boladeras Serraviñals
Maria Abarca Martínez

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Diu “enhorabona alcaldessa Rosa Boladeras, avui és un dia de canvis, però no tants.
L’equip és el mateix. Ara la relació ja no és la mateixa que fa dos anys, llavors, es pot
dir que cap de les persones que formem el Pacte de Govern es coneixíem amb
profunditat, ara és una relació d’amistat amb aquells que han estat al seu costat a les
lluites del dia a dia de l’Ajuntament. Des del respecte que PSC a Corbera ha tingut en
els darrers dos anys, Esquerra, es posen a disposició de la nova alcaldessa per seguir
apostant per fer una millor Corbera en tots els àmbits. S’ha creat un grup, una sinèrgia
de persones entre els representants dels diferents grups polítics, Moviment pel Canvi,
GIU, PSC i Esquerra, amb múltiples afinitats i matisos que fan bo el treball resultant
que permet debatre les solucions del dia a dia i arribant a construir una piràmide de
consens, amb els fonaments sòlits del respecte mutu. Alcaldessa, els quatre regidors
d’Esquerra són lleials als seus pactes, són lleials a les persones i són fidels i honestos
a Corbera. Tenen per endavant dos anys de Govern amb molta feina a fer i encara els
queda complir part de la resta d’acord de govern que van signar els quatre grups
municipals. De ben segur que amb l’empenta que porten, ho assoliran. Estan
plenament convençuts que si són capaços de sumar les moltes coincidències que tenen
i apartar amb generositat les diferències que els puguin eventualment separar, qui
sortirà guanyant sempre serà el poble. Rosa, esperem que aquesta segona part de
mandat sigui tant o més engrescadora com fins ara ha sigut. Benvinguda alcaldessa.”

12/07/2017 La secretària
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Montserrat Febrero
Diu que abans de passar la paraula a la seva companya, la Mercè, que parlarà en nom
d’Esquerra, ella a nivell personal li vol donar les gràcies per lo be que han estat
treballant conjuntament. Amb tot el que ha après d’ella, de la seva generositat, lleialtat
i la té per tot igual que l’ha tingut amb ella. Moltes gràcies.
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón que actua com a suplent, avui pot fer de
portaveu.
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Ramon Gabarrón
Diu que d’acord amb el pacte de govern, desprès de dos anys s’ha fet el canvi d’alcaldia
amb el traspàs de competències que estava previst que es formalitza mitjançant els
corresponents plens extraordinaris de renuncia de l’alcaldessa Montserrat Febrero i
Piera i el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Ple de nomenament
per majoria de vots de la nova alcaldessa Rosa Boladeras Serraviñals del grup
municipal del Partit Socialista de Catalunya. Des de el grup socialista, donar la
enhorabona a la nova alcaldessa, la seva Rosa i felicitar a l’alcaldessa sortint, la
Montserrat per la seva feina ben feta. Així mateix donen les gràcies a tots els grups
municipals que el han votat. Els propers dos anys que queden de la legislatura han de
transcórrer d’acord amb els pactes de govern, signats pels grups d’ERC, GiU, MPC i
PSC amb la mateixa voluntat d’entesa i de treball que queden perfectament definits i
reflectits en el PAM, pla d’actuació municipal. Els socialistes de corbera han estat
presents en diversos governs del municipi des de 1995 amb el primer alcalde socialista
a Corbera, en Pere Alegrí. Des de llavors han format part de diferents governs del
municipi durant setze anys, divuit previsiblement al acabar aquesta legislatura, dels
quals hauran tingut l’alcaldia duran catorze anys i d’aquets, nou haurà sigut
l’alcaldessa Rosa Boladeras. Des del 1999, el grup socialista ha estat sempre la força
més votada, la primera força de Corbera de Llobregat. Fet que els omple d’orgull que
un gran nombre de ciutadans els faci confiança per dirigir el destí del municipi, és
d’una gran satisfacció. Els socialistes, els caracteritza el seu afany de servei a les
persones, a la comunitat, per damunt del territori. De Corbera, el seu principal actiu
són les persones, els seus homes i les seves dones que viuen a Corbera. Aquests divuit
anys de govern haurien de dividir-lo en dues etapes, la primera que va de 1995-2007
amb un parèntesi de dos anys on literalment els van prendre el govern. Els socialistes
van impulsar els serveis, les inversions, l’atenció a les persones, el compromís amb la
gent, apropant les urbanitzacions, fent una Corbera única dels dos nuclis poblacionals
de Corbera alta i Corbera baixa i de les urbanitzacions on s’han fet importants
actuacions. Ara, degut a les intervencions que han hagut vol expressar un petit resum,
aquests anys de govern socialista acompanyats per altres grups, han fet la carretera
de Sant Andreu, impulsat i millorat el transport públic incrementant les expedicions a
Barcelona, han creat línies internes d’autobusos, la última la que va de Corbera a Sant
Andreu. Han fet escoles, instituts, creada i tirada endavant l’escola bressol, el parc de
bombers amb el seu camió nou, la piscina, la biblioteca, l’aparcament de La Pau, la
remodelació de Les Magnòlies, trenta-sis pisos de lloguer social i més. Si això no és
una actitud social i d’esquerres que vingui algú i l’expliqui. La segona etapa és des del
2011 fins ara. Una vegada deixats al darrera quatre anys a l’oposició, quatre anys molt
durs pel municipi en plena crisi financera que va deixar en una situació caòtica a
l’Ajuntament, com mai s’havia vist amb un dèficit desbocat. En aquesta època junt
amb els companys de govern corresponents han hagut de regressar la situació
econòmica del Consistori mitjançant un pla d’ajust que els ha permet, desprès de cinc
anys, tornar a la situació d’estabilitat pressupostària i equilibri financer i endeutament
per sota del màxim normatiu i que els permet, sense necessitat de permisos superiors,
gestionar novament el finançament extern. És ara el moment de plantejar noves
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inversions, fins ara vetades, per retornar a Corbera el seu pols normal d’activitat que
els ha permet entre altres coses generar el PAM tal com s’ha presentat amb
6.000.000,00 € d’inversions entre els anys 2017-2019. Una inversió modesta però
reconstituent del pols sanguini de Corbera. Tot i les penúries que s’han viscut en
aquets cinc anys, sempre s’han cobert les necessitats socials i ciutadana del municipi.
Perquè és una de les prioritats dels socialistes i dels companys de govern que els han
acompanyat. Amb l’entrega i il·lusió que els caracteritza i amb l’ajut dels seus
companys de govern recuperaran el temps perdut. Gràcies, visca Corbera.
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Rosa Boladeras Serraviñals
Maria Abarca Martínez
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Alcaldessa
Diu: “Corberencs i corberenques, regidors d’altres municipis, convidats i convidades,
gràcies per estar aquí i suportar aquesta calor del dia d’avui. En primer lloc, agraïments
a tots els regidors i regidores que l’han donat el seu vot, els companys d’Esquerra: la
Montserrat, la Mercè, l’Arturo i el Jordi; al regidor de Moviment pel Canvi, el senyor
Manel Ripoll; i al regidor del Grup Independent d’Urbanitzacions, el senyor Andrés
Palacios. Gràcies també a la resta de regidors i regidores per la seva tasca, i a tots i a
totes per les seves paraules i les idees que contenen. Totes són per a ella motiu de
consideració i de reflexió. Moltes gràcies companys i companyes socialistes, Carme,
Alfredo, Ramón, pel seu suport, per la seva tasca i per la forma com saben estar atents
i amb actitud i mentalitat oberta al seu costat. I saben ajudar-la dia a dia de forma
constant i pacient. Moltes gràcies als militants i simpatitzants socialistes de Corbera,
que els fan costat, els donen indicacions i també els critiquen i, en definitiva, els ajuden
a ser millors. I, sobretot, moltes gràcies a totes les persones de Corbera que
històricament, com deia en Ramon, han donat suport als representants socialistes.
Això els ha permès contribuir a la millora del municipi, a la millora de Corbera i van
permetre que a l’any 1995 en Pere Alegrí fos el primer alcalde socialista de Corbera i,
li permetreu que ho digui, el millor alcalde que ha tingut aquest municipi des de la
democràcia. Especialment, moltes gràcies als corberencs i corberenques que a les
últimes eleccions municipals, a l’any 2015 els van fer confiança amb el seu vot a les
eleccions municipals i els han portat a integrar aquest govern municipal que tenen ara
i ara els ha permès assumir l’Alcaldia. Un petit agraïment en discurs, en llargada però
molt sentit a la seva família, al seu home i als seus fills, als amics que l’ajuden,
l’entenen i que entenen la naturalesa d’aquesta feina i no es queixen gaire dels
inconvenients que per a ells suposa. Per la seva part, assumeix l’Alcaldia amb humilitat
i honor. Ser alcaldessa de Corbera és un orgull, una responsabilitat i un repte que ella
afronta amb esperit a la comunitat, amb absoluta vocació, disposada a treballar per
als ciutadans i les ciutadanes. Quan va iniciar la seva vida en la política, fa molt de
temps a l’any 1999, no hauria pensat mai que tindria el privilegi d’estar en la política
municipal, de poder servir als ciutadans, als seus veïns i veïnes d’una manera tan
perllongada en el temps i, encara menys, que tindria ocasió de prometre el càrrec
d’alcaldessa en quatre ocasions. N’està molt contenta i agraïda. Pensa i ho diu
sincerament que això l’ha fet molt millor com a persona perquè l’ha donat la
oportunitat d’adquirir coneixements i experiències que d’altre manera, pot ser, no
hauria viscut mai i que han estat molt valuoses. Aquests dies, les persones que la
troben pel carrer li diuen: “a tu no et ve de nou això de ser alcaldessa, ja ho tens
apamat això...”. Potser no li ve de nou, però les papallones que te en l’estomac l’estan
dient que, de fet, en política sempre se és un novell, encara és una “novata” i encara
ho té tot per aprendre. En aquesta feina no se és mai experimentat suficientment,
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cada dia és diferent a l’anterior i te molt clar que no ha de caure mai en l’error de
pensar que ja ho sap tot. Sobretot avui dia que els canvi socials són vertiginosos que
tot transcorre a una velocitat més gran que no pas moltes vegades les mesures que
poden prendre els gestors de la política. I la política no s’hauria de permetre mai anar
per darrera de les necessitats de les persones. Els polítics i els gestors municipals
tenen l’obligació, al seu entendre, d’anticipar-se a les necessitats i als desigs de la
ciutadania. Aquest és el repte que es planteja com a nova alcaldessa de Corbera de
Llobregat, no únicament
contribuir a la resolució dels problemes actuals, els
problemes que tenen corberencs i corberenques, que ja seria molt, sinó de ser capaç
de posar els llums llargs, de ser capaç de construir la Corbera del futur, de contribuir
a construir-la. De fer que Corbera sigui un municipi on se sentin orgulloses de viure
tots els ciutadans però sobre tot els que estan per venir, les generacions de corberencs
i corberenques. I per a això, per a fer realitat aquest gran repte, necessita l’ajut de
tots i cadascun de ells, dels regidors i regidores de l’equip de govern, dels regidors i
regidors que estan a l’oposició, de totes les entitats ciutadanes i de tota la ciutadania
en general. Ella, per la seva part, es compromet a apropar l’Alcaldia a tothom. Apropar
els barris i les urbanitzacions per escoltar i compartir. I a treballar en tot el que sigui
possible i de fer-ho amb humilitat i honestedat per dignificar la política en tot allò que
estigui al seu abast i per fer millor la democràcia, sempre tenint com a objectiu
l’interès general. I voldria ser capaç també d’enfrontar aquesta tasca, de forma
solidària amb els equips de govern i de fer-ho sempre amb esperit positiu i fomentant
la concòrdia. Moltes gràcies, no pateixin pel 1 d’octubre, avui és 17 de juny. Els
esdeveniments els aniran encarant tal com vagin venint i si la coneixen una mica saben
que ho diu de cor. El pitjor paper que poden fer els polítics es fomentar la “pica-baralla”
i l’enfrontament entre la societat que pretenen liderar. Aquest no ha estat mai el seu
objectiu i el seu desig és com deia fomentar sempre un esperit positiu i de concòrdia.
Perquè estima Corbera i també estima Catalunya. Moltes gràcies i visca Corbera i visca
Catalunya.”
I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 13:50
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.
L'alcaldessa, Rosa Boladeras Serraviñals

12/07/2017 La secretària
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La secretària, Maria Abarca Martínez
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 11 DE JULIOL DE 2017
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 20:00 hores,
es reuneix el PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a terme la
sessió ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.
Sota la Presidència de l’alcaldessa, Rosa Boladeras Serraviñals, i assistits per la
secretària general, Maria Abarca Martínez i per l’interventor senyor Javier Vicen
Encuentra, hi assisteixen:

Rosa Boladeras Serraviñals

La presidenta obre la sessió i tot seguit es prenen els acords següents:
1. Aprovació acta del Ple de 9 de maig de 2017.
L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple de 9 de maig de 2017 amb
el resultat següent:

27/09/2017 La secretària

“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), Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat
Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado
García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). ”

2. Aprovació acta del Ple extraordinari de 17 de juny de 2017.
L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple extraordinari de 17 de juny
de 2017 amb el resultat següent:
“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), Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat
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-Montserrat Febrero i Piera, primera tinenta d’alcaldessa
-Ramón Gabarrón Rubio, segon tinent d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubió, tercer tinenta d’alcaldessa
- Jordi Anducas i Planas, regidor (s’incorpora al punt núm. 5)
- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Carme Benito i Gómez, regidora
- Alfredo Prado García, regidor
- Manel Ripoll i Puertas, regidor
- José Antonio Andrés Palacios, regidor
- Xavier Miquel i Pons, regidor (s’incorpora al punt núm. 4)
- Albert Cañellas i Pagés, regidor (s’incorpora al punt núm. 5)
- Miracle Guerra i Sala, regidora
- Èric Blanco i Moragas, regidor
- Pol Ejarque i Cortés, regidor
- Alfonso Olarte Rodés, regidor
- Antonio Moreno Ruíz, regidor
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Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado
García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).”

3. Aprovació acta del Ple extraordinari i urgent de 17 de juny de 2017.
L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple extraordinari i urgent de 17
de juny de 2017 amb el resultat següent:
“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), Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat
Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado
García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).”

I PART RESOLUTIVA
FINANCES

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

Rosa Boladeras Serraviñals

Durant l’exercici 2017 s’han presentat factures per subministraments, serveis, i altres
prestacions corresponents a l’exercici 2016 i a l’exercici 2015 una despesa d’una taxa
per actuacions de control i d’inspecció respecte de les activitats de prestació dels
serveis de comunicació audiovisual de l’exercici 2014 incloses al present expedient.
L’article 176.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que només poden
aplicar-se al pressupost les despeses que es realitzin en el propi exercici.

27/09/2017 La secretària

No obstant la citada limitació legal, i per tal d’evitar l’enriquiment injust de
l’Ajuntament en perjudici dels creditors de bona fe, l’article 60.2 del Reial Decret
500/1990 recull la possibilitat que el Ple de l’Ajuntament pugui aprovar les obligacions
derivades de prestacions realitzades en exercicis anteriors i no reconegudes
anteriorment, mitjançant el seu reconeixement extrajudicial de crèdits.
L’interventor municipal ha emès informe que consta a l’expedient.
Atès el que disposa l’article 5.2 de les Bases d’execució del vigent pressupost.
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4. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2017.
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S’acorda:
ÚNIC. Aprovar el reconeixement de les obligacions d’exercicis anteriors núm.03/2017,
per un import total de 1.131,89€, segons el següent detall :

Núm. Factura

Data
factura

NIF Tercer

Nom Tercer

____________

______

S0800038B

CONSELL DE
L’AUDIOVISUAL DE
CATALUNYA

80,47

TOTAL

80,47

Import

Aplicació
pressupostària
2017 01 924 2250109

Rosa Boladeras Serraviñals

EXERCICI 2016
Núm. Factura

Data
factura

NIF Tercer

C16-12-3692

31/12/2016

B60864311

RODI METRO, S.L.

596/0-16

15/10/2016

B59848093

661/0-16

15/11/2016

667/0-16

Nom Tercer

Aplicació
pressupostària
2017 20 136 2140009

TRANSBORRAS, S.L.

226,88

2017 30 231 2230009

B59848093

TRANSBORRAS, S.L.

317,63

2017 30 231 2230009

30/11/2016

B59848093

TRANSBORRAS, S.L.

302,50

2017 30 231 2230009

2002246769

23/11/2016

A81962201

EDITORIAL ARANZADI,
S.A.

49,40

2017 02 920 2200109

89

25/10/2016

B64516354

PLANA FABREGA
VIGILANCIA, S.L.

150,77

2017 25 433 2260909

TOTAL

27/09/2017 La secretària

Import
4,24

1.051,42

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
Ramon Gabarrón
Explica què es tracta d’aprovar una sèrie de factures molt petites de exercicis anteriors
què no van ser presentades i les presenten ara. I com són serveis què es van prestar,
s’han de pagar. Hi ha una factura molt antiga de l’any 2014 què són 80,00 € què no havia
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EXERCICI 2014
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entrat i ara la reclama el Consell Audiovisual de Catalunya i és correcte què s’ha de pagar.
Hi ha tres factures de Transborras, S.L. de 226,88 €, 317,63 € i 302,50 € què tampoc van
ser presentades en el seu moment i s’han reclamat i s’han de pagar perquè són serveis
què s’han prestat junt amb dos o tres factures més petitones, total són 1.051,42 € què
s’han de pagar junt amb els 80,00 € anteriors.
Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.
“Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Xavier
Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i
Laporta (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez
(PSC).
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC).”

5. Aprovació préstec 2017 programa Crèdit Local Diputació de Barcelona.

Rosa Boladeras Serraviñals

El Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 9 de maig de 2017 adoptà
l’acord de sol·licitar un préstec per import de 1.500.000,00 €, en el marc del programa
de Crèdit Local (PCL) aprovat per la Diputació de Barcelona concertat amb l’entitat
bancària Banco Sabadell, S.A., essent molt favorable pels interessos municipals al
subvencionar una part de les càrregues financers. Així mateix, es va acordar
l’aprovació de la minuta de préstec a subscriure entre l’entitat bancària Banco de
Sabadell, S.A. i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, i del conveni tipus regulador de
la subvenció entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat
destinada a subsidiar el tipus d’interès del préstec a concertar.
En data 8 de juny de 2017 la Diputació de Barcelona ha comunicat que l’entitat
financera Banco de Sabadell, S.A. ha aprovat la concessió d’un préstec a l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat en el març del PCL , amb les següents condicions:

27/09/2017 La secretària






Import del préstec concedit:
Tipus d’interès:
Comissions:
Termini concedit:

1.500.000,00 €
Euribor a mesos+0,684%
Sense comissions
10 anys ( inclosos 12 mesos de carència com
a màxim)

En data 29 de juny de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha
aprovat la concessió d’una subvenció dels interessos per import de 57.150,20 € del
préstec sol·licitat per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, per finançar parcialment
el Pla d’Inversions de l’any 2017.
Atès que es requereix per a la seva tramitació l’acceptació de l’import de la subvenció
per subsidiar el tipus d’interès del préstec concedida per la Diputació de Barcelona,
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Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea
de Finances, amb el text següent:
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l’aprovació per part de l’Ajuntament del préstec corresponent en les condicions del
PCL vigent, i la determinació de la primera disposició del préstec (com a mínim ha de
ser igual a l’import de la subvenció) i de les següents.
La tresorera municipal ha emès informe sobre les previsions de disposició del préstec
d’1.500.000, 00 € del PCL vigent.
En el pressupost vigent està prevista aquesta operació de crèdit.
De conformitat amb el que disposa l’article 52.2 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març;
d’acord amb el que s’estableix a l’article 22.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
Bases del règim local i, d’acord amb el que disposa l’article 56 de les Bases d’execució
del vigent pressupost, l’aprovació d’aquesta operació de crèdit correspon al Ple de
l’Ajuntament, ja que l’import d’aquesta operació de crèdit supera el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost de l’any 2017.

S’acorda:
PRIMER. Aprovar el préstec d’import 1.500.000,00 € en el marc del PCL vigent amb
l’entitat bancària Banco de Sabadell, S.A. per al finançament de projectes d’inversions
previstos en el Pressupost de 2017, amb les següents condicions:

Rosa Boladeras Serraviñals





Tipus d’interès:
Comissions:
Termini concedit:

Euribor a mesos+0,684%
Sense comissions
10 anys ( inclosos 12 mesos de carència com
a màxim)

SEGON. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona d’import
57.150,20 €, a l’objecte de subsidiar el tipus d’interès del préstec sol·licitat.
TERCER. Determinar que la primera disposició del préstec serà per la quantitat de
57.150,20 €, i les següents previstes segons el següent detall:

27/09/2017 La secretària

a 01/12/2017
a 01/03/2018
a 01/07/2018

350.000,00 €
350.000,00 €
742.849,80 €

QUART. Trametre l’acord d’acceptació de la subvenció i d’aprovació del préstec al
Servei de Programació de la Diputació de Barcelona.
CINQUÉ. Habilitar a l’ Alcaldessa de l’Ajuntament per a la formalització de l’operació
d’endeutament
i la signatura dels documents que siguin necessaris en ordre a
l’execució del present acord.

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 2

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

06/09/2018 DILIGÈNCIA D’OBERTURA I
TANCAMENT del Llibre
d’Actes del Ple de l'any 2017
que s’inicia amb l’acta del
31/01/2017 i finalitza amb l’acta
del 19/12/2017.

Signatura 2 de 2

27/09/2017 L'alcaldessa

L’interventor municipal ha emès informe favorable que queda incorporat a l’expedient.
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SISÉ. Comunicar l’operació d’endeutament a la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels primers deu dies del mes següent al
de la formalització, d’acord amb el que es preveu a l’article 4 de l’Ordre ECF/138/2007,
de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Rosa Boladeras Serraviñals

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Diu què ells en aquest punt votaran en contra. No pel crèdit en si, sinó què aquest crèdit
be relacionat amb finançar les inversions que estaran al PAM i ja ho parlaran desprès però
ells són contraris a aquest Pla d’actuació municipal. Per tant votaran en contra. Els
agradaria preguntar un parell de cosetes sobre aquest crèdit què s’ha demanat. Han
comentat què el tipus d’interès, del crèdit, seria ara mateix del 0,35%, si ho pot aclarir
perquè si l’euríbor està a -0,160 no? Més el 0,684 seria un 0,5% no?

27/09/2017 La secretària

Ramon Gabarrón
Respon què aquets són els números què l’han donat amb ell i ho hauria de revisar. Què el
euríbor en aquest moment negatiu mes el 0,68, amb ell li dona un 0,35. Ja ho revisarà.
Xavier Miquel
Diu què l’altre pregunta és sobre les disposicions d’aquest crèdit, li surt què la primera
disposició és per valor de 57.150,00 € què és el mateix que la subvenció que dóna la
Diputació de Barcelona i els agradaria saber perquè és així. I desprès les disposicions
s’allarguen al llarg del 2018 però en principi aquest crèdit és pel 2017 no? Això arriba al
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Ramon Gabarrón
Explica què es tracta com ja saben perquè en altres plens s’han anat aprovant la necessitat
i el canvi d’un plantejament de refinançament què no es va arribar a fer i finalment s’ha
canviat per un crèdit global d’1.500.000,00 € i ja s’ha d’aprovar la sol·licitud definitiva.
Està aprovada al Banc de Sabadell i també per la Diputació i ara el que cal és aprovar en
aquest Ple, primer la sol·licitud del crèdit d’1.500.000,00 € i aprovar l’acceptació de la
subvenció que concedeix la Diputació de Barcelona per un import de 57.150,00 € a l’objecte
de subsidiar el tipus d’interès del préstec sol·licitat. El préstec què demanen és amb euríbor
a 3 mesos més el diferencial del 0,68, com que avui dia l’euríbor és negatiu, vol dir que
estan, diguessin, demanant un crèdit al tipus del 0,35% sense comptar la subvenció que
rebran. Si conten aquí la subvenció que rebran, pràcticament, al menys de sortida és un
crèdit quasi, quasi, sense interessos. No té comissions, és a 10 anys inclosos 12 mesos de
carència. Començaran a pagar-lo a partir del segon anys amb un màxim de 10, estaran 9
anys pagant-lo. Cal destacar, tot i la sol·licitud d’aquest crèdit, ells al final de l’any 2017
estaran amb un percentatge d’endeutament sobre els ingressos corrents què no arribarà
al 53%. Ara que el demanen estan en un 57% però quan es facin les amortitzacions
previstes de l’endeutament en l’any, vol dir què tancaran amb un 53% que està sota del
75% màxim que els permet la legislació sense haver de demanar permís a la Generalitat
amb el què són autònoms. I l’endeutament que es preveu a finals del 2017 serà en
números rodons de 8.000.000,00 €.
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març i al juliol del 2018, les grans quantitats arriben al març entren 50.000,00 € i al juliol
40.000,00 € i els agradaria saber si és que les obres previstes pel PAM per aquest any
passen al 2018, com anirà això.
Ramon Gabarrón
Respon què té una explicació molt senzilla, tot i què les disposicions que ells indicaven allà
és una previsió, no vol dir què sigui absolutament definitiu però el motiu és perquè en
aquest moment l’Ajuntament té tresoreria. I encara què demanen aquest crèdit no vol dir
què necessitin disposar dels diners immediatament. Es poden fer les obres què s’hagin
d’anar fent fins i tot amb els diners que tenen a tresoreria de l’Ajuntament. El què els
permet pagar menys interessos perquè disposaran de les xifres més tard. Això és una
previsió que en cap moment, insisteix, vol dir què es compleixi al 100%. Però en base als
diners què ja hi ha a l’Ajuntament i què els permet tirar endavant les obres, fan aquesta
previsió dels diners que hauran de disposar del crèdit perquè els farà falta per reposar el
que s’hagin gastat. Li donen la informació que el tipus d’euríbor al 27 de juny és del -0,33
i per tant quant el sumen amb el 0,68, els dona aquest 0,35. Per tant el tipus de l’euríbor
actual és -0,35, no és -0,16 com exposava.

Ramon Gabarrón
Contesta què no li ha entès, si li pot tornar a repetir.

Rosa Boladeras Serraviñals

Xavier Miquel
Pregunta si tenen previst demanar un crèdit al 2018 i 2019 per 1.500.000,00 € i quan es
demanarà, si serà a principis o finals d’any.

27/09/2017 La secretària

Ramon Gabarrón
Contesta què si. No, en el pressupost del 2018 ho establiran i igual què ara, es demanarà
l’autorització i l’aprovació per part de la Diputació i del Banc de Sabadell, tot i què en
principi ja tenen aprovació verbal. S’haurà de fer la sol·licitud oficial en el seu moment i
durarà un temps, no pot precisar, evidentment, abans d’aprovar el pressupost no. Una
vegada aprovat el pressupost a principis d’any, començaran a bellugar l’aprovació del crèdit
per 2018. Si serà al març o al juny no li pot dir. No és d’una necessitat immediata per el
mateix què deia abans. La tresoreria què en aquest moment té l’Ajuntament, bona, els
permet no haver de demanar el crèdit de principis d’any. Igual que ha passat ara en el
2017, espera què passi en el 2018 i en el 2019. En quant als 57.000,00 €, està també en
l’acord que es pren en aquest moment, és la subvenció que l’avança la Diputació com a
primera partida. Començaran tenint els 57.000,00 € què desprès es pagaran d’interessos.
Ve a representar què el interessos surtin pràcticament a 0.
Alcaldessa
Comenta per ampliar un mica, l’elaboració del pressupost és on es preveu d’inici
l’endeutament què es necessita fer en aquell any per complir els ingressos què fan front a
les despeses. Un cop aprovat el pressupost representa que s’aprova què es demanarà un
crèdit però tot i així, desprès en un Ple s’ha d’aprovar un acord específic de la sol·licitud
d’aquest crèdit i desprès l’aprovació del crèdit. La marxa de l’Ajuntament va funcionant
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Xavier Miquel
Pregunta i el tema de la primera disposició perquè és el mateix import què la subvenció de
la Diputació. I vol dir què és una previsió però el crèdit pel 2018 i 2019 es mantenen o
canvien? Pregunta com és farà això.
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amb la tresoreria però és evident què si es fan totes les obres, totes les despeses que hi
ha en l’any s’haurà de demanar tot el crèdit. Però les obres no es paguen en el seu inici.
És a dir, per iniciar una obra si què es necessita tenir la partida suficient en els pressupostos
però no necessiten tenir els diners fins el moment en què es presenten les certificacions
d’obra. Quan parlen d’obres grans, aquestes es periodifiquen i no es paga tot de cop. Fins
i tot pot passar què un obra, la certificació final no es pagui fins que l’obra està conforme
o s’ha reparat alguna cosa i es paga desprès. Quan s’aprova una certificació d’obra s’ha de
pagar com si fos una factura amb un termini concret. Però fins què no es certifica no cal
tenir els diners amb el què és millor no demanar-los fins el moment que es necessita
perquè així no fan córrer els interessos. Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Diu pel que ha dit el regidor aquest crèdit és a curt termini per aquest dos o tres anys què
segurament no pujarà..
Alcaldessa
Diu què és a deu anys, ho té en el text. A deu anys.

Rosa Boladeras Serraviñals
27/09/2017 La secretària

Ja sap que poden dir que aquestes urbanitzacions no estan recepcionades, què es deixin
de comptes perquè tota Corbera, estigui legalitzada la urbanització o no, és un problema
municipal, tot. Ja sap què hi ha coses què no demanaran, no demanaran aquets què no
tenen fet el clavegueram, etc. No demanaran que ho pagui l’Ajuntament perquè la resta
ho paguen ells i perquè la llei...Hi ha coses grosses què segurament la trampa no la va fer
l’Ajuntament, la va fer el que va vendre, el què va fer aquestes urbanitzacions i el contracte

Maria Abarca Martínez
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Antonio Moreno
Respon què està dient què a deu anys ningú sabrà si l’euríbor estarà al 4%. Aquest crèdit
és bo pensant a curt termini, per l’any què ve o el que es preveu, dos anys o tres pot ser
que si què sigui un petit negoci què fa l’Ajuntament i si ho fa amb altres també. Però a deu
anys ningú ho sabrà. Suposant què al cinquè any han pujat l’euríbor perquè Espanya va
bé, els treballadors van fotuts però Espanya va bé i puja un 2 o un 3, 4. Que passarà? Han
fet un mal negoci no? No va per aquí, ell en aquest moment s’abstindria per el tema del
crèdit però no ho fa per el tema del PAM. Ell ja va votar en contra, creu què el PAM que
presenten hi ha coses que sí però Corbera necessita moltes coses més que no poden
esperar que no estan dintre dels seu PAM. No saben si al final s’aprovaran, perquè tot això
del PAM encara han de fer aquell mini referèndum. Espera què sigui millor perquè la gent
pugui destinar a dos projectes, dir la seva opinió. Ell creu què les escales de l’Avinguda
Catalunya i el carrer Sant Antoni no són una necessitat urgent. Si parlen d’escales, és
urgent què Corbera tingui escales des de Corbera baixa fins Corbera alta, des de qualsevol
lloc han de pujar i pujar. Però ja ho ha dit, creu què aquest govern, teòricament un govern
què es diu progressista i socialista, etc. Hauria de mirar que governar és decidir que és el
mes important per la població i no decidir-ho només ella, sinó contant amb la població.
Contant amb la gent i la forma és donant participació i prioritzar. Les seves prioritats i les
prioritats què defensen IMC coincideix un o dos però la resta no coincideix, per tant, tot el
què sigui demanar per aquest PAM, votaran en contra. Creu què és un error, be si estan
les escales ja està be, però el Camí Ral fet un desastre de sots, ara estan asfaltant. No
sap, imagina de subvencions o diners que tenen que ho han fet molt be, estan asfaltant
algunes coses però podria parlar també d’altres urbanitzacions. Ell viu als Herbatges i allà
diuen als “Salvatges” per molts motius però allò ja no es un sot, és un barranc a la carretera
què l’any passat anaven posant morter i ara és una carretera que té un bony, un desastre.
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Rosa Boladeras Serraviñals

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.

27/09/2017 La secretària

Eric Blanco
Diu què breument per tal què pugui haver un debat enriquidor. Ells faran un vot contrari a
aquest punt, ho explicaran mes extensament en el punt de desestimació de les al·legacions
i voten en contra, no tant pel préstec sinó perquè financen amb aquest préstec un PAM on
es deriven una sèrie d’inversions amb les què ells no estan d’acord amb gran part d’elles i
ja els van demanar, abans de que presentessin aquest pla d’inversions, què calia què
aquest pla d’inversions i endeutament a llarg termini es sotmeti a un procés de participació
i per fi fer un canvi de paradigma en el què ha de ser la gestió i la direcció de l’administració
pública en tant què la ciutadania també te dret a decidir com s’endeuta, per quins terminis
s’endeuta i on fixa aquelles inversions importants en el seu municipi.
Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.

Maria Abarca Martínez
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era que el que comprava tenia que urbanitzar ell. No parla d’això, està parlant de carrers,
el Camí Ral és un camí de Corbera, la part de Sant Andreu fins a Can Coll, és de Corbera.
L’altra dia va escoltar a la regidora com a regidora d’urbanisme què va dir que farien amb
els diners que tenen, la zona que sigui urbana. Es a dir, del pont cap allà no? S’asfaltarà
només una part? O millor és fer les coses ben fetes i asfaltar o arranjar o eixamplar una
mica perquè allà passa molta gent què va caminat i amb gossos i es podria aprofitar no
només per asfaltar, es tractaria de fer un camí perquè la gent pugui passejar sense conflicte
amb els vehicles. Li diuen “la avenida del colesterol” perquè els metges aconsellen caminar.
Molta gent va a córrer i entrena allà. A veure si són un govern deixant una zona, què va
molta gent, arranjada. Podrien parlar també de Can Palet i què ho sap millor el regidor,
ara és farà una obra d’arranjar el pont i fer un pont en condicions però tota aquella zona
de Creu Sussalba, Can Socies, tot està fet un desastre i és Corbera també. Un PAM ha de
tenir per prioritat això i desprès farà altres coses. Ell també estaria d’acord que
“Disneylandia” a nivell local la facin a Corbera 2000, l’altre dia va ser molt maco el què es
va fer, sense obres, ja era maco fer-lo així, lo de les motos. Però invertir allà
1.500.000,00€? 1.000.000,00€? No? Es igual 800.000,00€ con ese dinero o con lo que
sea, perque ahora no lo recuerda por que no tiene la obligación de gestionar eso, és mucho
dinero con lo cual podrian hacer mucho de lo otro que no tienen en el PAM. Asfaltar,
arranjar, fer coses d’aquestes. Clar, el turisme, ell l’altre dia parlava a la gent que treballa
al turisme. Quin turisme volen a Corbera? Quin és el fort del turisme a Corbera? El medi
natural no? Aquest és el turisme de Corbera i desprès de forma estacional el Pessebre,
desprès el regidor las cosas que se hace en la Corbera de las quince mil maravillas pues
muchas y ademas cuestan muy poco dinero. Pues eso està muy bien pero vuelve a insistir
6.000.000,00 € se van a gastar ustedes y no se contempla en ellos nada que sea prioridad
de Corbera? Seguramente és una prioridad para él. Los vecinos también dicen que és una
prioridad, muchos, no todos. Y no se extiende más por que no és el tema que tocaba pero
si que viene a volver a repetir lo que ha dicho muchas veces que las prioridades de este
gobierno progresista no coincident con éste concejal social demòcrata. No coincide un
socialista de iniciativa no coincide con Esquerra y con socialistes del PSOE. Vuelve a decir,
algo pasa, seguramente tendrá la culpa él, por que a ellos les votan más. Pero si sigue,
no, no seguirá de concejal más, pero si siguiera volveria a repetir esto por que no lo van
a hacer. Y nada mas, votarà en contra.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

72ab2fff2a9f49d789ccee8ac89acf91001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

2d5face954f148589f29fed761a6ed16001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

“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), Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i
Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP).”

6. Modificació de crèdits núm. 19/2017 del pressupost.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea
de Finances, amb el text següent:

L’interventor municipal ha emès informe favorable que queda incorporat a l’expedient.
Atès el que disposen els articles 8, 9 i 10 de les Bases d’Execució del vigent Pressupost;
l’article 177 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i els articles 35, 36,
37, 38, 49, 50 i 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa
el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

Rosa Boladeras Serraviñals
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Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades per a les
quals no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual o és insuficient, i atès que hi
han projectes de despesa d’exercicis anteriors amb excés de finançament afectat, que
hi han crèdits d’unes aplicacions pressupostàries de despeses no compromesos, cal
tramitar expedient de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria afectat i
amb baixes de crèdits d’altres partides del pressupost no compromeses, i suplement de
crèdit finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del pressupost no compromeses.

S’acorda:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 19/2017 mitjançant:

Projecte

Aplicació
pressupostària

Descripció

Consignació
actual

Alta

Baixa

Consignació
final

2017/2/AJUNT/30

13

TREBALLS
RESTAUR.
AMBIENT.OBRES COL. CA
N'ARMENGOL/RIGOL

0,00

4.474,73

0,00

4.474,73

TOTAL

0,00

4.474,73

0,00

4.474,73

160

60904

Maria Abarca Martínez
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Despeses que cal finançar:
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A) Crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria afectat per
excessos de finançament, segons el següent detall:
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Finançament que es proposa:
Aplicació
pressupostària

Descripció

1.87010

ROMANENT DE TRESORERIA
DESPESES
AMB
FINANÇAMENT AFECTAT

TOTAL

Previsió
actual

Alta

Baixa

Previsió
definitiva

373.547,52

4.474,73

0,00

378.022,25

373.547,52

4.474,73

0,00

378.022,25

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

Rosa Boladeras Serraviñals
27/09/2017 La secretària

Núm.
projecte
que transfereix
finançament

Denominació projecte que
transfereix finançament

Agent
finançador

Aplicació
d'ingressos

Import
transferit

Projecte
finançament

que

rep

Import rebut

MOBILIARI I MATERIAL

"La Caixa"

2008,1,91300

920,88

2017/2/AJUNT/30

920,88

2008/2/AJUNT/04

MAQUINÀRIA,
INSTAL·LACIONS I ESTRIS

"La Caixa"

2008,1,91300

1.303,85

2017/2/AJUNT/30

1.303,85

2016/8/AJUNT/02

VENDA PIS C/JAUME BALMES,
6 CORBERA DE LLOBREGAT

ARQUIVI, S.A.

2016,1,61000

2.250,00

2017/2/AJUNT/30

2.250,00

Total finançat

4.474,73

B) Crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del
pressupost no compromesos, segons el següent detall:
Despeses que cal finançar:
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Pel que fa al finançament que es proposa amb excessos de finançament, aplicació
1.87010 Romanent de tresoreria despeses afectades per import de 4.474,73 €,
correspon a que els projectes d’inversió que es relacionen tot seguit tenen excessos
de finançament afectat, ja que el total d’ingressos afectats reconeguts superen el
total de despesa efectuada, i donat que no es preveu la necessitat d’ aquest import
d’excés de finançament als esmentats projectes, i atès que els projectes d’inversió no
poden estar sobrefinançats, amb la present modificació de crèdits es pretén transferir
al projecte d’inversió que es relaciona tot seguit, el finançament dels recursos
detallats:

Projecte

Aplicació
pressupostària

Descripció

Consignació
actual

Alta

Baixa

Consignació
final

2017/2/AJUNT/30

13

TREBALLS
RESTAUR.
AMBIENT.OBRES COL. CA
N'ARMENGOL/RIGOL

4.474,73

2.334,51

0,00

6.809,24

TOTAL

4.474,73

2.334,51

0,00

6.809,24

Descripció

Consignació
actual

Alta

Baixa

Consignació
final

160

60904

Finançament que es proposa:
Aplicació
pressupostària

2016/2/AJUNT/03

13

160

61900

COL·LECTORS C/ALARCON I
C/EL PONTARRO

50.000,00

0,00

1.994,97

48.005,03

2016/2/AJUNT/12

34

342

63203

PAVIMENT
PAVELLÓ
MUNICIPAL D'ESPORTS

7.707,70

0,00

212,11

7.495,59

2016/2/AJUNT/08

30

231

62300

INSTAL·LACIÓ
EQUIPS
TÈCNICS I DE SEGURETAT
BENESTAR SOCIAL

3.629,74

0,00

127,43

3.502,31

TOTAL

61.337,44

0,00

2.334,51

59.002,93

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

Rosa Boladeras Serraviñals

Pel que fa a les baixes de crèdits, es consideren reduïbles les dotacions d’aquestes
sense pertorbació del servei. Amb aquestes baixes de crèdits de les aplicacions
pressupostàries 13.160.61900 COL·LECTORS C/ALARCON I C/EL PONTARRO per
import de 1.994,97 €, 34.342.63203 PAVIMENT PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS per
import de 212,11 €, i 30.231.62300 INSTAL·LACIÓ EQUIPS TÈCNICS I DE SEGURETAT
BENESTAR SOCIAL per import de 127,43 €, es pretén transferir al projecte d’inversió
2017/2/AJUNT/30
TREBALLS
RESTAUR.
AMBIENT.OBRES
COL.
CA
N'ARMENGOL/RIGOL, el finançament dels recursos provinents d’alienació d’inversions
amb Arquivi, S.A l’any 2016, aplicació pressupostària 1.61000, per import de
1.994,97 €, d’un
préstec concertat
amb “La Caixa” l’any 2008, aplicació
pressupostaria d’ingressos 1.91300, per imports de 212,11 € i 127,43 €,
respectivament.

27/09/2017 La secretària

C) Suplement de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits
d’altres partides del pressupost no compromesos, segons el següent
detall:
Despeses que cal finançar:

Projecte

Aplicació
pressupostària

Descripció

Consignació
actual
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_________

32

231

22699

ACTIVITATS
D'IGUALTAT

_________

11

1532

48013

POLÍTIQUES

4.384,00

2.616,00

0,00

7.000,00

CONVENI
MANT.VIA
PÚBLICA/SERVEIS
JUNTA
COMPENSACIÓ LA SOLEIA

1.500,00

18.500,00

0,00

20.000,00

TOTAL

5.884,00

21.116,00

0,00

27.000,00

Descripció

Consignació
actual

Alta

Baixa

Consignació
final

146.817,20

0,00

21.116,00

125.701,20

146.817,20

0,00

21.116,00

125.701,20

Finançament que es proposa:

Projecte

Aplicació
pressupostària

_________

03

011

31000

INTERESSOS
DE CRÈDIT

OPERACIONS

TOTAL

Pel que fa a la baixa de crèdits, es considera reduïble la dotació d’aquesta sense
pertorbació del servei.
SEGON. Aprovar la modificació del Programa de Finançament del Pla d’Inversions
derivada de la present modificació.

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

TERCER. Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en els termes d’exposició
pública no es presenta cap reclamació contra el mateix.

27/09/2017 La secretària

Ramon Gabarrón
Es tracta d’aprovar una modificació de crèdit per dotar partides què en aquest moment no
poden cobrir aquestes necessitats. En concret es tracta de dotar la partida de treballs i
restauració de les obres a Can Rigol de 6.809,24,00 € per poder tirar endavant i es finança
de dues maneres. En quant a 4.474,73 € a través de un crèdit finançat amb un romanent
de tresoreria afectat per excés de finançament, sobrant d’inversions anteriors què no es
gastaran perquè s’ha fet ja la inversió. I la resta són 2.334,51 € què es financen a través
de petites partides què hi ha en aquell moment dins del pressupost de despeses i què no
es gastaran perquè també han sobrat pràcticament 2.000.000,00 € dels col·lectors del
carrer Alarcón i carrer Puntarró, 200,00 € del paviment del Pavelló municipal d’esports i
127,00 € d’instal·lacions d’equips tècnics i seguretat benestar social, en total 2.334,51 €
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
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que sumat als 4.474,73 € els permeten finançar aquestes necessitats de 6.809,24,00 €.
La tercera o segona part d’aquesta modificació de crèdit es tracta de poder complir el
conveni què tenen amb La Soleia, necessiten dotar amb 18.500,00 € la partida on ara hi
ha 1.500,00 €. Per altra banda han de dotar amb 2.616,00 € una sèrie d’activitats
polítiques d’igualtat què també la partida s’ha quedat curta. En total necessiten un
finançament extra, no previst inicialment, de 21.116,00 €. Per poder-ho fer, ho finançaran
a través de la partida d’interessos d’operacions de crèdit perquè tal com han anat els tipus
d’interès, el què estan gastant amb això els permeten agafar aquests diners què sobren i
què sobraran d’aquí a finals de l’exercici sense què hagi cap problema. Es finança de la
partida de interessos per cobrir aquesta necessitat del conveni de La Soleia i poder cobrir
les necessitats de les polítiques d’igualtat.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Rosa Boladeras Serraviñals

Alcaldessa
Explica, què el projecte què en el seu dia va redactar l’ACA, no incloïa dins de la obra del
col·lector, la renaturalització del tram que passa per medi forestal. Han aprofitat una
quantitat què quedava de l’AMB, ja tenen fet el projecte. Està fet dins de la casa, ascendeix
a uns 16.000,00 € i utilitzen la quantitat què quedava del quadrienni anterior de l’AMB què
son uns 10.000,00 € mes aquesta altra quantitat per poder, a partir de setembre, fer la
licitació als treballs aquets. Els treballs ara no és indicat de fer perquè plantar vegetació és
millor fer-ho a la primavera i no a la tardor perquè no s’hagi de regar i què hi hagi garantia
què les espècies que es planten puguin arrelar.
Xavier Miquel
Pregunta si només es tracta de plantar vegetació aquets 16.000,00 €, no hi ha res mes
què s’ha de fer ni..?
Alcaldessa
Explica què naturalitzar en principi és pal·liar la rasa que s’ha hagut d’obrir. I
fonamentalment és aplanar i plantar especies. Hi ha el projecte, la regidora us el pot
passar. Està fet i es detalla quins son els treballs que s’han de fer amb aquesta obra.

27/09/2017 La secretària

Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, 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).
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP),
Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC).”
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Xavier Miquel
Pregunta si els hi poden explicar una mica més de què tracten aquest treballs de reparació
ambiental de les obres del col·lector què s’ha fet. Perquè son 6.800,00 € i també han vist
què han demanat a l’AMB 10.600,00 € pel mateix concepte.
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Alcaldessa
Vol fer un aclariment del que acaben d’aprovar i atès què hi ha persones de La Soleia que
han vingut al Ple per verificar si podien posar els diners. Vol explicar què no és tan què el
conveni haguessin d’incrementar-lo sense motivació sinó què de la mateixa manera què al
pressupost del 2016 van posar una quantitat per poder ajudar als veïns de Masdenpuig
perquè poguessin asfaltar l’accés fins la urbanització, en aquest cas ho fan amb la Soleia
que està en el mateix cas. Estan parlant d’una partida, han vist quatre, transparència per
una subvenció. L’obra sota la supervisió dels tècnics municipals però la fan els veïns. La
Junta de compensació ha passat rebuts als particulars i el compromís de l’Ajuntament és
finançar el 50%. Vol ressaltar que els convenis amb las urbanitzacions són també un eina
per pal·liar dèficits urbanístics què d’altra manera no es podrien solucionar i reconèixer
també l’esforç que fan els veïns perquè són ells també que finançant, ajudats per
l’Ajuntament, aquesta obra. Ells no s’ho creien que ho podrien arreglar perquè són diners
que no es finança amb crèdit, són ingressos corrents i en aquestes alçades de l’any és
difícil trobar la partida on treure però la cancel·lació dels crèdits que ha suposat que la
partida dels interessos baixi han pogut posar els diners d’aquesta partida.

7. Declaració de les obres del CAP Corbera d’especial interès municipal.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:

Rosa Boladeras Serraviñals

La senyora Pilar Boixareu Gomà en representació del Servei Català de la Salut presenta
un escrit sol·licitant que les obres de reforma parcial del Centre d’Atenció Primària de
Corbera (CAP), expedient d’obres 08/17, siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal, per poder acollir-se a la bonificació de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres regulada en l’article 7.1 de l’ordenança fiscal número 4.
De l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal el 18 d’abril de 2017 es desprèn
que l’objectiu de la reforma és l’augment de la dotació de consultes mèdiques del CAP
mitjançant la modificació puntual de la distribució i la reubicació d’algunes funcions.

27/09/2017 La secretària

Atès que l’atenció primària, que es presta principalment als centres d’atenció primària,
és el primer punt d’accés de la ciutadania al sistema de salut, un augment de la dotació
de consultes mèdiques beneficiarà directament a la població de Corbera, motiu
suficient per considerar que concorren circumstàncies socials que justifiquen que les
obres de reforma parcial del CAP Corbera siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal.
L’article 7.1 de l’ordenança fiscal número 4 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, incorpora la bonificació prevista en l’article 103.2 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, amb el següent redactat: “Es concedirà una bonificació de fins
al 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions, les instal·lacions o les
obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació que
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justifiquin aquesta declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria
simple dels seus membres.”
La Cap de secció d’afers tributaris ha emès l’informe 86/17 que queda incorporat a
l’expedient.
S’acorda:
ÚNIC. Declarar d’especial interès o utilitat municipal les obres de reforma parcial del
Centre d’Atenció Primària de Corbera (CAP), expedient d’obres 08/17.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.

Signatura 2 de 2

Rosa Boladeras Serraviñals
Maria Abarca Martínez

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
Diu que segurament, és bastant probable, que hi hagi un consens molt ampli entre els
regidors i regidores en aquest Ple que és en positiu que si que es declari d’interès municipal
aquestes obres pel be de la sanitat pública a Corbera i per l’interès dels corberencs i
corberenques. Des de la CUP van comentar a la Comissió Assessora, què és d’interès per
la sanitat pública de Corbera i pels ciutadans i ciutadanes de Corbera, què el CAP recuperi
el servei d’urgències nocturn i que aquesta reivindicació s’ha fet als carrers de Corbera, ha
hagut una manifestació demanant-ho i que ells se la fan pròpia i que els agradaria saber
si algun altre regidor o regidora se la fa pròpia i si fos una qüestió també de consens en
aquest Ple que cal reivindicar això, no perdre cap oportunitat per reivindicar-ho. I creuen
què en aquest cas que des de la Generalitat es demana que es faci aquesta declaració que
les obres siguin d’interès municipal, en la part expositiva del text no dins els acords,
s’expliqui que és d’interès que es facin aquestes obres i també seria d’interès que la
Generalitat recuperés el serveis d’urgències nocturn al CAP de Corbera. Creuen que hi ha
consens en aquesta declaració, ells també estan d’acord. Però si volen que hi hagi
unanimitat, cal que s’esmenti en la part expositiva què també hi ha d’haver un retorn del
servei d’urgències nocturn. Ho van demanar a la Comissió Assessora i si no és així, ells
s’abstindran en aquest punt. Reitera que no es pot desaprofitar cap ocasió per reivindicar
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Manel Ripoll
Explica què es tracta d’una declaració d’obres del CAP. Van rebre una sol·licitud del Servei
Català de la Salut sol·licitant que les obres de reforma parcial del CAP, amb l’expedient
d’obres 08/17, siguin declarades d’especial interès per poder acollir-se a una modificació
de l’impost sobre construccions i instal·lacions, ordenança fiscal número 4. El informe és
emès per l’arquitecte tècnic municipal. La reforma és una modificació o un augment de
dotació de les consultes, per tant pensen que és una cosa que pot ser interesant per la
ciutadania de Corbera. Aquesta bonificació pot arribar fins un 95% de la quota o de l’impost
a favor de les construccions i les instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial
interès i d’utilitat municipal per concórrer les circumstàncies socials, culturals, artístiques,
històric i foment de l’ocupació que sigui d’aquesta declaració. Per tant el que sol·liciten
aquí és declarar aquesta obra d’especial interès i utilitat municipal.
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una cosa que és justa i és necessària, ells ho creuen així, que és recuperar el servei
d’urgències nocturn en el CAP.

Rosa Boladeras Serraviñals

Eric Blanco
Diu què ells votaran a favor perquè entenen que és important que es declari d’interès
especial aquestes obres d’interès municipal però creuen què és molt bona iniciativa la que
plantegen les companyes de la CUP en el sentit que pot ser per aquest punt no és productor
fer un modificat del text però tampoc creu que costés tant, dins d’aquest punt o en un altre
o fins i tot el podrien entrar per urgència, doncs l’acord per unanimitat de tots els partits
que demanessin, reivindiquessin l’apertura de nou del servei del CAP a les nits que
recorden es va retirar quan hi havia el govern tripartit. Creu que és important que es
reculli, no sap si en forma de Moció o en forma de punt a part però si entén que ella com
alcaldessa podria liderar aquest moviment en aquesta reivindicació i podria anar des de
una carta signada per tots els portaveus dels partits o una Moció què es pugui preparar
per un altre partit però aprofitant que s’aprova aquest punt ell creu que no estaria de més
fer aquesta reivindicació i que la facin en aquest moment al govern de la Generalitat.

27/09/2017 La secretària

Alcaldessa
Contesta què podrien fins i tot estar-hi d’acord però és una altre forma, i ells sap
perfectament i el seu company que és advocat sap perfectament, en un expedient els
documents què figuren són els que tenen per objecte la resolució a que s’arriba. No és una
qüestió opinable i s’afegeixen coses que opinen. La tramitació de les coses segueix i té un
contingut d’acord amb la decisió que s’ha de prendre. Casi li diria què vol que els enganyin
i diguin que afegiran i servirà d’alguna cosa, no. Aquest escrit, aquesta resolució no es
comunica a la Generalitat, es d’ordre intern per poder atendre la seva petició d’una
bonificació. Si ells ho consideren, parlaran si en el proper Ple presenten ells una Moció o
fan una petició conjunta. Però és absolutament un altre tema.
Eric Blanco
Diu què precisament per això, ell proposava que es faci en un punt aparat o que s’entri
per urgència un punt apart o que faci vostè una carta que la signen els portaveus. Pot ser
en forma de Moció, pot ser en forma de carta però pot ser si és pertinent que ho facin en
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Alcaldessa
Contesta què tal com li van explicar a la regidora del seu grup a la Miracle, aquest és un
expedient exclusivament intern que serveix per poder aplicar una bonificació en una taxa.
Si realment volen que el què estan dient arribi a la Generalitat, què pensa què seria
l’objectiu independentment que estiguin d’acord o que o comparteixen, s’ha de vincular
d’una altre manera perquè posar-ho allà no serviria per el que ells estan proposant. Això
només té una utilitat interna perquè es pugui aplicar una bonificació en la taxa d’obres. No
té objecte fer això i ja diu d’entrada que no es canviarà. Ara, si ells volen promoure una
Moció en aquest sentit, pensa què seria la manera i ho parlin. Ja va comentar com ha
evolucionat la urgència, l’atenció primària.. però també pot ser que canvií la Generalitat
però avui dia pràcticament no hi ha cap municipi de la mateixa mida que hagi mantingut
les urgències nocturnes. No diu què no sigui bo, s’hauria d’analitzar però seria fruit d’un
altre acord diferent d’aquest. Aquí parlen d’una obra, d’una llicència d’obres que és
modificar l’estructura de les consultes. Demanen una bonificació que s’entén que entre
administracions han de tenir una col·laboració quan es tracta d’un servei públic. Però no
estan parlant d’això, encara que diguessin que canvien el text no serviria de res. És ociós
fer això. Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
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el mateix moment que estan declarant les obres d’interès municipal. Poden fer-ho també
al setembre amb una Moció però si estaria bé aconseguir el consens de tots els partits i fer
aquesta petició de manera unànime.
Alcaldessa
Contesta què queda recollit això però haurà de ser a posteriori. Dóna la paraula al senyor
Albert Cañellas.

Rosa Boladeras Serraviñals

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

27/09/2017 La secretària

Antonio Moreno
Diu què entén el que ha dit l’alcaldessa sobre la legalitat, són coses diferents i per tant ell
votarà a favor del punt aquest però donat que no queda clar, si Iniciativa amb un regidor
presenta una Moció que reivindica alguna cosa que el poble hi està d’acord què torni el
servei i donar argument perquè tenen 32 urbanitzacions perquè és un poble diferent,
perquè tenen malalts que pot ser no arribaran al Broggi, per molts motius que van parlar
el dia que van fer l’Assemblea i van dir que no i van treure molta gent que deia que Corbera
és un municipi diferent, viure en Cornellà és mes fàcil anar a qualsevol hospital que no
viure a Corbera. No es té que barrejar les dues coses, però demana si el grup socialista i
el d’esquerra està d’acord. Per no fer una Moció, i desprès passi el “rodillo” en contra.
Pregunta si estarien d’acord en fer una Moció que no digui res mes, que torni les nits del
CAP o no fa falta fer una Moció si la tombessin.
Alcaldessa
Respon què pot ser estarien d’acord i llavors ella li proposa una altre cosa. Fa temps, no
justament amb el nou equip de sanitat no han estat en contacte. El regidor de sanitat
demanarà hora, aniran primer a preguntar i en el proper Ple es presenta la petició o els hi
donen les explicacions, traslladaran les explicacions que els donin del Departament de
sanitat de l’organització de les urgències a la primària. Si perquè fa molt temps que no els
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Albert Cañellas
Respon què gràcies per les explicacions però tampoc cal tantes lliçons de com es fan les
coses, si creuen que posar-ho no tindrà un efecte, llavors perquè no posar-ho? Si diuen
que no té una implicació legal no entenen perquè es neguen a posar-ho. Ells coneixien
aquesta explicació, els hi van donar a la Assessora, saben què aquest acord que s’aprova
avui no té res a veure amb serveis d’urgències, té a veure amb una relació que té
l’Ajuntament amb el CAP. I creuen què és important què en qualsevol moment que
l’Ajuntament es relacioni amb la gestió del CAP, sobre tot de cara a la Generalitat, faci
explicita la seva reivindicació que retornin el servei d’urgències nocturn en el CAP. Pot ser
una Moció seria una bona manera de saber si és la opinió de tothom. També si és la
reivindicació i opinió d’altres grups també ho poden presentar altres grups, no cal que els
diguin quines Mocions han de presentar. Per exemple un cas diferent, si estiguessin parlant
d’una declaració al Cau de la Guineu, gairebé segur que cal tenir en compte el context de
que les obres del Cau de la Guineu no s’han acabat i ho farien segurament i hauria algun
contingut que tingués a veure amb això. Si creuen què el CAP ha perdut, s’han retallat
alguns serveis que feia falta què hi fossin i ara no hi són, creuen que això ha de ser present
com a mínim a la part expositiva d’aquest acord. És la seva opinió, sinó hi està d’acord
llavors no es portarà a la pràctica però creuen que si que es pot fer i que seria bo que
sempre aquesta reivindicació estigués present per poder aconseguir.
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han vist. Al Conseller actual no han anat mai a preguntar ni a dir-li res, pot-ser que li donin
també l’oportunitat que expliqui com ho tenen previst.
Antonio Moreno
Diu què aquest és el mètode Boladeras, primer anar a preguntar perquè li diguin què no i
desprès venir a qui i dir què com l’han dit que no. Què ella parla i porten sis anys parlant
i el Cau de la Guineu no està fet i sempre està parlant que no farà res que sigui il·legal. La
tècnica és al revés, fer una Moció, reivindicar des de el Ple municipal dient què estan
d’acord per unanimitat.
Alcaldessa
Pregunta si està en contra què demanin hora per parlar.
Antonio Moreno
Respon què ella està en contra de fer una Moció

Antonio Moreno
Pregunta si firmarà la Moció.
Alcaldessa
Respon què segurament.
Antonio Moreno
Pregunta si és si o no.

Rosa Boladeras Serraviñals

Signatura 2 de 2

27/09/2017 L'alcaldessa

Alcaldessa
Respon què no.

Alcaldessa
Respon què depèn com es plantegi, ella primer vol què li expliquin.
Antonio Moreno
Pregunta en el cas què li expliquin que no ella no farà una Moció i no farà res. Ella sola no
té força, els disset regidors tenen més força que ella sola. Pregunta si està d’acord, si
firmarà el si.

27/09/2017 La secretària

Antonio Moreno
Diu què ella com sempre diu depèn, depèn i desprès passa el “rodillo”. Faran la Moció i si
ella li diu què canvi el que sigui ho faran menys el punt.
Alcaldessa
Respon què ja parlaran.
Antonio Moreno
Diu què no sap si val la pena anar a treballar vuit hores i fer una Moció per que la tombí.
No te ganes de fer Mocions perquè ella les tombí. No està d’acord, no? Està d’acord que
s’obri per les nits el CAP?

Maria Abarca Martínez
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Alcaldessa
Respon què faran això que li ha dit. I depèn com es plantegi aquesta Moció.
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Alcaldessa
Respon què depèn. El què vol és què el servei sigui..
Antonio Moreno
Diu què depèn què mori un senyor a la Creu de l’Aragall. Llavors reivindicarà vostè.
Alcaldessa
Respon que no. No faci demagògia.
Antonio Moreno
Contesta què ella insulta quan diu què no faci demagògia. Amb aquesta veu tan bonica
dir-li en algú que no faci demagògia és insultar. Ella també fa demagògia. No perquè sinó
s’enfada i l’insultarà amb ella perquè té molts motius.

Rosa Boladeras Serraviñals

Antonio Moreno
Contesta què ara trigarà tres anys en saber les dades. Les dades hi ha un munt de gent
que té problemes del cor, que té molts problemes. En aquella Assemblea van parlar un
munt de persones que vivien en urbanitzacions i calculaven que si un dia tinguessin un
problema es moririen pel camí. I ella sap que el 061 funciona molt bé a alguns llocs però
aquí a Corbera i a les urbanitzacions de Corbera hi ha problemes. Ell espera que una
alcaldessa del seu poble digui “si, endavant” perquè és un tema just. No “depèn, depèn” i
ara li diran que el 061.., no és no, però és igual. Vostè és no i ells si i com són 5-6 no ho
guanyaran, per què presentar una Moció. La presenten per fer política?
Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.

27/09/2017 La secretària

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

8. Desafectació de bé moble de propietat municipal.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
Per Decret d’Alcaldia núm. 673/2017, de 21 d’abril, s’ha sotmès a informació pública
durant un termini de vint dies hàbils l’expedient de desafectació del bé demanial
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Alcaldessa
Respon què intenta de no fer-la. Ja en parlaran d’això. Un dels arguments en el seu dia de
les urgències, és que si havia una urgència en el CAP havia d’atendre les persones que hi
anaven i si el cridaven de fora no podia anar. Era una qüestió de quantitat de personal i
què era molt més eficient que anés el 061. Ara hi ha dos equipaments d’urgències, un a
Sant Vicenç i l’altre a Sant Andreu. Pot ser han de saber la xifra de persones que necessiten
servei d’urgència nocturn i que passa. Amb ella no l’agrada parlar per parlar i l’agradaria
saber les dades i exactament saber el que passa. Només li demana això.
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consistent en el vehicle model MITSUBISHI FUSO CANTER, matrícula 0454GGD per a
la seva posterior alienació.
L’oportunitat i la legalitat de l’alteració de la qualificació jurídica del bé han estat
acreditades oportunament a l’expedient mitjançant informe emès pels serveis tècnics
en data 17 de març de 2017, Provisió de l’Alcaldia de 19 d’abril de 2017 i informe emès
per la secretària general de la Corporació de data 21 d’abril de 2017.
L’expedient ha estat sotmès a informació pública mitjançant anunci publicat al BOPB
de 4 de maig de 2017 i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, sense que se
n’hagin presentat al·legacions, tal com consta a la diligència emesa per la cap de
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, el 7 de juny de 2017.

S’acorda:

Rosa Boladeras Serraviñals

PRIMER. Desafectar el bé demanial consistent en el vehicle model MITSUBISHI FUSO
CANTER, matrícula 0454GGD per a la seva posterior alienació.
SEGON. Notificar aquest acord a la Secretaria i a la Intervenció municipals als efectes
corresponents.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor José Antonio Andrés Palacios.

27/09/2017 La secretària

José Antonio Andrés Palacios
Explica què la proposta què fan es declarar la desafectació de la Deixalleria. Està aturada
des de l’any 2011 i la proposta és treure a concurs i al millor postor poder vendre aquest
vehicle. És un vehicle que està en bastant bones condicions però el fet de no fer-se servir
significa tindre un patrimoni immobilitzat que no aporta res al municipi. Han fet una
valoració per sobre i estan parlant d’un vehicle de 9 anys entre 6.000,00 € i 8.000,00 €
que sortiria a concurs. Si tenen alguna pregunta
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.
Miracle Guerra
Diu què abans de prendre aquesta decisió de retirar el servei, creuen necessari fer una
reflexió i fer unes preguntes. Hi ha o hi haurà una deixalleria mòbil o servei similar? No és
rendible perquè la ciutadania no la utilitza? Perquè no funciona el servei? S’ha buscat per
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De conformitat amb l’article 204.5 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que
aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon al Ple
municipal la competència per aprovar l’alteració de la qualificació jurídica dels béns
municipals, essent necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació, pel fet de tractar-se de la desafectació d’un bé demanial,
tal com disposen els articles 47.2.n de la Llei 7/10985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i 114.2.m del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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quins motius no ha estat un servei útil? És possible que la informació de quins dies, en
quins llocs, les freqüències hagi estat insuficient? Ells creuen que si és un servei necessari.
El creuen més rendible que no deixar les deixalleries a qualsevol indret com camins
forestals, a prop dels contenidors, o que les deixalles perilloses o molt contaminants acabin
dins dels contenidors. Consideren que Corbera és un poble què està brut i eliminar aquest
servei només ajudarà a fer-lo mes brut. El canvi d’hàbits necessiten temps, pedagogia i
informació. Campanyes continues i clares de com anar millorant les nostres actuacions
envers la generació de deixalles i la importància del seu reciclatge. Creuen que seria
necessari utilitzar tots els mitjans possibles perquè aquesta informació arribi a tothom i de
la millor manera.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque així el senyor Palacios ho contesta tot al final.

Alcaldessa
Diu què pot ser ha hagut algun error però en la Comissió Assessora ja se’ls va informar.
Aquest vehicle no està en servei des de el 2011. No és que no s’hagi retirat cap servei sinó
que no està en servei des de l’any 2011. Ara contesta la resta

27/09/2017 La secretària

Rosa Boladeras Serraviñals

José Antonio Andrés Palacios
Diu què anava a donar aquesta explicació perquè és pausible i palpable l’ús que fan ells
de la deixalleria mòbil perquè des del 2011 no es fa servir. Estan parlant d’una deixalleria
que es va adquirir a l’any 2008 per una subvenció. Que la primera subvenció era mes petita
i es va adquirir un mes gran que no passa per molts carrers d’aquest municipi i la van
retirar. Aquesta ja no existeix. Això vol dir del servei que vostès han fet del 2011 fins aquí.
Hi ha una deixalleria mòbil a la plaça del Mil·lenari però aquesta es manté. Aquesta be de
la Diputació i es trist que vostès que tant es preocupin d’això no saben que aquesta
deixalleria no està en servei. Ell ha dit al principi, està fora de servei des de l’any 2011.
Tenen molt poc interès vostès. I es va retirar per el fet que era tan gran que no passava
per molts carrers i tenia molt poc ús. Anava d’urbanització en urbanització, cada dia estava
marcada i tenia una rendibilitat d’una persona i mitja de mitjana. Es manté la deixalleria
que tenen cedida de la Diputació que va cada setmana a la plaça del Mil·lenari i el que
estan desafectant és el vehicle que tenien, que ve d’una subvenció que era cost 0. És un
vehicle molt gran i fa falta un carnet de segona o de primera per poder portar, que el cost
de mantenir aquesta deixalleria era inassumible, que ho van retirar quan van fer la
modificació de contracte d’escombraries, que no estan parlant de fa quatre dies i ara tenen
una sèrie d’alternatives. S’han de dedicar a potenciar altres serveis dels contenidors i
abocaments. La deixalleria mòbil no recull abocaments. I el que demanen al Ple és la
desafectació per treure aquest vehicle que no es fa ús i treure algun profit d’aquest
element.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.
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Pol Ejarque
Volen preguntar primer quan va costar al inici tot l’equip de la recollida de la deixalleria.
També preguntar quina alternativa hi ha ara mateix a aquest servei i sobre tot dades
d’utilització perquè els diuen que no l’ha utilitzat ningú però en quin punt estan. Saber més
o menys en quins termes de quantitat i temps es mouen per poder prendre una decisió si
voten a favor o en contra.
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Miracle Guerra
Demana disculpa si no ho han entès be, no va prendre nota d’aquesta data. I altra pregunta
si hi havia o haurà altra deixalleria. Per ella la deixalleria mòbil era la que ell està dient de
la Diputació. Ha hagut un malentès.
Jose Antonio Andrés Palacios
Diu que l’ha sorprès molt perquè l’altre dia ja van dir que era de l’any 2011 i ara quan ha
iniciat l’exposició ha dit “des de l’any 2011 no està en funcionament aquesta deixalleria”.
No treuen la deixalleria que tenen ara, va costar molt i això ho mantindran.
Alcaldessa
Vol afegir què com a serveis alternatius hi ha recollida de poda i restes vegetals, porta a
porta gratuïtament, a tot el municipi. I recollida de mobles vells i voluminosos, i
electrodomèstics que d’alguna manera pal·lien en certa manera que s’anés amb un vehicle
a recollir a determinats punts del municipi. Al no haver-hi més intervencions, demana es
passi a votació.

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

Rosa Boladeras Serraviñals

9. Ratificació Decret 1144/2017 sobre modificació composició Comissió
Delimitació Municipal.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
Per Decret d’Alcaldia 1713/2015, de 17 de setembre, es va efectuar el nomenament
dels membres integrants de la Comissió de Delimitació Municipal. Aquesta resolució
va ser ratificada posteriorment pel Ple municipal de conformitat amb l’article 28 del
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya.

27/09/2017 La secretària

Mitjançant Decret d’Alcaldia 1144/2017, de 17 de juny i com a conseqüència del nou
cartipàs municipal sorgit arran de la proclamació de la nova alcaldessa, Rosa Boladeras
Serraviñals, en el Ple extraordinari celebrat a tal efecte, s’ha procedit a modificar el
nomenament dels membres integrants d’aquesta Comissió, en la part relativa al càrrec
que ostenten dins de la mateixa.
Atès que la normativa aplicable no estableix el procediment a seguir en cas de
modificació de la comissió, s’ha d’entendre aplicable l’establert per a la seva creació.
De conformitat amb l’anterior s’ha dictat el Decret 1713/2015, la part dispositiva del
qual resol el següent:
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“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), 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).
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“PRIMER. Modificar, amb efectes 17 de juny de 2017, el nomenament dels membres
integrants de la Comissió de Delimitació Municipal, que quedarà de la manera següent:
Presidenta:
Vocals:
Tècnica:
Secretària:

Rosa Boladeras Serraviñals
Montserrat Febrero i Piera
Manel Ripoll i Puertas
Gemma-Rosa Badia Muns
Maria Abarca Martínez

SEGON. Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Ple municipal de l’Ajuntament.
TERCER. Efectuada la ratificació establerta al punt anterior, notificar els acords als
ajuntaments de La Palma de Cervelló, Cervelló, Vallirana, Gelida, Castellví de Rosanes
i Sant Andreu de la Barca, així com a la Direcció General d’Administració Local.”

ÚNIC. Ratificar en la seva totalitat allò resolt per l’Alcaldia mitjançant Decret
1144/2017, de 17 de juny, i notificar-ho a les persones i organismes establerts en
aquella resolució.
Alcaldessa
Explica què el punt 9é es planteja la ratificació del Decret que es va fer en el seu dia, què
és el Decret 1144/2017 de la modificació de la composició de la Comissió de delimitació
municipal. En aquest Ple ja hauran vist que passen punts a ratificar o a donar compte dels
canvis que es deriven del canvi en l’alcaldia amb el qual, els representants tant en
organismes interns com externs hi ha alguns canvis. En aquest és la Comissió de
delimitació municipal, pràcticament queden molts pocs tràmits que s’hagin de fer respecte
a delimitació de termes municipals. Encara hi ha algun tema amb Cervelló i convé que
aquesta Comissió estigui activa i hagi la representació i simplement es commuta el que és
la presidència i els vocals amb la senyora Febrero com a vocal, el senyor Manel Ripoll i en
aquest cas ella mateixa com a presidenta. Al no haver-hi intervencions, demana es passi
a votació.

Rosa Boladeras Serraviñals
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S’acorda:

27/09/2017 La secretària

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

10. Modificació de la determinació de membres de la Corporació en
organismes i ens externs.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:

Maria Abarca Martínez

CARTIPÀS MUNICIPAL 2015 – 2019 (2a etapa)
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“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 i
Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio,
Carme Benito Gómez (PSC).
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El Ple municipal, en sessió extraordinària de 17 de juny de 2015, ha proclamat Rosa
Boladeras Serraviñals com a nova alcaldessa.
Aquest canvi en l’Alcaldia motiva la necessitat d’efectuar petits ajustos en matèria de
cartipàs municipal derivats de la nova situació i/o fruit de la petició efectuada per algun
dels grups municipals.
Entre aquestes modificacions figura la relativa a la designació de la representació
municipal en diversos òrgans externs efectuada mitjançant acords plenaris, de
conformitat amb l’article 22.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local i l’article 52.2.b del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

S’acorda:
PRIMER. Modificar a favor de les persones que tot seguit es relacionen la designació
efectuada en els corresponents acords plenaris com a representants de l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat en els organismes i entitats externs següents:
 FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA: Sra. Rosa Boladeras Serraviñals
 ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES: Sra. Rosa Boladeras
Serraviñals

Rosa Boladeras Serraviñals
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27/09/2017 L'alcaldessa

Resta exclosa d’aquest acord la modificació relativa al representant en l’Àrea
Metropolitana de Barcelona per correspondre, com a membre nat, a l’alcaldessa de la
Corporació i per haver efectuat ja la corresponent comunicació a l’efecte.

 CONSELL DE MOBILITAT DE L’AMB: Sra. Montserrat Febrero i Piera, com a
representant suplent i en qualitat de tinenta d’alcaldessa
 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DEL BAIX LLOBREGAT: Montserrat Febrero i Piera,
com a representant suplent i en qualitat de tinenta d’alcaldessa

27/09/2017 La secretària

 ASSOCIACIÓ INNOBAIX: Sra. Montserrat Febrero i Piera com a representant
suplent i en qualitat de tinenta d’alcaldessa.
 JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAN MONTMANY DE MAS PASSOLES: Sra. Rosa
Boladeras Serraviñals
 JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAN MARGARIT: Sra. Rosa Boladeras Serraviñals
 JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA SOLEIA: Sra. Rosa Boladeras Serraviñals

Maria Abarca Martínez
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 XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT: Sra. Montserrat Febrero
i Piera
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 JUNTA DE COMPENSACIÓ DE SANTA MARIA L’AVALL: Sra. Rosa Boladeras
Serraviñals
 JUNTA DE COMPENSACIÓ DELS HERBATGES: Sra. Rosa Boladeras Serraviñals
 JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAN CANONGE: Sra. Rosa Boladeras Serraviñals
SEGON. Notificar aquest acord als interessats i lliurar les certificacions oportunes als ens
i organismes corresponents als efectes corresponents.
Alcaldessa
Diu què en la mateixa línia què ja els explicava, en el punt 10 es canvia la representació
d’aquest Ajuntament davant d’entitats. Llegeix i explica els canvis:


27/09/2017 L'alcaldessa

 ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES: Sra. Rosa Boladeras
Serraviñals
 CONSELL DE MOBILITAT DE L’AMB: Sra. Montserrat Febrero i Piera, com a representant
suplent i en qualitat de tinenta d’alcaldessa
 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DEL BAIX LLOBREGAT: Montserrat Febrero i Piera, com
a representant suplent i en qualitat de tinenta d’alcaldessa
 XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT: Sra. Montserrat Febrero i
Piera

Rosa Boladeras Serraviñals
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FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA: Sra. Rosa Boladeras Serraviñals

 ASSOCIACIÓ INNOBAIX: Sra. Montserrat Febrero i Piera com a representant suplent i
en qualitat de tinenta d’alcaldessa.
 JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAN MONTMANY DE MAS PASSOLES: Sra. Rosa Boladeras
Serraviñals
 JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAN MARGARIT: Sra. Rosa Boladeras Serraviñals

27/09/2017 La secretària

 JUNTA DE COMPENSACIÓ DE SANTA MARIA L’AVALL: Sra. Rosa Boladeras Serraviñals
 JUNTA DE COMPENSACIÓ DELS HERBATGES: Sra. Rosa Boladeras Serraviñals
 JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAN CANONGE: Sra. Rosa Boladeras Serraviñals
Al no haver-hi intervencions, demana es passi a votació.
“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 i

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 2

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

06/09/2018 DILIGÈNCIA D’OBERTURA I
TANCAMENT del Llibre
d’Actes del Ple de l'any 2017
que s’inicia amb l’acta del
31/01/2017 i finalitza amb l’acta
del 19/12/2017.

 JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA SOLEIA: Sra. Rosa Boladeras Serraviñals
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Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio,
Carme Benito Gómez (PSC).
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala
(CUP).”

11. Resolució al·legacions i aprovació definitiva Pla d’Actuació Municipal
2017-2019.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
El Ple de l’Ajuntament de 31 de gener de 2017 va aprovar inicialment l’avantprojecte
del Pla d’Actuació Municipal (PAM) per al període 2017-2019 i va obrir un període de
participació ciutadana, fins el 6 d’abril de 2017 per tal de permetre a la ciutadania i a
les entitats ciutadanes presentar i recollir propostes i suggeriments respecte de les
actuacions i projectes proposats.

Rosa Boladeras Serraviñals

Un cop estudiades les al·legacions presentades pel grup municipal de les CUP, l’equip
de govern municipal acorda la seva resolució de la manera següent:
1.- “Instar l’equip de govern a una reformulació del PAM de Corbera 2017-2019,
introduint-hi criteris de participació i decisió ciutadana, informes de valoració
econòmica i alternatives d’optimització dels recursos”. Així mateix s’hi afegeix que “en
el cas que la primera al·legació sigui desestimada, proposem alguns canvis en el PAM
de Corbera 2017-2019 elaborat per l’actual equip de govern de l’Ajuntament”.

27/09/2017 La secretària

Amb respecte a aquesta petició, l’equip de govern considera que el Pla d’Actuació
Municipal ja compta amb criteris de participació i decisió ciutadana. A més, en el propi
procés de realització de les obres i projectes inclosos en el Pla també hi és prevista la
participació de la ciutadania en general i de les entitats i col·lectius interessats en
particular. Quant a la petició genèrica d’informes de valoració econòmica i optimització
de recursos, el govern municipal considera que aquesta valoració derivarà dels costos
reals de les obres i equipaments un cop ultimada la construcció i es puguin calcular
amortitzacions i manteniments.
- Per tot l’exposat, es considera oportú desestimar l’al·legació núm. 1 presentada pel
grup municipal de les CUP.
2.- “Proposem eliminar la partida de 100.000€ de la fase prèvia del projecte Parc de
la Roda, amb inversió de la proposta de refinançament que encara no s’ha fet efectiva”.
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L’anunci de l’aprovació inicial, així com el document explicatiu del PAM 2017-2019,
van ser exposats al tauler electrònic d’edictes des del 6 de març fins el 6 d’abril,
ambdós inclosos. Durant aquest termini s’han presentat tres escrits d’al·legacions i
suggeriments: el del Sr. Albert Cañellas, en representació del grup municipal de les
CUP, amb registre d’entrada 2017/2701; i els dos de la Sra. J.B.A. (LOPD), amb
registre d’entrada núm. 2907/2017 i 3163/2017.
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En el passat Ple municipal de 9 de maig es va informar que l’operació de refinançament
prevista era innecessària, atès que el resultat de la liquidació pressupostària 2016 era
positiva i això obligava a la cancel·lació anticipada de crèdits. Així mateix, en el mateix
ple es va aprovar el canvi en la forma de finançament de totes les actuacions 2017,
les quals passaven a ser finançades directament amb crèdit en comptes de dependre
de l’operació de refinançament prevista.
- Per aquest motiu, es considera que aquesta al·legació núm. 2 ja no té vigència i
queda desestimada.
3.- “Proposem canviar la partida de 800.000€ destinats al projecte “naus per entitats”
i passar-la a projectes participatius. Som conscients de la necessitat d’espai per les
entitats del poble, algunes d’elles amb preocupacions específiques i de la problemàtica
que tenen els bombers voluntaris en la ubicació actual. Creiem que destinant una
partida específica a aquestes dues problemàtiques, en els projectes participatius,
podrien sortir alternatives a la construcció d’aquestes naus i al seu alt cost”.

Rosa Boladeras Serraviñals

“Proposem canviar la partida de 165.000€ destinada a la creació de l’ascensor de
l’Avinguda Catalunya i passar-la a projectes participatius. A més de no entendre la
necessitat d’aquest ascensor i conscients de l’alt preu del seu manteniment un cop
construït, creiem que s’hauria d’eliminar la partida i crear-ne una dins dels projectes
participatius destinada a dinamització de l’àrea comercial de Corbera Baixa”.
“Conseqüència d’allò que hem exposat anteriorment, augmentar la partida de
projectes participatius de 300.000 euros a 1.865.000 euros”.

27/09/2017 La secretària

Aquesta al·legació agrupa una sèrie d’actuacions que el Grup Municipal de les CUP
considera innecessàries però no aporta cap justificació d’aquest criteri. Els integrats
del govern municipal sí que han recollit, de fa temps, peticions ciutadanes a l’entorn
d’aquests projectes que es consideren sòlides i que justifiquen sobradament les línies
d’actuació.
Així mateix, es considera que l’import previst al Pla per a portar a terme projectes
participatius, amb un total de 300.000 euros per a les anualitats 2018 i 2019 es prou
significatiu i representa un percentatge adequat respecte de la totalitat del Pla.
Quant al canvi urbanístic que s’esmenta en relació al projecte “Parc de la Roda”, cal
dir que l’actuació no requerirà cap canvi en el plantejament urbanístic del municipi i
de la zona en qüestió.
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“Proposem canviar la partida de 600.000€ destinats al projecte “Parc de la Roda” i
passar-la a projectes participatius. Defensem la necessitat de canvis urbanístics
profunds per Corbera, entenent la dificultat de cohesió social, per un poble que ha
crescut desmesuradament i de manera massa dispersa. Ens oposem però, a que un
intent de canvi urbanístic es faci amb un projecte sense recolzament inicial i sense
estudis tècnics, urbanístics, socials o econòmics darrera. Així doncs, demanem la
inclusió d’una partida dins dels projectes participatius destinada a canvis urbanístics
per Corbera”.
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- Per aquestes raons, es considera que cal desestimar l’al·legació núm. 3 presentada
pel grup municipal de les CUP.
4.- “Proposem que la inversió destinada al canvi de finestres de l’escola Jaume Balmes
es faci tota el 2017. Ja que la nostra proposta ha retirat diners d’inversions pel 2017 i
proposa fer-ho el 2018, hi hauria diners suficients per fer tota la inversió en un mateix
any. Així, a part de millorar amb l’eficiència energètica dos anys abans del previst,
també es reduirien les molèsties que es podrien causar a l’escola, fent les obres totes
de cop”.

- Per aquest motiu es considera que cal desestimar l’al·legació núm. 4 presentada pel
grup municipal del les CUP.
Un cop estudiades les al·legacions presentades per la Sra. J.B. (LOPD), l’equip de
govern municipal acorda la seva resolució de la manera següent:

Rosa Boladeras Serraviñals

1.- “Buscar i donar una altre denominació a l’espai qualificat d’equipament públic
esportiu, on es preveu la generació d’un gran parc públic i que el Pla d’Actuació
anomena com a Parc de la Roda”.
Atenent l’argumentació i petició de la Sra. B. (LOPD), tot i que no es considera que la
denominació pogués portar a confusió amb el Paratge de la Roda ubicat a la part
posterior de la Parròquia de Santa Maria, es canviarà la denominació d’aquest indret.
De fet, aquesta zona ja va ser dedicada al seu dia a l’esportista corberenca “Laia Sanz”,
essent aquesta una possibilitat. De tota manera, la denominació utilitzada al PAM és
indicativa i els equipaments rebran la seva denominació definitiva a la finalització i
posada en marxa.

27/09/2017 La secretària

2.- “Reduir l’import destinat a aquesta actuació identificada amb el núm. 6, i destinarho per altres millores o serveis que caldria atendre en el municipi”.
3.- “Respecte a l’actuació identificada amb el núm. 9 “Ascensor av. Catalunya – c/
Sant Antoni proposo i suggereixo: destinar l’import previst per a aquesta actuació a
d’altres actuacions de millores i serveis més necessaris pel poble en general, o bé
destinar-ho per a dur a terme alguna de les propostes que presenti la ciutadania durant
el proper mes d’abril dins els projectes participatiu, que hagin estat més valorades i
votades ( a més dels 300.000 € previstos en la Pla d’Actuació”.
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Pel que fa a aquesta al·legació, el govern municipal té planificades les actuacions
d’obres i manteniment als centres escolar en període de vacances d’estiu per no
interferir en la dinàmica del centre. A més a l’Escola Jaume Balmes també s’hi realitza
Casal d’Estiu, el qual redueix el temps per poder actuar-hi. Per tant, no només
s’estableix que aquesta actuació sigui plurianual per qüestions de finançament, sinó
també per fer possible que l’empresa adjudicatària pugui efectuar els treballs durant
el mes d’agost.
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Pel que fa a les al·legacions 2 i 3, l’equip de govern considera que no es poden atendre
ja que es basen en argumentacions subjectives sobre la necessitat.
Ara bé, la Sra. B. (LOPD) aporta en data 6 d’abril un llistat de petites obres i
reparacions que considera necessàries i que entenem que poden ser acceptades i
executades amb càrrec als pressupostos ordinaris, o bé arbitrant partides d’inversió
específiques durant l’any 2017, 2018 i 2019 i que per la seva entitat no fan necessària
la revisió del Pla. Aquestes actuacions serien les següents:
- Portxo al tanatori municipal
- Millora entorn carrer i plaça de l’Església
- Escales entre plaça Castell i plaça de l’Església
- Mur escales plaça Església

- Manteniment baranes carrer Canigó i carrer Major.
- Per tant, aquesta al·legació quedaria estimada parcialment amb l’assumpció de les
reparacions i obres amb càrrec als pressupostos municipals i sense que això impliqui
la seva incorporació al PAM.

Rosa Boladeras Serraviñals

4.- “Actuació identificada amb el núm. 11 “projectes participatius”: proposo i
suggereixo ampliar el termini per tal que la ciutadania pugui presentar idees i
propostes. Que la votació de les propostes per part de la ciutadania, a més de fer-ho
amb mitjans telemàtics, també es pugui fer presencialment.”
Aquesta al·legació es considera assumible i serà tinguda en compte a l’hora de muntar
tot el procés i operatiu dels projectes participatius i, per tant, queda acceptada.
5.- “Actuació identificada amb el núm. 13 “espai de coworking”: suggereixo utilitzar
expressions, paraules, mots, cultivar l’ús del català en tots els àmbits, en la mida i
tant com sigui possible”.

27/09/2017 La secretària

Tot i que, tal com s’ha dit en la resolució de l’al·legació núm. 1 de la Sra. B. (LOPD),
les denominacions del PAM son indicatives per a la fase de projecte i que el terme
“coworking” està essent comunament acceptat avui dia en equipaments d’aquesta
índole, es considera acceptable l’al·legació i en el seu moment la denominació que
rebrà aquest equipament municipal serà el d’Àgora Corbera.
6.- Actuació identificada amb el núm. 14 “correcan”: proposo, demano i suggereixo
reduir l’import destinat a aquesta actuació identificada amb el núm. 14 i destinar-ho a
d’altres millors i serveis més prioritaris i necessaris pel poble en general. Estudiar
altres ubicacions per a aquesta actuació, tenint en compte el factor distància o
desplaçament que resulti el seu emplaçament”.
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- Paviment carrer Bellavista i Camí Ral
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Respecte de la ubicació d’aquest equipament, el govern municipal considera que no es
disposa d’un emplaçament idoni i més proper al nucli urbà i que la ubicació escollida
és idònia per motius d’accessibilitat i superfície. Quant al cost, es considera ajustat a
l’actuació i a les característiques de l’obra a realitzar.
- Per aquests motius es considera que l’al·legació núm. 5 presentada per la Sra. B.
(LOPD) s’ha de desestimar.
S’acorda:
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal de la CUP per
les raons que consten a la part expositiva d’aquest acord.
SEGON. Estimar parcialment les al·legacions presentades per la Sra. J.B.A. (LOPD) en
el sentit indicat en la part expositiva d’aquest acord.

Alcaldessa
Explica què en el període d’al·legacions es van presentar al·legacions pel grup municipal
de la CUP i també per part d’una ciutadana particular. Per explicar el sentit en què s’han
resolt les al·legacions aniran per parts segons els projectes què esmentaven en les
al·legacions. En primer lloc dóna la paraula al senyor Alfredo Prado pel que fa referència al
que es denominava “Parc de la Roda” i també per una obra de reformes en l’escola Jaume
Balmes que s’esmentaven en les al·legacions.

Rosa Boladeras Serraviñals
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TERCER. Aprovar definitivament el Pla d’Actuació Municipal de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat per al període 2017-2019 un cop incorporades aquelles
al·legacions que han resultat estimades.

Alfredo Prado
Explica sobre les obres que pertoquen a les àrees, en el pla d’inversió, de la zona esportiva
d’ensenyament, parlar de dos al·legacions què van fer en aquest cas la CUP. Un d’ells
parlava d’una al·legació sobre 100.000,00 € de la primera partida que posaven d’aquest
any 2017. Dir que aquesta al·legació en principi queda desestimada per que passen a una
part d’aquesta inversió la farà l’AMB per lo qual el projecte el farà també l’AMB. I d’aquí
agafarien una partida..

27/09/2017 La secretària

Alfredo Prado
Respon què del “Parc de la Roda”. D’aquí passarien de les inversions què fa l’AMB en
aquests quatre anys si que hi ha una partida que l’agafarien d’aquí, llavors aquesta
al·legació en principi no quedaria estimada. Desprès proposen què la resta de la partida
d’aquest 100.000,00 € es proposaven els 600.000,00 € que donaria el total del 700.000,00
€ què en principia hi ha pla d’actuació sobre la inversió en la zona esportiva. Aquest
600.000,00 € parlaven de posar-los a actes participatius per que la gent d’alguna forma
participés en l’elecció d’aquest projecte. Ells, en aquesta legislatura ja han posat, és la
primera vegada que es posen 300.000,00 € a projectes participatius. Volen veure el
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Antonio Moreno
Pregunta si del “Parc de la Roda” o del..
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Maria Abarca Martínez

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas per que amplií una mica el tema dels projectes
participatius i el tema de l’espai del coworking o espai de emprenedors.
Jordi Anducas
Diu què en primer lloc en relació al que s’havia anomenat en un primer moment en el PAM
el coworking, aquí recullen una de les al·legacions que suggeria de canviar el nom per
algun més català. Des de que arrancat el projecte aquest anys, aquest any han aprofitat
una subvenció procedent de l’AMB, ja han fet tots el tràmits per fer tot el concurs, ja tenen
adjudicat el constructor que farà la remodelació de l’antiga casa del conserge de l’escola
Jaume Balmes i allà ficaran aquest nou equipament que estarà destinat a l’emprenedoria i
a la creació de nous negocis. El nom que han escollit és “Àgora Corbera”. És un nom que
ja també be de fa un any perquè és el terme en que l’antiga Grècia es on estava la plaça,
el comerç, la cultura, la vida social. Agafant aquesta idea de: obert, creació de idees,
creació de talents, tothom que vulgui aportar idees de negoci a Corbera. Des de l’Àrea de
desenvolupament econòmic ja tenen preparat el pla d’actuació per tirar endavant aquest
equipament que esperen que un cop finalitzi la remodelació poder inaugurar durant aquest
2017, com a molt tard començar al curs 2018. Entre altres coses el que volen potenciar
des de l’Ajuntament és l’avaluació de noves maneres de fer negocis a Corbera. Han obert
línies per portar gent que ja tingui experiència i els expliqui com treure profit al turisme de
natura, si és viable o no fer un parc vertical, si es viable o no fer una empresa de
“burricletes”, de rutes de senders, escalada, vies ferrades. Volen també potenciar el
turisme gastronòmic que els vingui gent que tingui bones experiències en com
desenvolupar turisme astronòmic i aprofitar els seus restauradors per treure mes profit.
També estan analitzant en el camp del comerç nous negocis que poden ficar a reu del poble
i en concret al “Céntric”. També tenen un “clúster” de serveis geriàtrics i estan obrint una
línia per com millorar, facilitar, optimitzar aquest negocis que donen molts llocs de treball
a gent de Corbera. Recentment s’han apuntat als Ateneus Cooperatius del Baix Llobregat
per potenciar la economia cooperativa, social i solidària. Són diferents vies que afegiran a
totes les que els arriben de 15.000 persones que conviuen a Corbera perquè s’han marcat
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resultat què té aquesta iniciativa i creuen que 300.000,00 € és una partida del pressupost
bastant alta com d’alguna forma acabant desenvolupant aquets projectes participatius.
D’alguna forma creuen fermament en el projecte que tenen en la zona esportiva, “el Parc
de la Roda” que en principi era una denominació que l’havien posat, també li havien posat
com a nom “Laia Sanz” s’està barallant el nom que al final de les obres veuran quin és el
nom definitiu. Quan s’acabin les obres. S’ha treballat una mica el tema del nom però no és
finalista. Si què s’accepta, una veïna de Corbera, què va fer una al·legació sobre el “Parc
de la Roda” què és un paratge que hi ha al costat del castell de Corbera alta i si creuen
que donaria una mica de confusió. Si que s’accepta que no es posi el nom de “Parc de la
Roda” al projecte que tenen sobre el parc multiesportiu de Corbera 2000 i s’està treballant
en un nom, en principi seria “Laia Sanz” però no és del tot definitiu, què és la pilot de
Corbera de Llobregat. Sobre les al·legacions de la inversió del Jaume Balmes, què son les
finestres què han posat ells en tres anys, també proposaven fer-ho en un any només i aquí
són moltes finestres, és un edifici gran i només tenen la possibilitat de treballar duran el
mes d’agost. Perquè tot l’any i quan s’acaba l’escola comença el casal d’estiu i al juliol
també està l’escola treballant. I per un tema de contractació i per un tema de seguretat
en principi només poden treballar a l’agost o algun nadal, esta la idea. Per això també
desestimen i la faran en tres anys. Aquesta seria l’explicació que han fet d’aquestes dues
obres.
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Rosa Boladeras Serraviñals
27/09/2017 La secretària

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor José Antonio Andrés Palacios, per temes relatius al projecte del
PAM.
José Antonio Andrés Palacios
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el repte, que en el 2025, d’arribar a tenir 5.000 llocs de treball. Aquest seria el repte que
pretén “Àgora Corbera”. Ara en tenen 2.677 llocs de treball, entre tots ho poden
aconseguir. Per altre banda, en quan també a les al·legacions, es parla en varies ocasions
de la necessitat d’obrir el pressupost a la ciutadania, fer un procés de pressupostos
participatius. S’ha esmentat a varies al·legacions, ell creu que la necessitat la comparteixen
tots que això ha de ser així. El tema està si l’import és suficient, si hauria de ser més o
menys però si estan tots d’acord en que obrir el pressupost a la ciutadania és una cosa
positiva. A Corbera en aquest PAM, com s’ha dit, destinen 300.000,00 € que suposa un
5% del PAM que depèn de les mancances i necessitats de cada municipi, depèn de la seva
trajectòria d’inversió, depèn de moltes coses. Els pressupostos participatius han estat una
eina que s’han desplegat en molts municipis molt diferents, en Badalona destina
14.000.000,00 € què és el 45% de les seves inversions, Cornellà destina el 25%. Això no
va de color polític sinó de moment municipal i capacitats i necessitats. Anomena altres.
Corbera, comencen per 300.000,00 € desprès de l’experiència de l’any passat que va ser
un pseudo.. una manera primera de obrir el pressupost a la ciutadania deixant votar tres
possible projectes. Ara es llancen amb un nou projecte i volen donar a la ciutadania eines
perquè decideixi totalment que fer amb aquests 300.000,00 €. A partir de ja, si entren en
la web www.corberadellobregat.cat, trobaran un bàner que posa “Corbera participa”. Han
separat tres fases, “proposa”, “prioritza” i “decideix”. La primera comença avui i fins el 30
de setembre 2017, qualsevol veí de Corbera pot entrar a la web, pot venir a l’OAC, pot
entregar paper, el que vulgui per el projecte que cregui necessari per Corbera en uns
àmbits que han acotat, tenint en compte que son 300.000,00 € d’inversió. Poden presentar
projectes relacionats amb la via pública, adequació e inversió en mobilitat sostenible,
equipaments municipals, urbanisme des de la perspectiva de gènere i projectes d’inversió
relacionats amb projectes d’economia cooperativa, social i solidaria. És un formulari molt
senzill i si han de aclarir es posaran en contacte. Es tracta de proposar, proposar, proposar.
En la propera fira de barraques tenen un estand on promocionaran diferents projectes que
estan tirant endavant des de l’Ajuntament com és la recollida d’escombraries i molts altres
i un serà aquest. Això fins el 30 de setembre. Durant el mes d’octubre el que faran és
“prioritzar” els projectes que tinguin. Es tractarà de prioritzar-los per delimitar els que
decideixen que passaran a votació. Han marcat 15 projectes, si tenen només 15 projectes
no prioritzaran perquè creuen que es poden votar. Si tenen 500, s’ha de fer una
discriminació que la farà la gent, prioritzant els 15 que creguin més necessaris. I els 15
que siguin mes necessaris o 20 o 30 doncs seran els que passaran a la votació final el mes
de desembre. Faran l’esforç des de l’Ajuntament de valorar-los una estimació quin cost té
i el sistema de votació serà una cistella on comprar els 300.000,00 € i en aquest tram
seran curosos que siguin ciutadans, veïns censats majors d’edat els que poden votar. La
idea es que al 31 de desembre del 2017 tinguin a l’abast un conjunt de projectes que es
duran a terme en els anys 2018-2019, aproximadament 150.000,00 € cada any. Els
animen des de l’equip de govern en que entrin ja i comencin a escollir els projectes. Com
ha dit, a la fira de barraques serà una cosa que promocionaran. En el mes de setembre
tenen tancat fer un xarrada per animar i aclarir per tal de tenir el màxim número de
projectes per atendre el màxim de necessitats. Estan molt il·lusionats i hi ha moltes ganes.
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Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.
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Rosa Boladeras Serraviñals

Arturo Martínez
Diu què el que respecta al Casal de les Magnòlies, el projecte d’ampliació del mateix, que
figura al PAM i a la forma de finançament i inversions, l’import pressupostat era de
491.320,00 €. L’import segueix el mateix, la diferència és deguda a la nova forma de
finançament que 348.520,00 € provenien del finançament de l’AMB però amb el crèdit
actual i el nou finançament municipal amb aquest crèdit, tot passa a ser finançat amb
finançament municipal d’aquest crèdit, el conjunt dels 491.320,00 €. No depèn de la
subvenció de l’AMB que es dedica a altres coses. Ho repeteix. En quant al recorregut fins
avui del projecte, recordar que es va fer una presentació pública al Casal el passat 3 de
febrer de 2017 i es van especificar els objectius de l’obre projectada, consistien en ampliar
l’espai d’activitats, solucionar l’accessibilitat dels lavabos i la comunicació entre les dues
plantes i rehabilitar la planta superior en dos sales per activitat. Un increment de 120
metres quadrats, la instal·lació d’un ascensor interior i reforma lavabos planta baixa i la
rehabilitació total de la planta superior. Estan en exposició pública els plànols projectats i
es poden veure col·locats en l’aparat interior en la planta baixa del Casal. Es va obrir un
termini fins el 28 de febrer per la presentació de propostes suggeriments i idees de la
ciutadania en general. En la fase actual s’han recollit una sèrie de propostes i s’està
adequant el projecte des de els serveis tècnics de l’Ajuntament i quan estigui faran una
nova presentació i desprès seguiran amb el procediment habitual de licitació, contractació,
etc.. de l’obra. És tot el que ha d’explicar sobre el Casal de les Magnòlies.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Diu què pel que fa el PAM des de el punt de vista de mobilitat, els tres projectes que estan
reflectits pel que fa el pàrquing de l’IES de Can Margarit és un projecte que ja està elaborat
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Diu què vol fer èmfasi en un dels projectes. Tenen dos projectes que afecten. Per un costat
agraeix que les al·legacions que va presentar la CUP no s’implica en aquests projectes que
pensa són interessants per ells també i per la resta de l’oposició que no ha presentat
al·legacions. Llàstima que votin en contra perquè estan parlant de 500.000,00 € que es
dediquen al col·lector del Passeig dels Arbres, que fa falta i ho tiren a l’any 2019 i estan
treballant en el tema. I el tema dels ponts. Van valorar inicialment el pont de Can Palet
però no és el pont de Can Palet, estan parlant de 3 ponts. Can Palet, Can Canonge i Can
Margarit. Han tingut contacte amb l’Agència Catalana de l’Aigua per veure quina solució i
les converses han anat bé, tres criteris constructius que podien resoldre pel tema de
seguretat en aquestes urbanitzacions, la viabilitat també. Al mateix temps, un tema que
en el cas de Can Canonge i Can Margarit afectaria moltíssim el tema de projecte urbanístic
perquè baixaria moltíssim el cost que han d’assumir els propietaris. Per al preu d’un pont
que van marcar tindrien tres ponts que resoldria un tema vital, la seguretat de la gent i
resoldria els recursos hidràulics d’aquesta riera. Serien tres ponts d’un sol ull el que
milloraria moltíssim el trànsit de l’aigua i el que passi. Han iniciat una prèvia, ja tenen
contacte, han demanat pressupostos per saber que podria costar això, sinó passa res, la
voluntat d’aquest govern és abans d’acabar l’any encarregar els tres projectes de forma
que l’any 2018 siguin efectius. Creuen que és una bona opció i fa falta tant per la gent com
per la riera.
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amb el consens de la direcció de l’institut, mobilitat, serveis tècnics, seguretat ciutadana i
el procés de participació dels pressupostos que es presentaran serà imminent i els treballs
començaran per què el termini sigui abans de l’inici del curs de setembre. Pel que fa al
projecte de l’ampliació del carrer dels Horts, és molt senzill i de petita inversió i
probablement serà una millora del espai que ja tenen, no s’ha acabat de decidir però
possiblement serà l’adequació de la zona de davant. Evidentment no traient cap espai del
Casal de les Magnòlies i per això si que hi ha algun espai on les herbes creixen i podrien
adequar alguna línia d’aparcament mes. En principi no està pensat que sigui zona regulada.
Pel punt més complicat, les bosses d’estacionament a Corbera alta, els projectes són
complicats i són molts cars. S’està mantenint reunions amb tècnics de la Diputació de
Barcelona per tal de trobar solucions atenent que en algun tram aquestes bosses
d’estacionament passaria per ser titularitat de la Diputació i per tant també se’ls ha de
demanar permís i assessorament tècnic. I en nucli urbà van implementant petites bosses
que milloren substancialment el problema d’estacionament del municipi i amb aquesta línia
esperen implementar mes. Probablement al Passeig dels Arbres, probablement a un altre
carrer en el qual es pugui adequar perquè en surtin mes d’aparcaments.

Montserrat Febrero
Diu què respecte a les dues al·legacions que els hi va fer una ciutadana de Corbera en data
6 d’abril i havia un llistat de petites obres i reparacions que consideren necessàries i que
poden ser acceptades i executades amb càrrec als pressupostos ordinaris. O bé habilitant
partides específiques d’inversions específiques durant aquest any 2017, 2018 i 2019. Per
la seva entitat no fa necessària la revisió del pla i aquestes partides serien del que parla,
el porxo del tanatori municipal, la millora de l’entorn del carrer i la plaça de l’Església, les
escales a la plaça del castell i la plaça de l’Església, el mur de la plaça de l’Església, el
paviment del carrer Bellavista i del Camí Ral, manteniment de baranes del carrer Canigó i
del carrer Major. Amb algunes d’elles ja estan treballant amb uns projectes. Veuran si ho
poden tirar endavant aquest any o en els proper exercicis. Per això entenen que no s’ha
d’incorporar en el PAM. El projecte del carrer Rafamans, el finançament és de l’AMB i vol
explicar el perquè no hi ha aquest projecte fet. Han tingut varies reunions amb els tècnics
i han trobat una primera dificultat important sota la passarel·la de fusta. S’està treballant
amb un nou projecte de tota l’avinguda. No saben si s’haurà de reforçar o fer de nou però
no implica cap problema per la seguretat dels veïns. Ja veuran si ho han de fer en varies
fases.
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Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Montserrat Febrero.

27/09/2017 La secretària

Xavier Miquel
Diu què sort que avui s’aprova definitivament el PAM perquè veu que gairebé tots els
projectes estan ben definits i a punt de començar. També es veu una mica quina
consideració tenen al Ple d’aquest Ajuntament no? Que porten aquí les coses quan ja les
tenen valorades. Ells en primer lloc es centren en les al·legacions, com han desestimat
aquestes al·legacions. Ells segueixen considerant que això és un “nyap”. Des de desembre
que ho van presentar, a cada Ple a cada trobada amb ells hi ha canvis. Especialment les
grans obres que encara desconeixen quins projectes hi ha. Ho desconeixen. Per ells la
principal al·legació, és que el PAM, totes aquestes inversions es fessin mitjançant un procés
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel i desprès al senyor Antonio Moreno.
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participatiu, no que incloguessin que també, uns diners participatius. La primera al·legació
és aquesta, que es re-formuli el PAM. I creuen que es pot fer i no ho volen fer. Quan parlen
que el PAM ja compte amb criteris de participació ciutadana i han dit moltes vegades que
aquests criteris han estat les al·legacions i tot el temps d’exposició pública i de fet ho diu.
Les dues al·legacions que s’han presentat tenen en comú una cosa, que consideren
innecessari l’ascensor de l’Avinguda Catalunya. Per tant el projecte participatiu que han fet
en el PAM, el 100% de la gent que ha presentat, parla que és un projecte innecessari.
Espera que facin cas amb això. La resta no ho consideren que són projectes innecessaris.
No ho han dit mai, mai. Han dit que re-formulin, que sàpiguen quins son realment els
criteris i necessitats que necessita el poble de Corbera. Que hi ha molts, que hi ha
moltíssims i que segurament els ponts de les urbanitzacions de Can Paulet i Can Margarit
són necessaris. Ja ho han dit, canvis urbanístics són necessaris en un poble com el de ells.
Ells defensen això però no d’aquesta manera, amb un projecte el “Parc de la Roda” que no
saben que és encara, es que no ho saben. No, és que no s’ha explicat. On hi haurà “skate”,
on es faran concerts on anirà la gent gran però hi ha algun projecte fet?
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Xavier Miquel
Pregunta què com poden votar a favor d’una cosa que no saben que serà. No? Ells amb
això, amb el tema de participació hi ha una frase que els diuen per desestimar les
al·legacions que és força curiosa. Llegeix “..Aquesta al·legació agrupa una sèrie
d’actuacions que el Grup Municipal de les CUP considera innecessàries..” que això no
ho diuen. La única que consideren innecessària, ho tornen a dir, és la del ascensor de
l’Avinguda Catalunya, totalment innecessària però aporta cap justificació d’aquest criteri.
Llegeix “..Els integrats del govern municipal sí que han recollit, de fa temps, peticions
ciutadanes a l’entorn d’aquests projectes que es consideren sòlides i que justifiquen
sobradament les línies d’actuació...” Molt bé, volen veure quines són aquestes peticions
ciutadanes, quan ho han fet perquè pot ser s’han perdut un procés de participació. Quines
són aquestes peticions? Com les heu recollit? De qui las han recollit? Es que sinó això té
un altre nom i és clientelisme. És una manera de fer “clientelar”. Perquè si ell, segons el
que li ve o el qui no li ve, li diu una cosa o li diu altre i ell decideix per això.. llavors.. A
més és que és un criteri que fan servir per desestimar l’al·legació per tant volen quines
són aquestes peticions i com s’han formulat. Creuen que és bastant important. Més coses,
el tema de projectes, ells ja han dit que no consideren que hi hagin obres necessàries o
innecessàries però pot haver altres coses que la ciutadania consideri necessàries. L’equip
de govern considera que això és molt necessari i potser ho és però és que també es poden
destinar, com es va dir l’altre dia, en fer nous habitatges de protecció oficial, fer un pla de
xoc per les infraestructures del servei d’abastament d’aigua són molts diners i pot ser ho
tenen aquí i no saben qui ho pagarà. Es poden destinar a moltíssimes coses i ells han
decidit que això es destini a això. Estan demanant que aquest sigui el procés participatiu.
És l’únic que estan demanant i avui han vist el tema de la pàgina web que han publicat,
no sap si avui, ahir o quan. La veritat és que sembla què s’ha fet tot a “corre cuita”. Què
s’ha fet molt ràpid. A l’Avançada ja van explicar que es faria així, però a l’Avançada ho van
explicar amb uns terminis diferents i amb un nom diferent, era “Corbera decideix” i ara es
diu “Corbera participa”. Això pot despistar la gent perquè ningú sap de que va. Si, clar que
si que pot despistar la gent. Estan parlant que els únics actes per informar d’això serà: a
la fira de les barraques una exposició i una xerrada a mitjans de setembre. Això s’acaba al
30 de setembre. No hi haurà res mes per explicar que existeix aquesta pàgina web? I
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Alcaldessa
Respon què s’està fent.
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l’altre, ho pregunten, però amb quines tècniques amb quines assessores de participació
treballen per fer aquestes coses? Perquè creuen que hi ha mancances greus aquí. Per
exemple, si amb ell li ve de gust fer l’ascensor de l’Avinguda Catalunya i és una persona
que viu on sigui com sap que pot costar això, no hi ha suport tècnic? Està previst suport
tècnic? S’ha previst el suport tècnic de fer els projectes, de quin preu tenen? Val, únicament
serà telemàticament això? No hi ha cap manera de reunions? Val, ell ho diu perquè avui fa
deu anys, ells van fer una cosa que realment va ser un procés participatiu com va ser el
Pla estratègic, els socialistes ho van fer llàstima que no es van aplicar cap de les
puntuacions que sortien allà. Allò va ser un procés participatiu ben fet i creuen que poden
aprendre molt d’allò i no es va fer amb dos mesos i mig. Es va fer amb un treball molt
complet amb diagnosi amb entrevistes, 500 entrevistes. Va ser una cosa molt complerta.
I perquè no ho fan un altre cop? Estan plantejant aquí canvis molt grans, si estan plantejant
canvis grans, són 6.000.000,00 €. Que això es un tema que no han tingut des de fa molts
i molts anys, moltíssims anys, d’inversió. Creuen que el tema aquests dels 300.000,00€,
a part què és molt poc, es que la qualitat del projecte en si és molt baix. Primer, dubtem
que es pugui informar en tan poc temps i desprès no veuen com, quin suport tècnic, quines
discussions, aportacions hi pot haver. En principi res mes.
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Antonio Moreno
Diu què s’afegeix a tot el que ha explicat el Xavi Miquel. El principal, creu que l’ha dit al
final. Un procés participatiu en un poble com el d’ells, va ser el que va liderar el govern
socialista fa anys, molta gent va participar. El van fer d’una forma, amb el mètode “no
político”, va ser la Universitat autònoma amb criteris tècnics, que va costar molts diners
fer tot això, i es va fer i clar la senyora Boladeras deia que no s’havia pogut arribar a ferho perquè l’oposició.. oposició?
Alcaldessa
Diu què no, no, no. Perquè van anar a l’oposició.. quan es va acabar. Ara li contesta.
Antonio Moreno
Diu què ara porta vuit anys al govern, vuit anys al govern alguna cosa del que va demanar
aplicar-la. Perquè va ser un procés de prendre l’opinió de la ciutadania de Corbera, molt
ampla, però torna a dir, va ser un projecte que fa ver la Universitat autònoma de Barcelona,
amb criteris. Clar que hi havia criteris polítics també però hi havia criteris tècnics i deia
“..quanta gent pensa què..”. Havia 600, 400 ,200, estaven fetes entrevistes. Això és una
cosa seria i ben feta i no ho fan els polítics, els polítics no saben d’això i el que sap molt
que vagi a fer-ho fora perquè els polítics menteixen molt. Menteixen molt. Por lo tanto,
algo en ocho años, señora Boladeras, de nueva alcaldesa podria haber hecho algo. Por lo
menos, dado que fue un referente porque habian pocos pueblos pequeños a hacer un plan
estratégico como el que hicieron ustedes. Que eran 10.000 habitantes entonces? Aquel
plan estàtegico dijo que 40.000 habitantes no. És lo único que se ha respetado porque ha
venido la crisis y se ha ido todo lo que era volver a construir en Corbera a pique. Bueno y
a los de Corbera 2000 les costó no se cuantos millones una casa y ahora se vende por la
mitad. Vaya chollo que han tenido los de Corbera 2000. Cuando crezca el euríbor, ya veran
que pasa con los jóvenes y no tan jóvenes de Corbera 2000 y a otros que estan
endeudados. Que ya verá como crece cuando les interesa a los de siempre, tienen poco
dinero y quieren mas pues volveran. Va a cosas concretas, a él, exceptuando algunes cosas
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
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que no entiende pero la majoria de cosas que han explicado tienen sentido. Ha entendido
a la señora Roca lo que se hará, el párquing de Can Margarit, que fa ja anys que es
reivindica, que s’arranjarà un aparcament i trobar mes aparcaments i a Corbera alta que
és el que té problemes, és el més necessari. Por que Corbera alta.. como tiene el
cementerio allí al lado.. “pum” no existirá por que como siga así, no se hace nada por ella.
Reivindica un projecto por ejemplo poner un semaforo de doble via, que quitaron en contra
de los vecinos i volver a hablar de la doble via por que la gente que viene de Corbera alta,
Herbatges.. tal, tal.. que son mucha gente, han de dar la vuelta al pueblo para ir al tal y
te quedas abajo ya no subes no a comprar el Periódico. Si empiezan a activar la economia
de Corbera alta, es que no hay nada, està todo cerrado. Llegas allí hasta el centro està
cerrado, hoy si hoy no. No dice que no sea la solució pero en Flix hi ha un semàfor d’entrada
i un altre de sortida i uns segons i passa tota la gent per allà. És la forma de comunicar.
Es lo mateix que posar un pont a un riu, comunicar la gent de barris. Per tant Corbera alta,
pot ser que un projecte que haurien de començar a valorar tots, si la viabilitat de la gent
que vingués de Corbera alta puguin passar per enllà i no donar la volta al poble per anar
a comerços de Corbera alta. Bé, li sembla molt bé tot el que ha dit. Lo de Corbera alta,
senyora Rocas és prioritari. S’ha de fer com sigui que a Corbera alta hagin més
aparcaments. Es veritat que tot el que és de la carretera depèn de la Diputació però s’ha
d’arribar a un acord perquè és el poble d’ells. Tenen que arribar a un acord per combinar
aparcaments com vida a Corbera alta. El regidor dóna vida a Corbera alta, ja fa dos anys
que fa coses allà però es que feia vuit anys que no es feia res allà. La darrera vegada que
va haver no se què medieval va ser ocho años y despues el regidor, con buen criterio, está
haciendo cosas allá. És importante por que si no se hace nada nada. Y el Pessebre lo viven,
ya ve que lo viven. No tiene solución el Pessebre, ya és un merito. Mas de usted que del
equipo de gobierno pero eso és su opinón porque sabe que por muchas cosas le tiene
mucho carino por lo “pencaire” que és. Al de serveis socials, que li té molt d’apreci, però
ell li diria si alguna vegada s’han plantejat que Corbera baixa i Corbera alta és el 40-45%
de la població i la resta està a urbanitzacions. Està per aquí, 60-40 o més encara. Doncs
més a favor d’ell. Comencin ja a tenir idees que vagin per descentralitzar. Quants avis de
Can Armengol, Can Socies.. parla de llocs una mica llunys, venen al Casal de les Magnòlies,
cap. Li sembla bé l’arranjament del Casal però no és prioritat, la prioritat és a veure si
posen un “Casalet” en un termini de 4-5-6 anys, a llarg termini, amb inversió, un “Casalet”
en un àrea d’urbanitzacions, mirant habitants perquè l’avi vagi a un lloc proper on viu.
Seria la forma de dir, “Corbera no té 32 urbanitzacions, Corbera té 4 zones” i fer-lo bé, per
habitants, per economia, pel que sigui, moltes coses que ell ara no té idea. Segurament ja
tocaria que la piscina que ompliran de terra, que vino el señor diputado y le dijo “oiga no
me traiga mas a Corbera porqué yo he perdido el tiempo” porque lo único que se hizo allí
fue meterle tierra a la piscina para que no se hiciera daño nadie y dejarla olvidada para
siempre. Pues a lo major tocaria en aquella zona, señora Boladeras, hacer un plan de
acción municipal. No el que él dice, sinó con los vecinos qué és lo que se puede hacer allí.
Habla de descentralización, habla de tercera edad. Alguna cosa se podria hacer allí,
comercios de proximidad para la gente que vive a ocho kilómetros. Ahora ya hay empreses
privades que te colocan el pan en la puerta y hacer un lugar de encuentro para que la
gente hable, esté allí en su lugar. De aquí són 9 kilómetros y la gente no baja, no pueden
bajar porque aparcar és un desastre y cuesta dinero. Y mas cosas, esas són ideas que le
gustaria que empezaran a tenir todos. Daria vida a Corbera, empezaria a ser
estratègicament importante para Corbera a largo plazo. gobierne quien gobierne. eso
afianciaria la presión de las urbanizaciones con el pueblo. Que cohesión pueden tenir la
gente de las urbanizaciones si tienen que bajar a todo abajo. Para comprar a segon que
hora ya compran donde les pilla, en Barcelona, Hospitalet porque llega aquí y a la una ya
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esta cerrado todo. Todo eso és lo que és estratégico y lo que habria que hacer en un plan
de inversión a largo plazo, que genere pie fuerte no de barro. Cuando deje usted el
gobierno vuelve a caerse otra vez pero no lo deje tan endeudado como lo dejó cuando
entraron en el gobierno ellos con 14.000.000,00 €. Los dejó pasmados a todos y con obres
faraónicas que no sirven para nada que habria que reconvertir cuando lo herede el próximo
gobierno, com el párquing de Sant Antonio. Y esas cosas que han costado el doble o mas
de lo que estaba previsto. Eso és lo que ha pasado mientras usted gobernaba con ocho
concejales. Lástima que entraron los de IiU y hicieron lo suficiente para que tuvieran solo
cinco concejales y ellos se quedaron con uno. Pero ahora tendran más, tendrán más que
los que se presenten. Nada mas.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Rosa Boladeras Serraviñals
27/09/2017 La secretària

Alcaldessa
Diu què els vol dir que han de ser breus, s’està repetint argumentació que ja la han parlat
cada vegada que han parlat d’aquest tema. Haurien d’avançar. El que està clar que tenen
una manera diferent de veure, fins i tot entre ells. Llavors tot és opinable, totes les opinions
mereixen respecte però les de ells també i les decisions que prenen ells també. El tema de
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Pol Ejarque
Diu què primer de tot, estan parlant tots els grups municipals de diferents prioritats, però
el cert és que l’element vital que ha de tenir un PAM que vulgui ser seriós, és un procés
participatiu anterior del pressupost participatiu anterior, ho han dit. Ho han dit abans els
altres companys de l’oposició. No ha de ser el grup municipal que estigui al govern qui
decideixi les prioritats sinó què és necessari un procés participatiu anterior, de rigor, ampli,
que sigui territorialitzat. Ells defensen que d’aquí en endavant per als processos
participatius que s’esdevinguin siguin territorialitzats. No s’ha de pensar en una única
Corbera sinó en diverses Corberes perquè al final és el que existeix al seu poble. I desprès
esmentar que estan parlant que no s’ha fet un procés participatiu perquè en dos anys
Esquerra ha estat incapaç de liderar un procés participatiu o de liderar l’aprovació d’un
PAM i s’ha esperat fins que vostè, senyora Boladeras, està a l’alcaldia. El regidor Anducas
deia que hi ha diferents pobles que fan una major o menor inversió en funció de la població
o activitats econòmiques però s’ha estalviat de dir una cosa vital. És la voluntat política del
que està al capdavant de l’Ajuntament, perquè la Dolor Sabater ho fa a Badalona, ha dit
que un 45% estigui destinat al procés participatiu, no els diguin altra cosa, el que
determina és la seva voluntat. Si volen cohesionar Corbera, pressupostos participatius
centralitzats, a Can Palet, a la Creu Aregall, a Corbera Alta, a Corbera baixa. Perquè les
seves inversions prioritàries siguin les que es realitzin. Perquè sinó els pot passar que
aquells que estiguin mes mobilitzats siguin els que aconsegueixin les seves inversions i per
tant descuidar certes zones que pot ser per la seva manca de mobilització o el seu poc pes
demogràfic no han aconseguit les inversions que necessiten i que pot ser són més
prioritàries que altres. Per tant, entenen que aquests 300.000,00 € o la quantitat que ells
consideren hauria de ser molt major, s’hauria de desgranar en els diferents territoris o al
voltant del territori de Corbera, intentar destinar unes determinades quanties en funció del
territori i aquell territori escollís les inversions que creu necessàries. Tornen a dir què ha
estat per falta de decisió d’Esquerra Republicana què no ha tirat endavant un pressupost
participatiu al PAM i que entenen que estan endavant d’una oportunitat perduda. Ja vindrà
algú altre d’aquí dos anys que esperem que esmeni aquest error.
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Projectes participatius ja ho explicaran, faran una presentació, explicaran tal com es fa.
Ells treballen amb els mitjans que tenen també. El que no faran es destinar mes recursos
al propi procés que no als diners que destinen a fer les obres dels projectes. Ho sent, tenen
les persones que treballen a l’Ajuntament per fer aquesta tasca. Que no els sembla bé i
que els sembla que cometen error, agraeix que ho diguin i esmenaran si realment
consideren que és un error. Tot això ja es va dir, tampoc no avancem. Això no és un pla
estratègic, això és un pla de mandat en que l’equip de govern de tots els ajuntaments
exposa quines són les seves intencions, fonamentalment en la inversió dels anys en que
estarà governant. Parlen de coses diferents, un pla estratègic és un pla estratègic però
molt bé, aquesta és la seva opinió. Molt breu senyor Anducas i tancarien el debat.

Pregunten l’assessorament, de qui han tingut.
Jordi Anducas
Diu, assessorament, ho han fet de “collita pròpia”. No cal, hi ha coses que calen hi ha coses
que no calen. Facin un repàs, ho ha dit aquí ha esmentat uns quants ajuntaments. Ells
s’equiparen amb altres ajuntaments què estan en la línia, ni més ni menys. Di que això
és.., esperin, ajudin-los. Un projecte de participació no ha de ser del govern, ha de ser de
tots, d’associacions, d’entitats. Els conviden a què també ajudin a difondre, a que la gent
participi, què totes aquestes coses que diuen no estan en el PAM, que les fiquin què es
faran si la gent les vota.

Rosa Boladeras Serraviñals
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Jordi Anducas
Diu que pot ser no s’ha entès. Sobre el projecte “Corbera participa” i abans es deia “Corbera
decideix”, el canvi de nom es un tema estètic, creuen que “participa” abasta més. En quant
a la campanya, avui comencen, no podien fer-ho abans perquè avui dona el tret de sortida
amb el que ara faran que es votar la resposta a les al·legacions. D’aquí a setembre tenen
per fer campanya de tots, ficaran “flyers”, faran pancartes, si cal fer mes reunions faran
mes reunions. Amb tot el que estan fent, i ell personalment es fica a la motxilla, per
comunicar que no falti. Faran servir tot el que puguin per que la màxima gent possible
participi. Dir que això és de baixa qualitat, esperin una mica en veure com funciona, com
la gent s’enganxa, no sap, com deia la senyora alcaldessa opinions així a la brava.. creu
que s’ho han “currat”.. perdó?

Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.

27/09/2017 La secretària

Abstencions: Alfonso Olarte Rodés (PP).
Vots en contra: 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).”

12. Aprovació festes locals 2018.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
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En el DOGC núm. 7381 de 31 de maig de 2017 s’ha publicat l’Ordre TSF/101/2017, de
25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any
2017 i en concret l’article 2 determina que s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes
i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.
S’acorda:
PRIMER. Fixar que les festes locals a Corbera de Llobregat per a l’any 2018 seran les
següents:



Dimecres, 17 de gener
Dilluns, 23 de juliol

SEGON. Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya.

“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).”

Rosa Boladeras Serraviñals
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Alcaldessa
Explica què les dues festes locals són el 17 de gener, la festa major d’hivern, festivitat de
Sant Antoni, cau en dimecres per tant és festa local. En el cas del 22 de juliol que l’any
que ve caurà en diumenge han acordat de proposar què es consideri festiu el dilluns,
fonamentalment des de un punt de vista del comerç perquè passar-ho a dissabte entenen
que el perjudica més a la dinàmica normal del comerç que no el dilluns. En aquest cas ho
han posat el dilluns que serà 23 de juliol. Al no haver-hi intervencions, demana es passi a
votació.

I PART CONTROL

27/09/2017 La secretària

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal CDC, amb el
text següent:
El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d'octubre de 2016, va aprovar una
resolució que instà al govern a convocar un referèndum vinculant sobre la
independència de Catalunya. Amb l'aprovació d'aquesta resolució (entre d'altres) i de
la importància del moment històric que viu el nostre país, considerem que el
municipalisme no pot restar al marge d'aquesta declaració del Parlament de Catalunya,
que, amb la voluntat de donar resposta al mandat democràtic sorgit de les urnes i el
convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes
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13. Moció suport institucional i executiu al referèndum de l’1 d’octubre 2017
(CDC).
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d'un país, ha decidit concretar una data i definir així els passos que ens ha de portar
cap a un nou model d'estat.
Després de pràcticament cinc anys de debat polític i social entorn del procés
d'independència engegat a Catalunya, les forces polítiques sobiranistes amb majoria
al Parlament de Catalunya han emprat l'instrument que ha de permetre l'execució del
dret a decidir del poble català; el compromís adoptat pel President de la Generalitat
de Catalunya Carles Puigdemont de realitzar un referèndum d'autodeterminació amb
data 1 octubre, ha de ser el desllorigador definitiu i el pas necessari per a culminar
anys de mobilització política i social en favor de la independència.

Rosa Boladeras Serraviñals

Així mateix, la constitució de Catalunya en República ha d'impulsar un procés de
reflexió constituent ampli, plural i participatiu que ens doti dels instruments i les eines
per a governar-nos i, alhora, defineixi quines han de ser les normes fonamentals del
nostre nou Estat. Sobretot però, és urgent generar un debat social sobre el nou model
polític i social perquè la República Catalana no repeteixi fórmules del passat. Només
una ciutadania activa, participativa garantirà un procés de canvi i millora política i
social així com la supervivència de la mateixa República.

27/09/2017 La secretària

Quan hàgem superat l'etapa del Referèndum caldrà iniciar ràpidament la del Procés
Constituent i, per tant, caldrà haver-n'hi preparat els fonaments i la infraestructura
adequada per iniciar aquest procés de manera massiva. El control social de la
ciutadania sobre l'estat, haurà de garantir que totes les estructures de la república es
sotmetran a la voluntat social majoritària i mai més, cap voluntat popular s'haurà de
sotmetre a lleis injustes.
Els ajuntaments i els seus representants han de liderar des de la base social un procés
que demana la implicació de totes les persones i institucions, que valoren la
democràcia participativa com l'essència bàsica de qualsevol model de convivència i
organització social.

Maria Abarca Martínez

S’acorda:
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En aquest sentit, l'ajuntament de Corbera a través dels seus legítims representants de
la ciutadania, entenem el referèndum d'autodeterminació com a via genuïnament
democràtica per tal de resoldre el conflicte polític obert amb l'Estat espanyol. Una
persona, un vot; i amb totes les garanties de poder exercir-lo lliurement i que el
resultat d'aquest sigui plenament vinculant. El referèndum és una eina essencial i cal
dur-lo a terme tant si és acordat amb l'Estat com si no, ja que el dret a
l'autodeterminació dels pobles és avalat per organismes internacionals com l'ONU Carta de les Nacions Unides, 1951- ,i per la mateixa Declaració dels Drets Humans de
1970 -tot poble té dret a la lliure determinació per enfrontar situacions de manca de
representació o d'opressió per part d'un govern determinat-. Més enllà de les
organitzacions polítiques, civils i culturals catalanes que s'han manifestat obertament
independentistes, també n'hi ha que, malgrat no declarar- se independentistes, estan
disposades a portar a terme aquest referèndum d'autodeterminació per tal de poder
decidir lliurement quin ha de ser el futur polític de Catalunya. Un referèndum que té
un amplíssim suport popular, de més del 80% de la població.
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PRIMER. Que el Plenari de l'ajuntament de Corbera de Llobregat mostri el seu ferm
compromís amb el Dret d'Autodeterminació dels Pobles.
SEGON. Que el govern de Corbera de Llobregat i el plenari de l’ajuntament faci públic
el seu suport institucional al referèndum d'autodeterminació que ha de celebrar-se a
Catalunya ,el pròxim 1 d'octubre.
TERCER. Que l'ajuntament de Corbera a través del seu govern, dels partits
independentistes i dels partits demòcrates, participi activament en l'organització del
referèndum a Corbera i es posi a disposició del govern i del Parlament de Catalunya
per tal de col·laborar i facilitar amb tots els mitjans possibles l'execució del referèndum
d'autodeterminació. L'ajuntament cedirà els espais municipals que calgui perquè la
ciutadania pugui expressar-se democràticament.
QUART. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

27/09/2017 La secretària

Rosa Boladeras Serraviñals

Eric Blanco
Explica què és una Moció que presenta CDC, és una Moció oberta a l’adhesió als partits
que vulguin per tant l’encapçalament i el nom dels partits és el de menys. Llegeix la Moció.
Explica que plantegen aquesta Moció, de manera oportuna al seu judici, com una necessitat
que presenta la ciutadania. El debat està al carrer, els pregunten constantment què passarà
a Corbera sobretot a propòsit de les notícies i les declaracions què els polítics estan abocant
als mitjans de comunicació. Volen saber quins mitjans i quina implicació tindrà el govern
de Corbera i de l’Ajuntament en el seu conjunt en el seu procés, per tal de garantir el dret
democràtic de la ciutadania a expressar-se lliurement, amb normalitat i amb els mateixos
col·legis electorals què en qualsevol votació normal. És l’hora de parlar clar en termes
democràtic i de posicionar-se. Ells volen pensar, senyora Boladeras, que ella no posarà cap
entrebanc, no volen dubtar de les conviccions democràtiques de totes les persones que
representen el PSC de Corbera però també són conscients que la pressió de l’Estat i dels
partits unionistes i per tant del partit socialista a Catalunya i aquesta amenaça entenen
què és lícit que els sobrepassi i entenen que arribarà un moment que hauran de prendre
una decisió si posicionar-se al costat del poble i atendre amb normalitat o sucumbir a les
amenaces dels lideres, els partits unionistes i per tant el mateix Estat de no fer o no
permetre la votació amb normalitat a la ciutadania de Corbera. Ells no dubten en cap cas
de la seva predisposició, els ha manifestat també en privat però si que volen que aquest
Ple i aquest Ajuntament es posicionés clarament per tal de donar una resposta a la
ciutadania de Corbera.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
Demana la paraula per explicar el seu posicionament. Votaran a favor d’aquesta Moció i de
fer una mica de reflexió sobre el seu context. Estan totalment d’acord sobre tot per la part
expositiva. No es per posar ningú contra les cordes. Ells han tingut algun dubte sobre la
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
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Rosa Boladeras Serraviñals
Maria Abarca Martínez

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Diu què està totalment d’acord amb la Moció. Inclús els companys donaven l’opció per si
creien que hi havia algun tema, o paraula que no estiguin d’acord estaven disposats a
canviar-ho menys el fonamental. Hi està totalment d’acord i en no canviar ni una paraula.
Amb el plantejament que ha fet l’Albert Cañellas està més allà d’acord, està totalment
d’acord. Algú dirà que “aquest” és d’Iniciativa, Iniciativa va donant “bandazos”, doncs
aquest regidor d’Iniciativa i Iniciativa de Corbera, des de el primer dia han dit que estan
d’acord en tot. Ell s’afegeix també, que si en algun moment han d’agafar responsabilitats
ells, que són d’oposició, estan disposats. No es tracta de que l’alcaldessa o l’equip de
govern agafin tota la responsabilitat. Si en algun moment hi ha.. si avui guanyen i diuen
que sí són responsables tots, ja ho saben i si van a la presó ja veuen el que han fet els
tribunals tan desastrosos que tenen. El senyor Moreno que no soc indepententista, “lo digo
claramente en el sentido de cultura y tal pero que tengo totdos los motivos que tienen los
compañeros que votan por el Sí, a votar por el Sí y defenderlo. Y vuelve a repetir, y como
oposición no quiere quedarse igual que han dicho ellos.. si quieren que firmen a un lado
cuando tengan que hacer algo, el señor tal està de acuerdo, firmado. Lo firman, no hay
problema y si hay alguna responsabilidad que vayan a ustedes y vengan a ellos también.
Por que en esto y lo han discutido mucho en las asambleas de sus dos partidos, el partido
y el que serà, donde hay mucha gente que està en desacuerdo pero también son mucha
gente que estan totalment en la línia que él dice por tanto quieren la independéncia de
Cataluña, Sí y Sí. Ya no el derecho a decidir, derecho a decidir y el dia que se vote este

27/09/2017 La secretària
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idoneïtat del moment o qui presenta la Moció. Potser hauria sigut millor consensuar-ho
amb qui està en el govern. Forces independentistes hi ha en el Ple i ha una que està en el
govern que és Esquerra Republicana. Creuen que era important tenir-la en compte si es
presentava la Moció o no de com havia de ser aquesta Moció. Creuen important aclarir les
coses, dir-les clares és un motiu molt fort per votar a favor d’aquesta Moció. Per ells el que
és prioritari és que a l’1 d’octubre es dugui a terme el referèndum a Corbera amb les
màximes garanties per totes bandes, hi ha molta gent que té moltes responsabilitats des
de diversos llocs, des de el govern hi ha responsabilitats de cedir els espais, col·legis.
Desprès hi ha les persones que participen als processos electorals i ja tenen l’experiència
que es poden presentar com a voluntàries i les animen que ho facin i que l’Ajuntament
expliqui que és bo que participin i que la responsabilitat és política, dels responsables
polítics i no dels funcionaris/ies què participin aquell dia. Qui tenen les responsabilitats
seran els regidors que governen, alguns han expressat que no faran cap entrebanc i altres
que faran el que faci falta. Esperen que avui s’acabi d’aclarir. La CUP ofereix la seva
col·laboració pel que faci falta perquè el 1 d’octubre hi hagi el referèndum amb les màximes
garanties. En el Ple d’investidura van dir, si fes falta hi ha l’instrument de Moció de censura,
ells estan “disposades”. Si el que fa falta és que entréssim en el govern, ells estan
disposats. Si el que fa falta és que es deleguin responsabilitats en algú en concret per
poder signar algun paper per fer un pas, per obrir alguna porta i algú no vol ver de l’equip
de govern, aquí hi ha tres persones que estan disposades i dimitir l’endemà d’haver-ho fet,
per tenir aquesta responsabilitat política. Fan aquesta oferta de col·laborar i que és demani
des de el govern perquè l’1 d’octubre a Corbera es pugui fer amb les màximes garanties.
El que demanen a canvi és audàcia per part de l’Ajuntament i sobretot claredat i per això
avui s’aprovi aquesta Moció i què s’expliqui com es durà a terme el referèndum l’1 d’octubre
aquí a Corbera.
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regidor votarà que Sí. Ya lo ha dicho públicamente por que eso és un tema de dignidad,
no és un tema político, derecho a votar y derecho a que este país, esta Nación que ha sido
estrangulada totalmente, nos tienen, con una “colla” de persones que la inteligéncia no es
su gran valor, que no han sido capaces de hacer nada ni dar un paso en ningún sentido.
Es que la dignidad de la persona dice, que no es que hay derecho a votar, no, mas allà,
éste que no es independentista votarà que Sí. En este caso està clarísimo por lo tanto esta
és la opinión de Iniciativa no unánime pero como al final és majoria que opinan así, pues
és la opinión de la majoria de Iniciativa en Corbera. Y a lo mejor los estatutos que se los
està leyendo y releyendo quieren sancionarlos pero sancionen, si estan dispuestos a que
los sancione el Gobierno. No los van a sancionar por que al final va a ser más la gente de
los comunes y de Iniciativa y de Izquierda Unida que vayan a votar y una gran majoria
votaran que Sí y otros votaran que No, que estaran en su derecho pero va a ser majoria,
por mucho que la prensa caníbal les esté comiendo a trozos. Y nada mas, espera que el
Gobierno haga lo que tiene que hacer.

“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), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez
i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC).

Rosa Boladeras Serraviñals
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Alcaldessa
Diu què passaran a votar però tampoc voldria que sembli que defugeix qüestions que se li
diuen directament. Si que vol deixar clar, primer, s’ha de convocar el Referèndum i han de
veure en quines condicions i que se’ls demana als Ajuntaments. Ella només dir, reitera,
que ella no pensa posar cap obstacle però si que vol que quedi clar que tampoc prendrà
cap mesura que pugui afectar a la convivència de la ciutadania, que s’entengui. I tampoc
prendrà cap mesura que pugui posar en perill la seguretat jurídica dels funcionaris i els
treballadors municipals. Per consciència i perquè no té dret. Això si que vol que quedi clar.
demana es passi a votació.

Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo
Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP).”
S’absenta de la sessió del Ple, el senyor Antonio Moreno.

27/09/2017 La secretària

14. Donar compte Decret 1148/2017 Nova designació de membres de la Junta
de Govern Local, delegació de competències i nomenament de tinents i
tinentes d’alcaldessa.
“En compliment del que determina l’art. 44 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, es dóna compte del Decret de
l’Alcaldia 1148/2017, de 17 de juny, que literalment diu:
“Per Decret d’Alcaldia 1092/2015, de 15 de juny, publicat al BOPB de 3 de juliol de
2015, es va procedir al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern
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L’alcaldessa dóna compte dels assumptes següents:
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Local d’aquest Ajuntament, al nomenament entre aquestes membres de tinents i
tinentes d’alcaldessa i a efectuar l delegació de competències corresponent en favor
d’aquest òrgan.
Com a conseqüència del pacte subscrit entre l’equip de govern a l’inici d’aquest
mandat, el 17 de juny de 2017 s’ha dut a terme l’elecció de la regidora Rosa Boladeras
Serraviñals com a nova alcaldessa.
Aquest canvi en l’Alcaldia motiva la necessitat d’efectuar petits ajustos sobre el Decret
1092/2015 en relació als membres que integren l’òrgan col·legiat. A més s’aprofita per
clarificar algunes de les competències delegades anteriorment, si bé es tornarà a
efectuar dita delegació en la seva totalitat per tal de facilitar la seva aplicació per part
del personal municipal.

RESOL
PRIMER. Modificar puntualment el Decret 1092/2015, de 15 de juny, de conformitat
amb el contingut de la resolució que ara es dicta amb el benentès que en tot allò que
no sigui objecte de nova regulació continuarà plenament vigent.

Rosa Boladeras Serraviñals

SEGON. Nomenar membre de ple dret de la Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament la regidora Montserrat Febrero i Piera (en substitució de la regidora Rosa
Boladeras Serraviñals).
En conseqüència, la Junta de Govern Local, presidida per l’Alcaldia, estarà integrada
pels membres següents:
-

Montserrat Febrero i Piera
Ramón Gabarrón Rubio
Mercè Rocas i Rubió
Jordi Anducas i Planas
Carme Benito Gómez

27/09/2017 La secretària

TERCER. Efectuar nou nomenament de tinents/tes d’alcaldessa a favor dels membres
de la Junta de Govern Local següents:
- Primera tinenta d'alcaldessa: Montserrat Febrero i Piera
- Segon tinent d'alcaldessa: Ramón Gabarrón Rubio
- Tercera tinenta d'alcaldessa: Mercè Rocas i Rubió
QUART. Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions següents, en substitució
de les contingudes al Decret 1092/2015:
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Per tot l'exposat aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l'article
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en
concordança amb l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
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a) Les contractacions i concessions administratives sempre que el seu import
no superior el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol
cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan
la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat
de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici ni la quantia assenyalada. Aquesta
delegació compren tots els actes inherents a l’expedient com ara pròrrogues,
rescats, resolucions, etc..., amb excepció d’aquells actes d’impuls de la
contractació, que queden reservats a l’Alcaldia.
Resten exclosos d’aquesta delegació aquells contractes que segons el Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques (o normativa que el substitueixi)
tenen la consideració de menors.

c) Les cessions de béns patrimonials declarats béns no utilitzables i les cessions
d'ús de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu
valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres
milions d'euros, amb excepció d’aquells actes d’impuls, que queden reservats a
l’Alcaldia.

Rosa Boladeras Serraviñals
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b) Les concessions sobre béns i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes
a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos
ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com les
alienacions de patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia
indicats, amb excepció d’aquells actes d’impuls, que queden reservats a
l’Alcaldia.

d) L'acceptació de béns a títol lucratiu, de caràcter incondicional (article 31 del
Decret 366/1988, de 17 d'octubre, Reglament de patrimoni dels ens locals.) així
com l’acceptació de la cessió obligatòria i gratuïta efectuada de manera
anticipada de béns afectats per sistemes urbanístics pel planejament, de
conformitat amb la normativa urbanística.

27/09/2017 La secretària

f) L'aprovació dels projectes d’obres i de serveis, així com l’aprovació de la
documentació tècnica referida a obres de conservació i de manteniment,
reparacions menors o simples instal·lacions complementàries en els edificis
municipals, als quals fa referència l'art. 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, quan la Junta de
Govern Local sigui l’òrgan competent per a la seva contractació o concessió i
estiguin previstos en el pressupost.
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e) La declaració de béns com a no utilitzables (article 13 del Decret 366/1988,
de 17 d'octubre), amb excepció d’aquells actes d’impuls, que queden reservats
a l’Alcaldia.
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g) La incoació i resolució d’expedients de subhasta pública de béns mobles i
immobles quan per la seva quantia no siguin de competència del Ple municipal,
amb excepció d’aquells actes d’impuls, que queden reservats a l’Alcaldia.
h) L’aprovació inicial del planejament derivat dictat per al desenvolupament del
planejament general, inclosa la suspensió de tramitacions i llicències, les seves
modificacions.
i) L’aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística del
planejament previstos a l’article 119 del TRLUC i la seva modificació, així com
els acords relatius al sistema d’actuació per expropiació i els relatius a la
determinació i, en el seu cas, modificació del sistema d’actuació i/o modalitat.
j) L’aprovació inicial i definitiva dels projectes d’urbanització i dels
complementaris previstos en els articles 96 a 98 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, que aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

Rosa Boladeras Serraviñals

l) L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la
plantilla aprovats pel Ple municipal, l’aprovació de les bases de les proves per a
la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball,
quedant reservada a l’Alcaldia l’aprovació dels requisits tècnics per a participar
en processos derivats de subvencions que tinguin per objecte el foment de
l’ocupació.
m) L’aprovació de convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades
en relació amb matèries o àmbits d’actuació quan no estiguin legalment
atribuïts al Ple i sempre que no comportin una despesa plurianual o altres
obligacions que corresponguin al Ple i no hagin estat delegades.
n) La convocatòria de subvencions en concurrència competitiva, la resolució
dels expedients de concessió de subvencions en totes les seves modalitats així
com l’aprovació dels convenis reguladors de les subvencions de concessió
directa. Aquesta delegació no inclou la relativa a aquells actes d’impuls i/o de
tràmit, els quals queden reservats a l’Alcaldia.

27/09/2017 La secretària

o) La sol·licitud i acceptació de subvencions i qualsevol altra ajuda econòmica
que atorguin a l'Ajuntament altres administracions públiques o persones
físiques o jurídiques en les que es requereixi de forma expressa acord de l’òrgan
competent, la competència de les quals no estigui atribuïda expressament al
Ple municipal per les bases reguladores de les subvencions o per normativa
sectorial.
p) La convocatòria de concurs i atorgament o denegació d’autoritzacions en el
mercat de venda no sedentària. Les altres formes de finalització del
procediment, com ara el desistiment o la renuncia, i aquells actes d’impuls de
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k) La resolució dels recursos d’alçada contra acords de caràcter administratiu
de les Entitats Urbanístiques Col·laboradores.
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la tramitació dels expedients quedaran reservats a l’Alcaldia. De la finalització
d’expedients per renuncia o desistiment es donarà compte a la Junta de Govern
Local.
q) La resolució dels recursos administratius així com de les reclamacions
administratives prèvies a la via judicial que s'interposin contra actes definitius
o de tràmit dictats per la Junta de Govern Local en l'exercici de les seves
competències.
r) L’execució de resolucions judicials dictades en impugnació
administratius de l’alcaldessa o la Junta de Govern Local.

d’actes

s) L’aprovació del Pressupost anual de Tresoreria.
t) L’actualització i/o revisió de les rendes dels habitatges de protecció oficial de
titularitat municipal.

CINQUÈ. Determinar que les determinacions d’aquest Decret entraran en vigor al dia
següent al de la seva signatura i tenen caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat
de revocació i advocació de l’òrgan delegant.
SISÈ. Notificar la present resolució a les persones interessades i als diferents
departaments municipals.

Rosa Boladeras Serraviñals
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u) En general qualsevol competència delegable atribuïda a l’Alcaldia per la
legislació vigent, sempre que no hagi estat delegada expressament en un altre
òrgan i que l’alcaldessa sotmeti a acord de la Junta de Govern Local.

SETÈ. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
tauler d’edictes electrònic i al portal de transparència de la Corporació, i donar-ne
compte al Ple municipal en la primera sessió que es dugui a terme.”
15. Donar compte Decret 1147/2017 Modificació de la delegació de
competències en favor de regidors i regidores.

27/09/2017 La secretària

“Per Decret d’Alcaldia 1093/2015, de 15 de juny, publicat al BOPB de 3 de juliol de
2015, es van determinar les àrees de gestió municipal i es va efectuar delegació de
competències en favor de tinents i tinentes d’alcaldessa i/o regidors i regidores.
Com a conseqüència del pacte subscrit entre l’equip de govern a l’inici d’aquest
mandat, el 17 de juny de 2017 s’ha dut a terme l’elecció de la regidora Rosa Boladeras
Serraviñals com a nova alcaldessa.

Maria Abarca Martínez
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“En compliment del que determina l’art. 44 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, es dóna compte del Decret de
l’Alcaldia 1147/2017, de 17 de juny, que literalment diu:
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Aquest canvi en l’Alcaldia motiva la necessitat d’efectuar petits ajustos sobre el Decret
1093/2015 en el sentit que es dirà. Per tot l'exposat aquesta Alcaldia, en ús de les
competències atribuïdes per l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, en concordança amb l'article 53.1, del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya,
RESOL:
PRIMER. Modificar puntualment el Decret 1093/2015, de 15 de juny, de conformitat
amb el contingut de la resolució que ara es dicta amb el benentès que en tot allò que
no sigui objecte de nova regulació continuarà plenament vigent.
SEGON. Revocar les delegacions conferides en el Decret 1093/2015 a favor de la
regidora Rosa Boladeras Serraviñals.

Rosa Boladeras Serraviñals

QUART. Determinar que aquest Decret entrarà en vigor en el moment de la seva
signatura i produirà plens efectes jurídics prèvia acceptació expressa o presumpta per
part de la persona delegada. S’entendrà acceptada la delegació de forma tàcita si en
el termini dels tres dies següents al de la seva notificació no efectua manifestació
expressa de la no acceptació.
CINQUÈ. Notificar aquesta resolució a la persona interessada, ordenar la seva
publicació al BOPB, al tauler d’edictes electrònic i al portal de transparència de la
Corporació i donar-ne compte al Ple municipal per al seu coneixement en la primera
sessió ordinària que es dugui a terme..”
16. Donar compte Decret 1146/2017 l’acceptació del règim de dedicació
exclusiva del càrrec d’alcaldessa.

27/09/2017 La secretària

“Per Decret 1146/2016, de 17 de juny, s’ha modificat l’apartat primer del Decret
1211/2015 en el sentit de determinar que amb efectes del 17 de juny de 2017 els
membres de la Corporació que desenvoluparan els seus càrrecs en règim de dedicació
exclusiva són:

Alcaldessa
Tinents/es d’alcaldessa
Regidors delegats

Rosa Boladeras Serraviñals
Mercè Rocas i Rubió
Alfredo Prado Garcia
Arturo Martínez Laporta
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27/09/2017 L'alcaldessa

TERCER. Efectuar a favor de la regidora Montserrat Febrero i Piera les delegacions
generals i particulars de competències en relació a les atribucions de proposta, impuls,
gestió i resolució dels assumptes corresponents a l’Àrea de Medi Ambient i l’Àrea de
Via Pública i Habitatge, de conformitat amb les determinacions que per a aquestes
àrees s’estableixen al Decret 1093/2015.
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En compliment del que determina l’art. 13.4 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, es dóna compte al Ple de
l’acceptació del règim de dedicació efectuada per l’alcaldessa, mitjançant escrit de 19
de juny de 2017.”
17. Donar compte Decret 1145/2017 Modificació de nomenament de
membres en òrgans de participació.
“Es dóna compte del Decret 1145/2017, de 17 de juny, rectificat per Decret
1281/2017, en compliment del que determina l’apartat Tercer de la mateixa disposició.
La resolució literalment diu:
“ El Ple municipal, en sessió extraordinària de 17 de juny de 2017, ha proclamat Rosa
Boladeras Serraviñals com a nova alcaldessa.

Entre aquestes modificacions figura la relativa a la designació de la representació
municipal en diversos òrgans efectuada tant per decrets d’Alcaldia com per acords
plenaris, segons els casos.
En relació als nomenaments que són competència de l’Alcaldia s’han dictat, entre
d’altres, els decrets següents:
-

Rosa Boladeras Serraviñals
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Aquest canvi en l’Alcaldia motiva la necessitat d’efectuar petits ajustos en matèria de
cartipàs municipal derivats de la nova situació i/o fruit de la petició efectuada per algun
dels grups municipals.

-

Consell Sectorial de l’Esport
Consell Sectorial de Comunicació
Consell Sectorial de Joventut
Consell Sectorial de la Gent Gran
Comissió Nomenclàtor

Decret d’Alcaldia 1805/2015, de 25 de setembre, de nomenament de membres
del Consell Escolar Municipal.

27/09/2017 La secretària

En data 15 de juny de 2017, el grup municipal d’ERC ha presentat escrit en el que
comunica el nou vocal a designar en el Consell Escolar Municipal, amb efectes de 17
de juny de 2017.
Per tot l’exposat Aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l’article
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article
53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya

Maria Abarca Martínez

RESOL
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Decret d’Alcaldia 1261/2015, de 7 de juliol, de nomenament de membres dels
següents òrgans de participació sectorial:
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PRIMER. Modificar, amb efectes 17 de juny de 2017, el nomenament efectuat com a
membres integrants dels òrgans de participació que tot seguit es relacionen en favor
de les persones següents:
-

CONSELL SECTORIAL DE LA GENT GRAN

Presidenta: Rosa Boladeras Serraviñals
-

COMISSIÓ NOMENCLÀTOR

Presidenta: Montserrat Febrero i Piera
-

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Presidenta: Rosa Boladeras Serraviñals

SEGON. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, al personal de
l’Ajuntament dels departaments implicats i als portaveus dels diferents grups
municipals.

Rosa Boladeras Serraviñals

TERCER. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple municipal en la propera sessió que
se celebri i ordenar la publicació del seu contingut al Portal de transparència de la
Corporació.”
18. Donar compte Decret 1177/2017 Modificació de membres integrants de
la Comissió Assessora i de la Comissió Especial de Comptes.
Es dóna compte del Decret 1177/2017, de 17 de juny, modificat per Decret
1281/2017, de 5 de juliol, en compliment del que determina l’apartat Tercer de la
mateixa disposició. La resolució literalment diu:

27/09/2017 La secretària

“El Ple municipal, en sessió extraordinària de 30 de juny de 2015, va constituir la
Comissió Assessora, com a comissió informativa de caràcter permanent, i la Comissió
Especial de Comptes, definint en ambdós casos la seva composició, el sistema de
votació, el règim de sessions i el quòrum d’assistència.
Mitjançant Decret d’Alcaldia 1260/2015, de 7 de juliol, es van nomenar els membres
integrants d’aquests òrgans a proposta dels diferents grups municipals.
A la vista dels pactes subscrits per l’equip de govern a l’inici del mandat i davant el
canvi d’Alcaldia previst, el grup municipal d’ERC ha presentat escrit el 15 de juny de
2017 en el que comunica, amb efectes del dia 17 de juny de 2017, la modificació en
la designació de la persona que actuarà com a vocal en la Comissió Assessora.

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 2

Maria Abarca Martínez
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27/09/2017 L'alcaldessa

Vocal: Montserrat Febrero i Piera (en substitució de Mercè Rocas i Rubió).
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D’altra banda el Ple municipal, en sessió extraordinària celebrada el 17 de juny de
2017, ha proclamat com a nova alcaldessa la regidora Rosa Boladeras Serraviñals, qui
assumirà la Presidència d’aquests dos òrgans.
En conseqüència aquesta Alcaldia,
RESOL:
PRIMER.- Modificar, amb efectes 17 de juny de 2017, els nomenaments efectuats al
Decret d’Alcaldia 1260/2015 determinant els canvis següents:
Presidència de la Comissió Assessora i de la Comissió Especial de Comptes:
Rosa Boladeras Serraviñals

-

Vocal representant del Grup Municipal d’ERC en la Comissió Assessora:
Montserrat Febrero i Piera.

27/09/2017 L'alcaldessa

SEGON. Notificar aquesta Resolució al personal de l’Ajuntament així com als portaveus
dels diferents grups municipals per al seu coneixement i als efectes que corresponguin.
TERCER. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple municipal en la propera sessió que se
celebri i ordenar la seva publicació en el Portal de transparència.”
19. Donar compte modificació de la designació de portaveu dels grups
municipals del PSC i d’ERC.
“Ple municipal, en sessió extraordinària de 30 de juny de 2015, va restar assabentat
de la constitució i integrants dels diferents grups municipals de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat, de la seva denominació i de la designació de portaveu titular i
suplents de cadascun d'ells.

Rosa Boladeras Serraviñals

Signatura 2 de 2

-

Com a conseqüència dels pactes subscrits per l’equip de govern a l’inici del mandat el
Ple municipal, en sessió extraordinària celebrada el 17 de juny de 2017, ha proclamat
com a nova alcaldessa la regidora Rosa Boladeras Serraviñals.

27/09/2017 La secretària

De conformitat amb la normativa aplicable, s’ha d’entendre que d’aquesta modificació
s’ha de donar compte al Ple municipal, per resultar aplicable el mateix procediment
que l’establert per a la creació dels grups municipals.
Per tot l’exposat el Ple Municipal,
ACORDA

Maria Abarca Martínez
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Maria Abarca Martínez
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Aquests fets han motivat diferents modificacions en el cartipàs municipal, entre les
quals es troba la relativa a la modificació de la designació de portaveu efectuada pel
grup municipal d’ERC, el 14.06.2017 i pel grup municipal de PSC, el 23.06.2017.
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ÚNIC. Donar-se per assabentat de la modificació de la designació de portaveu dels
grups municipals del PSC i d’ERC, d’acord amb el detall següent:

Grup Municipal d’ERC
Montserrat Febrero i Piera
Mercè Rocas i Rubió
Arturo Martínez i Laporta
Jordi Anducas i Planas

Portaveu
Primer portaveu suplent
Segon portaveu suplent
Tercer portaveu suplent”

27/09/2017 L'alcaldessa

20. Donar compte Decret 1212/2017 modificació del càrrec dels membres
que integren la Comissió Mixta amb l’AMB per a l’anàlisi de la prestació del
servei d’abastament domiciliari d’aigua potable al municipi així com la seva
gestió.
Es dóna compte del Decret 1212/2017, de 26 de juny, en compliment del que
determina l’apartat Tercer de la mateixa disposició. La resolució literalment diu:
“Per Decret d’Alcaldia 2247/2016, de 29 de novembre, es va efectuar la designació
dels integrants de l’Ajuntament en la Comissió Mixta a constituir per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona amb l’objecte d’analitzar la prestació del servei
d’abastament domiciliari d’aigua potable al municipi així com la seva gestió.

Rosa Boladeras Serraviñals

Signatura 2 de 2

Portaveu suplent

Portaveu

Aquesta resolució va ser notificada a l’AMB el 7 de desembre de 2016 (E/0076952016).
El 17 de juny de 2017 s’ha dut a terme l’elecció de la regidora Rosa Boladeras
Serraviñals com a nova alcaldessa. Aquest canvi fa necessària la modificació d’alguns
aspectes inherents al cartipàs municipal per tal d’adequar les resolucions dictades a
l’inici del mandat a la nova realitat organitzativa.

27/09/2017 La secretària

Aquest és el cas de la designació dels representants en la Comissió Mixta de l’aigua,
que si bé continuarà estant integrada per les mateixes persones, algunes d’aquestes
han vist modificat el seu càrrec.
Per tot l’exposat Aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l’article
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article
53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya
RESOL

Maria Abarca Martínez
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Grup Municipal del PSC
Rosa Boladeras Serraviñals
Alfredo Prado García
Carme Benito Gómez
Ramón Gabarrón Rubio
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PRIMER. Modificar, amb efectes 17 de juny de 2017, la designació dels representants
de l’Ajuntament que formaran part de la Comissió Mixta a constituir per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona amb l’objecte d’analitzar la prestació del servei
d’abastament domiciliari d’aigua potable al municipi així com la seva gestió, que
quedarà de la manera següent:
Rosa Boladeras Serraviñals, alcaldessa
Montserrat Febrero i Piera, primera tinenta d’alcaldessa
José Antonio Andrés Palacios, regidor de Serveis Públics
Xavier Miquel i Pons, regidor de la CUP (membre de l’oposició)
Maria Abarca Martínez, secretària general
Javier Vicen Encuentra, interventor de fons municipals
Raúl de Miguel Rodríguez, tècnic municipal
SEGON. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.

Es torna a incorporar a la sessió del Ple, el senyor Antonio Moreno.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Rosa Boladeras Serraviñals

Xavier Miquel
Pregunta pel tema de la dedicació i els sous, com queda. L’alcaldessa passa de 35.000,00
€ a 45.000,00 € es així? I el lloc que ocupava la regidora Boladeras ara qui el te? Quins
són els membres tenen dedicació exclusiva o..
Alcaldessa
Respon què no hi ha cap increment de cap persona que passi a tenir dedicació exclusiva
que no la tenia. De el canvi de tinent d’alcalde a alcaldessa és dedicació exclusiva igualment
i l’únic que canvia és la quantitat a percebre que com diu com a primera tinenta
d’alcaldessa eren 38.000,00 € bruts anuals i com alcaldessa són 45.000,00 € bruts anuals.
Ho van comentar quan van discutir els pressupostos.

27/09/2017 La secretària

Xavier Miquel
Diu què el segon tema era la Comissió Mixta de l’Aigua, els agradaria saber quan es fa la
primera reunió perquè ja fa un any.
Alcaldessa
Respon què ho han reclamat repetidament i la veritat és que l’AMB no els ha convocat
encara.
Xavier Miquel
Diu què no es la informació que tenen perquè els saben que van demanar al juliol de l’any
passat però la insistència tampoc ha estat..

Maria Abarca Martínez
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27/09/2017 L'alcaldessa

TERCER. Donar compte d’aquesta resolució al Ple municipal en la propera sessió
ordinària que celebri.”
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Alcaldessa
Respon què de paraula, cada cop que van a l’AMB la senyora Febrero com ella mateixa ara
i us han de dir que no pinta massa be tampoc. No acaba de prendre un rumb, totes les
negociacions i no s’està avançant en aquest tema de la Comissió mixta i en el tema de
tractar, encara que no fos la Comissió mixta, en el tema d’aclarir exactament per on anirà
exactament l’AMB en la gestió de l’aigua. No ho saben. Ells van demanar, fins i tot,
assessorament respecte tant de les infraestructures i alternativament per si han d’elaborar
un plec que també els ajudes i si posessin en debat el tema de portar-ho directament des
de l’Ajuntament, que els ajudessin a fer el balanç econòmic, que es necessita de les
inversions que s’han de fer i està bastant parat tot plegat.
Xavier Miquel
Diu què sembla què la predisposició de l’AMB com a mínim que la gerència de l’AMB que
són de medi ambient és de tirar endavant això.
Alcaldessa
Respon què el moviment es demostra caminant i és això.

Alcaldessa
Contesta què no ha estat un obstacle per convocar-la. Dóna la paraula a la senyora
Montserrat Febrero.

Rosa Boladeras Serraviñals

Montserrat Febrero
Diu què ells, en el moment què ho van decidir ja van comunicar a l’AMB qui formaria part.
Aquest mes han rebut de l’AMB dient-los que ho presentarien segurament en el Ple del
mes de juliol, els han assegurat i no sap si anirà o no anirà i que a posteriori faria falta que
els diguessin una altra vegada qui formaria part d’aquesta Comissió. Ells s’han anticipat ja
que en l’altre ella era l’alcaldessa i estava la Rosa com a primera tinent d’alcaldessa i els
han enviat.

27/09/2017 La secretària

Xavier Miquel
Diu què de tota manera s’ha d’intentar que això es convoqui, això s’ha de fer ja. Aquest
pla de xoc s’ha de fer passi el que passi. Saber de quins diners estan parlant i també el
tema de l’Àrea, quan van anar a parlar per primera vegada, l’única opció que plantejaven
era que passes a l’empresa mixta. Entenen que si ara s’ha plantejat altres tipus, com es
va dir al Ple, doncs ho celebren. Ja saben que ells estan per la municipalització de l’aigua.
En aquests sentit també, demanar al regidor de servies públics el senyor Palacios, és una
llàstima que ho hagin de fer aquí però el setembre de l’any passat es va fer una xerrada
per la municipalització, el regidor va venir i assegurar que tenia tot de documentació que
es va parlar en aquella xerrada. Se’l va demanar el dia 8 de febrer, es va demanar per
instància que se’ls donés aquesta documentació el dia 15 de febrer, els van contestar que
si, fa un mes van demanar com estava aquesta documentació se’ls va dir que si segueixen
sense rebre res. Ho demanen des d’aquí, des del Ple i que està passant amb això si al
setembre ja ho tenien com és que un any gairebé després no ho tenen ells.

Maria Abarca Martínez

Alcaldessa
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Xavier Miquel
Demanen això, que s’insisteixi, ells també insisteixen pel seu compte però si s’ha clarificat
ja aquí quins són els membres de la Comissió..
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Diu què quasi bé han entrat en precs i preguntes. Pregunta si d’aquets punt no hi ha res.
Si els sembla contestaran com si estiguessin a l’apartat de precs i preguntes i desprès si
hi ha altre pregunta contestaran també.

Signatura 2 de 2

Rosa Boladeras Serraviñals
Maria Abarca Martínez

Xavier Miquel
Diu gràcies per la documentació perquè si ha estat avui, no ho han vist. Sobre el tema de
la relació de l’AMB acaba de comentar que l’equip de govern no vol la mixta sinó que volen
incorporar-se a l’AMB. Tampoc no ho entenen això. Si els hi poden aclarir. El decret que
van presentar al Ple que gràcies a què ells van pressionar es va canviar ..
Alcaldessa
Explica què Comissió mixta .., partien de la base que la competència és metropolitana.
Desprès va haver un canvi, un decret posterior. Quan ells van a l’AMB estan demanant que
se’ls incorpori com la resta de municipis. La manera com ho gestioni l’AMB, si ho fa amb
l’empresa mixta o ho fa, perquè ara també s’està repensant la resta de l’Àrea com ho farà.
Ells parteixen de la base, desprès ja estudiaran amb més profunditat que és avantatjós.
Per les característiques del municipi, longitud de canonades, impulsions, cost que té de la
xarxa, per raons d’economia d’escala els sortiria avantatjós pertànyer a l’AMB perquè els
permetria rebaixar tarifes de l’aigua i probablement sortirien guanyen com a ciutadans.
D’acord, porten números, porten números. Però ells no van a l’AMB dient de quina manera
han de gestionar, com si ho fan directament. El que van anar a plantejar i han estat
treballant conjuntament perquè coneixen l’estat de la xarxa, saben les inversions que cal
fer etc. Han fet tot un procés que els han ajudat a repassar tot el contracte amb
l’adjudicatari actual que és Sorea, saben de la xarxa. Perquè com era un projecte de l’Àrea
i anaven a incorporar-los tot aquests procés dels projectes d’obra que s’han de fer amb el

27/09/2017 La secretària
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José Antonio Andrés Palacios
Respon què fa quinze dies, no arriba a tres setmanes que els va notificar l’AMB els membres
que proposaven i que s’aprovaria per tant no s’ha accelerat perquè primer s’havia de
nomenar la Comissió. Ara està nomenada i s’ha d’aprovar per un Ple. Això per un costat.
Ells mai han dit que volien la mixta, van dir que volien incorporar a l’AMB. La mixta és una
opció que ells proposen i ells no l’accepten. Ells estan dient d’incorporar-se dintre de l’AMB
i ells la CUP plantegen l’altre opció. I desprès, el dia 15 van presentar per instància i els
van notificar que demanarien a Sorea perquè els passessin tota la documentació. La
setmana passada Sorea va presentar tota la documentació i avui ha signat tota la
documentació que els passaran a ells amb un link perquè pesa una mica i es poden
descarregar tota la documentació amb excepció del Padró de l’aigua. I ja s’explica al ser
dades particulars pel tema de la protecció se’ls passa les quantitats d’abonats però no el
Padró. De la resta estava tot, hi ha un tema que demanaven de Sorea del clavegueram i
els informa que Sorea no te res amb el clavegueram, això és a banda. Sorea fa un tràmit
què és cobrar la taxa però no porta el clavegueram d’aquest municipi. És un tema de
l’Ajuntament, per tant això tampoc vindrà. I desprès de la tecnologia de l’ATLL és alien
amb ells, és una informació què en tot cas es pot demanar amb ells però la seva tecnologia
amb ells no té cap relació, no és competència. Per tant si volen alguna informació podrien
demanar-la però també la poden demanar ells directament. Aquesta documentació està a
la seva disposició, si tenen qualsevol dubte si un dia volen quedar per comentar-ho no hi
ha cap problema. Pensa que s’ha passat tota la informació, el gros del que feia falta i si no
s’ha fet abans és perquè no volien ni equivocar-se de documentació i també volien
comprovar que aquesta la recolzava la de Sorea. I per qualsevol ampliació de documentació
estan pendents que abans de l’estiu tinguin un esborrany per poder comentar-lo.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

72ab2fff2a9f49d789ccee8ac89acf91001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

2d5face954f148589f29fed761a6ed16001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

1.400.000,00 € què són les obres que Sorea ha deixat fetes abans que s’acabi la concessió
de 2019. Ho han fet conjuntament amb els tècnics de l’AMB justament perquè es
considerava que això passaria a ser responsabilitat directa seva. Aquesta era la seva idea,
és que per llei, a no ser que desprès s’ha modificat, per llei ells tampoc no poden treure a
concurs ni parlar de cap mesura perquè és una competència metropolitana. Això ara s’ha
canviat i ja veuran com evoluciona. Però aquest és el tema, ells no van anar a dir com han
de gestionar, van anar a dir que se’ls acabava la concessió i que han de fer perquè ho
assumeixin ells. Aquest és el tema. Desprès han hagut canvis, tant normatius com també
amb la problemàtica que hi ha amb el litigi que està en els tribunals de l’empresa Mix. Aquí
ells no entren però si que hi ha una preocupació que s’està esgotant el temps i és un servei
essencial i han de garantir tant en la prestació del servei i ho han de poder preparar amb
temps perquè això no s’improvisa.
Xavier Miquel
Diu què només si es diu que ells no creuen que sigui així, passar a l’empresa mixta
metropolitana sigui reduir el preu a la tarifa, si es diu que es presentin proves perquè sinó
és que no es veritat.

27/09/2017 La secretària

Rosa Boladeras Serraviñals

Montserrat Febrero
Diu què els havien dit que presentarien en el Ple, que no ho sap si al final ho presentaran
ara o serà en el de setembre, diu molt clar que en data 27/07/2016 s’ha notificat a l’AMB
l’acord adoptat pel Ple... i llegeix : “..constituir una comissió mixta per l’anàlisi de
l’estament domiciliari de l’aigua potable de l’Ajuntament de Corbera..”. Ells nomenen als
que seran representants de l’AMB, llegeix: “.. establir com funcions de la Comissió mixta
les següents, anàlisi tècnic i valoració econòmica del pla d’inversions i de l’estament dels
últims, estudi de diferents models de gestió de l’abastament aplicable al municipi de
Corbera de Llobregat, anàlisi tècnic dels bens i elements als efectes del servei de
l’abastament, estudiar i proposar si s’escau els canvis d’adscripció patrimonial dels actius
i passius del serveis de l’abastament d’aigua potable al municipi de Corbera de Llobregat
amb efectes de l’acord d’intervenció que adopti l’Ajuntament i sol·liciten a l’Ajuntament de
Corbera que procedeixi a nomenar als membres representants..” i s’han anticipat ja a
enviar-ho que nos sigui això un fre perquè passa el temps. Aquí no hi ha res tancat, ja
parlaran.
L’alcaldessa dóna compte dels assumptes següents:

21. Donar compte d’altres
competència plenària.

resolucions

d’Alcaldia

1. De les dones víctimes de violència masclista.

Maria Abarca Martínez
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Alcaldessa
Respon, de tota manera ells mateixos no tenien clar de quina manera, si treien una altre
concessió a banda. Tenia municipis adjudicats, el contracte s’havia de canviar i no sabien
si podien incorporar-se altres municipis. Ella el plec no el coneix i no saben si preveu que
es vagin incorporant municipis o als municipis que s’incorporin, l’AMB, havia de fer una
licitació a banda. Els van comentar que encara no tenien clar. Dóna la paraula a la senyora
Montserrat Febrero.
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El transcurs d'aquest 2017 ens ha portat 32 feminicidis. Les xifres extraoficials
ascendeixen fins a 39, donat que tenen en compte als infants i als familiars que han
mort en el moment d'execució d'algun d'aquests femicidis.
Des d'aquest ajuntament volem refermar la condemna a totes les formes de violències
que pateixen les dones. I entre aquestes formes, ara que s'apropa la festa major, no
podem obviar d'assenyalar la violència sexual. Aquesta violència és una de les formes
més freqüents, en temps de guerra i en temps de pau.

2. Del decret d’alcaldia 1253 de 28 de juny de 2017 de designació com a tresorera
accidental de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat de la senyora Maria Abarca
Martínez.
“DECRET

Rosa Boladeras Serraviñals

La funcionària de carrera M.J.E.B. (LOPD), la qual realitza les funcions de tresorera
accidental, gaudirà de vacances durant el període comprés entre el 3 i el 14 de juliol
de 2017.
Es considera procedent la designació de la senyora M.A.B. (LOPD), funcionària
d’habilitació estatal, per tal que realitzi les funcions de tresorera accidental durant
aquest període.
El tinent d’alcaldessa de finances i règim interior ha emès provisió en data 28 de juny
de 2017.

27/09/2017 La secretària

Aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l’article 21.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya,
RESOL
PRIMER. Nomenar la senyora M.A.M. (LOPD), amb DNI (LOPD), tresorera accidental
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, durant el període comprés entre el 3 i el 14
de juliol, ambdós inclosos.
SEGON. Notificar la present resolució als interessats.

Maria Abarca Martínez
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A Espanya cada any es donen al voltant de 7.000 denúncies d'agressions sexuals,
segons les dades facilitades pel “Instituto de la Mujer”. A l'Hospital clínic atenen uns
200 casos anyals, i no atén a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. El 95% de les
persones agredides sexualment són dones. En el 40% dels casos els
agressors són persones conegudes. És un problema social plenament vigent, del qual
encara manca denunciar i recollir dades de les vexacions sexuals que es
produeixen, tot i que no arriben a grau de violació.
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TERCER. Donar compte al Ple en la propera sessió que es realitzi.”

-

De la Moció de rebuig a la laminació de l’Autonomia Local i la Internalització de
serveis públics.

-

De la Moció per desenvolupar un estudi amb perspectiva de gènere de l’impacte
del turisme a la demarcació de Barcelona.

-

De la Moció que presenta el Grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona sobre
la regulació del lloguer i la creació d’instruments de concertació econòmica amb
els ens locals per a la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer.

-

Del Manifest unànime de la Junta de Portaveus sobre el suport de la Diputació
de Barcelona a la “Setmana Hellen Keller de conscienciació sobre la
sordceguesa”.

4. De l’aprovació per part del Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió de
29 de maig de 2017, dels assumptes següents:

Rosa Boladeras Serraviñals
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3. De l’aprovació per part de la Diputació de Barcelona en sessió de data 25 de maig
de 2017, dels assumptes següents:

-

De la Moció d’aprovació millora sanitat pública de la comarca.

-

De la Moció de revocació de l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat
al Pacte nacional pel Referèndum, aprovat anteriorment el 20 de març de 2017.

5. De l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat en
sessió de data 31 de maig de 2017, de la Moció per donar suport a les resolucions
aprovades pel Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat.
22. Precs i preguntes.

27/09/2017 La secretària

Alfonso Olarte
Diu al senyor Anducas què el passat 20 d’abril els va passar, mitjançant un WhatsApp, una
fotografia que hi havia un tríptic on plantejaven unes preguntes i desprès una breu
explicació sobre els llocs més significatius del poble. Va passar la imatge perquè va detectar
una errada. La seva resposta al cap de 20 minuts va ser que estava d’acord i mirava de
rectificar. Han passat els mesos i la rectificació no la veuen. I també a la plaça Bartomeu
Selva hi ha un cartell on s’indiquen punts d’interès turístic o de serveis i en aquest hi ha
un error. Personalment ja el coneixen amb la implicació que té amb la parròquia de Santa
Maria, no de Santa Magdalena. Val més no mirar els 15.000 estels al cel i mirar més els
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfonso Olarte.
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cartells que fiquen. Està molt bé fer xerrades al poble i desprès anar a prendre cafè a Can
Fisa però a vegades s’haurien de mirar més els cartells.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.

Rosa Boladeras Serraviñals
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Eric Blanco
Diu què és un prec perquè llegint l’Avançada de juliol, en aquest publireportatge que fan
del canvi d’alcaldia i posen comentaris dels discursos posteriors dels grups de l’oposició i
els ha sabut especialment greu perquè, a part què és fals i no afectes la realitat, ells van
fer alguna cosa més que mostrar-se crítics. Llegeix l’Avançada : “.. durant els discursos
posteriors a la seva pressa de possessió els grups de l’oposició, els portaveus de la CUP,
IMC i CDC es van mostrar molt crítics amb la nova alcaldessa i van titllar la seva gestió al
capdavant de la corporació de continuista i poc transparent.” Ell no recorda que van dir
exactament els companys i companyes de l’oposició però si que recorda exactament què
és el que van dir ells. Ells van utilitzar 1280 paraules per valorar l’alcaldessa sortint i van
fer una valoració de la gestió de l’alcaldessa que sortia, també van fer un balanç de quina
havia estat la seva activitat i acció política durant aquests dos anys i van utilitzar només
278 paraules per valorar a la nova alcaldessa a més amb precs i absència absoluta de
crítica. Principalment perquè no volien criticar una gestió que tot just començava tot i què
per històric si que ho podien haver fet. Li sap greu aquest control que fan i tenen de
l’Avançada, li sap greu aquesta desinformació que pretenen fer a través de l’Avançada, és
un motiu pels quals en reiterades ocasions han demanat que l’Avançada es regeixi per
criteris periodístics i no que estigui a les ordres del govern de torn i l’article dóna una
imatge d’ells absolutament desviada i llunya de la realitat, subjectiva, inexacta. Els
demanen públicament que rectifiquin l’article i parlin objectivament del que va passar i
fent un relat objectiu de les seves intervencions i quin van ser el sentit d’aquestes
intervencions.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.
Manel Ripoll
Contesta què si realment no està d’acord els faci un escrit i li posaran a la fe d’errades el
que ell vol que li posin. Si va ser una modificació del que ells volien dir doncs li demanen
disculpes i ho canviaran.

27/09/2017 La secretària

Jordi Anducas
Diu què fa dues setmanes li va alertar una veïna que certament als cartells que han posat
el nucli històric i si que és cert que posa Santa Magdalena i hauria de ser Santa Maria de
Corbera. Ho han de canviar, és una errada i pot ser se’ls va passar per alt i com ell té
tendència a exaltar valors d’aquesta santa igual se li va anar. Ho canviaran, estan ara en
plena Festa Major i ho tenen, ja els havien alertat. En quant el que deia que l’havia alertat
el passat mes d’abril, és una activitat que van fer de gimcana infantil on proporcionen un
petit llibret per nens que fan una volta pel nucli antic, tenen que llegir els cartells que
expliquen històries i contestar unes preguntes. És cert que hi ha una menció també a Santa
Magdalena que no és del tot acurada. Ho van estar mirant de canviar-ho, el tema és que

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 2

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

06/09/2018 DILIGÈNCIA D’OBERTURA I
TANCAMENT del Llibre
d’Actes del Ple de l'any 2017
que s’inicia amb l’acta del
31/01/2017 i finalitza amb l’acta
del 19/12/2017.
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Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
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tenien ja impresos molts llibrets i el cost de refer-los nous per l’errada què és i pel públic
que va, han avaluat que a la propera edició si però en aquesta els queda una activitat
passat estiu, al mes de novembre fan l’ultima i creuen que tornar a repetir-ho perquè.. no,
sobretot per la finalitat que te què és més lúdica que no de transmetre coneixements.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.
Pol Ejarque
Diu què volen preguntar perquè diversos veïns s’han queixat si duran mesos d’hivern,
primavera i tardor està operatiu el servei de policia a la Palma per tal de controlar el trànsit
a primera hora de matí, es veu que diverses ocasions i diversos veïns els han alertat que
aquest servei no l’han vist o s’ha reduït o s’ha suprimit. Per tant volien saber si és així i
saber si aquest serveis es pogués estendre sobre tot perquè encara hi ha gent que baixa
a Barcelona i és fan què a primera hora del matí.

Rosa Boladeras Serraviñals

Antonio Moreno
Demana saber, ja sap què això ho resoldrà en el futur la Comissió del nomenclàtor, però
hi ha una placa a la carretera quan passes Corbera que posa “de los mártires” i va
preguntar a un senyor gran que li va explicar que van ser els russos que van venir i matar
tres familiars.. si és així demana que urgentment es tregui la placa perquè inclús no diu
res perquè no és el carrer “de los mártires”, és el carrer Raval. No sap si la poden o no
treure, ell creu que sí però que hi hagi un homenatge allà a això doncs ell diria que moltes
morts han hagut desprès de la Guerra Civil i creu Corbera.. sent una placa d’aquesta no té
sentit.
Alcaldessa
Respon què els seus companys de la CUP ja ho van apuntar en un Ple, fa mesos. La senyora
Febrero ja va fer unes gestions perquè l’Ajuntament és millor que actuï amb el permís del
propietari de la finca. No van obtenir resposta, ho tornen a intentar i sinó la trauran. Dóna
la paraula a la senyora Miracle Guerra.
Miracle Guerra
Els recorda què a l’Assessora tenien presentada aquella Moció de cooperativisme, que si
els sembla bé es posen d’acord i intenta fer una posada en comú de tots els grups i al
setembre poder-la presentar.

27/09/2017 La secretària

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas per contestar a la consulta de trànsit de la Palma
Mercè Rocas
Diu què si, efectivament la regulació de la Palma està bàsicament en època escolar. No
d’ara, d’anys i “panys”. També és una cosa que es pot tornar a valorar. També vol deixar
constància que als mesos de finals de juliol i agost es junta el fet que totes les plantilles
de la Policia Local, igual que qualsevol treballadors començant a agafar vacances i els torns
també són complicats, tant per Corbera com per la Palma. Es pot valorar, la regulació
sempre ha sigut pel matí, per la tarda ha sigut puntualment quan des de les regidories de
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
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seguretat ciutadana o bé des de la Policia de la Palma se’ls ha demanat expressament. No
es una novetat el fet que per la tarda no s’hi vagi perquè ells també han d’atendre a tots
els col·legis, a les entrades i les sortides dels col·legis i instituts que en època escolar per
la tarda també tenen afectació. Es pot valorar, el que passa es que no es valorarà
positivament si això va en detriment del propi poble.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Carme Benito regidora de cultura per comentar els actes de
Festa Major.

Signatura 2 de 2

Rosa Boladeras Serraviñals
Maria Abarca Martínez

Alcaldessa
També desitja molt bona Festa Major, molt bon estiu, molt bones vacances a les persones
que puguin fer i es retroben a finals de setembre, què és quan hi ha previst el Ple ordinari
del mes de setembre. Gràcies.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 23:10,
i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.
L'alcaldessa, Rosa Boladeras Serraviñals



La secretària, Maria Abarca Martínez
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Carme Benito
Explica què s’ha fet d’acord amb la Moció que van acordar en el passat Ple. Van dir que
farien una campanya de sensibilització contra les agressions sexistes. El que fet des de
l’Ajuntament és elaborar un cartell que ja està en les cartelleres municipals amb el lema
“no és no” i han inclòs el lema dins el programa de la Festa Major amb el número de telèfon
on es poden adreçar i s’ha fet, des de l’Àrea Igualtat, unes polseres que es repartiran dintre
de la fira de barraques. També informar que s’ha fet un Ban adreçat a bars i restaurants
prohibint la venda de begudes alcohòliques als menors, com a campanyes específiques
dins de la Festa Major. Vol agrair a les entitats i als treballadors de l’Ajuntament la seva
implicació i dedicació en l’organització de les festes. Desitjar que les gaudeixen i participin
activament i tant en el “Correfoc” i tot el que tenen programat i que tinguin molt bona
Festa Major i molt bon estiu.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2017
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 20:00 hores,
es reuneix el PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a terme la
sessió ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.
Sota la Presidència de l’alcaldessa, Rosa Boladeras Serraviñals, i assistits per la
secretària general, Maria Abarca Martínez i per l’interventor senyor Javier Vicen
Encuentra, hi assisteixen:
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Rosa Boladeras Serraviñals
Maria Abarca Martínez

Montserrat Febrero i Piera, primera tinenta d’alcaldessa
Ramón Gabarrón Rubio, segon tinent d’alcaldessa
Mercè Rocas i Rubió, tercer tinenta d’alcaldessa
Jordi Anducas i Planas, regidor
Arturo Martínez i Laporta, regidor
Carme Benito i Gómez, regidora
Alfredo Prado García, regidor
Manel Ripoll i Puertas, regidor
José Antonio Andrés Palacios, regidor
Xavier Miquel i 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

L’alcaldessa obre la sessió i abans de debatre els punts de l’ordre del dia dóna la
paraula al senyor Patxi Aldazabal, president de l ‘entitat SIAMC.
Patxi Aldazabal
Entre el 2012-2013 va començar l’activitat de la seva associació i els van convidar a
presentar-se a la vila de Corbera a la sala de plens. Cinc anys desprès de començar es
veuen en l’obligació de comunicar que SIAMC no pot continuar la seva tasca. Per una banda
la malaltia no el permet seguir i no hi ha relleu per continuar aquesta tasca. La població
de Corbera que tan els ha ajudat, no han estat capaços de vincular-los i fer socis. Realment
l’objectiu de fer un centre de dia públic era un objectiu massa gran, per molts motius està
segur que algú, tard o d’hora, agafarà el relleu. Per això deixen la porta mig oberta i per
que es puguin estalviar uns diners en donar la associació d’alta. Vol recordar l’amic Pere
Alegrí que els va deixar a l’inici de l’associació. Va ser veritablement un motor d’arrancada
de la mateixa. No vol marxar sense agrair l’esforç fet a per tota la gent que l’han ajudat,
no nombrarà ningú perquè segur es deixaria més d’un però en representació de tots si que
vol anomenar a la Marta González què es mereix un reconeixement i li dedicaria un
aplaudiment. Li diu a la senyora alcaldessa que fa 25 anys que va venir a una petita vila
de 5 mil habitants i que malgrat tot s’ha trobat com a casa. Per finalitzar, dona les gràcies.

29/11/2017 La secretària
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Alcaldessa
Expressa l’agraïment per la tasca portada a terme aquests cinc anys, per l’esforç i la
dedicació i voldria expressar l’esperança que algun dia algú agafi el relleu i que doni lloc a
iniciatives futures que ja tindran posades la primera pedra i els fonaments. Li reitera el seu
agraïment.

Finalitzada aquesta intervenció es comença amb el debat dels punts de l’ordre del dia
i es prenen els acords següents:
1. Aprovació acta del Ple de l’11 de juliol de 2017.
L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple de l’11 de juliol de 2017 amb
el resultat següent:

I PART RESOLUTIVA
L’alcaldessa explica el segon punt de l’acta segons el text que es transcriu a
continuació:

Rosa Boladeras Serraviñals

2. Modificació designació membres en ens i organismes externs.
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text
següent:
CARTIPÀS MUNICIPAL 2015 – 2019 (2a etapa)
MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ EN ENS
I ORGANISMES EXTERNS
El Ple municipal, en sessió extraordinària de 17 de juny de 2017, va proclamar Rosa
Boladeras Serraviñals com a nova alcaldessa, el que ha motivat la necessitat d’efectuar
petits ajustos en matèria de cartipàs municipal derivats de la nova situació.

29/11/2017 La secretària

Entre aquestes modificacions figura la relativa a la designació de la representació
municipal en l’Agrupació de Defensa Forestal del Massís de l’Ordal, efectuada pel Ple
municipal de 30 de juny de 2015 de conformitat amb l’article 8 dels Estatuts de
l’entitat.
D’altra banda, el 13 de juliol de 2017, l’Assemblea General de l’ADF Massís de l’Ordal
va procedir al canvi de Presidència, que en aquells moments ostentava la representació

Maria Abarca Martínez
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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).
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del nostre Ajuntament, i que a partir d’aquell moment recau en la representació de
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
S’acorda:
PRIMER. Restar assabentats del canvi de Presidència de l’Agrupació de Defensa
Forestal del Massís de l’Ordal, aprovat per l’Assemblea General d’aquell òrgan en sessió
de 13 de juliol de 2017, a favor de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
SEGON. Modificar a favor de les persones que tot seguit es relacionen la designació
efectuada com a representants de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en l’entitat
següent:


Alcaldessa
Al no haver-hi cap intervencions, demana es passi a votació.

Rosa Boladeras Serraviñals

“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), 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).
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC).”

3. Modificació de crèdits núm. 24/2017 del pressupost.
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de
l’Àrea de Finances, amb el text següent:
Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades per a les
quals no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual o és insuficient, i atès que hi
han crèdits d’unes aplicacions pressupostàries de despeses no compromesos, cal
tramitar expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançats amb baixes de
crèdits d’altres partides del pressupost no compromeses.

29/11/2017 La secretària
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SEGON. Notificar aquest acord a les persones interessades i a l’entitat als efectes
corresponents.

Davant la necessitat de realitzar una modificació de crèdit per transferència de crèdit
entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa.
Davant la necessitat de realitzar un canvi de destí del recurs de finançament del
préstec 2017 del programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona previst

Maria Abarca Martínez
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AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DEL MASSÍS DE L’ORDAL: Sra. Mercè
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actualment al pressupost que afecta al programa de finançament d’uns projectes
d’inversió, aplicació pressupostària 1.91313, cal modificar el programa de finançament
dels projectes d’inversió afectats.
L’interventor municipal ha emès informe favorable que queda incorporat a l’expedient.
Atès el que disposen els articles 8, 9, 10 i 12 de les Bases d’Execució del vigent
Pressupost; els articles 177, 179 i 180 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL), i els articles 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 49, 50 i 51 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos.
S’acorda:

A) Crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del
pressupost no compromesos, segons el següent detall
Despeses que cal finançar:
Projecte

Rosa Boladeras Serraviñals
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PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 24/2017 mitjançant:

Aplicació
pressupostària

_________

12

1721

62300

_________

02

920

63601

_________

21

133

63300

_________

20

133

60901

Descripció
INVERSIÓ MAQUINÀRIA,
INSTAL.TÈCNIQ.I UTILLATGE
MEDI AMBIENT
INVERSIÓ REPOSIC. EQUIPS
PER A PROCESSOS
D'INFORMACIÓ
NIVERSIÓ REPOSICIÓ
MAQUINÀRIA, I
INSTAL.TÈCNIQUES
APARCAMENT C/LA PAU
INVERSIÓ NOVA PAS DE
VIANANTS
TOTAL

Consignació
actual

Alta

Baixa

Consignació
final

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

2.617,23

0,00

2.617,23

0,00

2.783,00

0,00

2.783,00

0,00

2.803,00

0,00

2.803,00

0,00

12.203,23

0,00

12.203,23

Aplicació
pressupostària

Descripció

_________

21

4411

47901

SUBVENCIÓ EXPLOTACIÓ
TRANSPORT URBÀ

_________

02

920

22604

DESPESES JURÍDIQUES

Consignació
actual

304.735,00

29.132,00

0,00

2.203,23

26.928,77
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final

10.000,00

Codi Segur de Validació
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0,00
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314.735,00

Maria Abarca Martínez
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TOTAL

343.867,00

0,00

12.203,23

331.663,77

En el present cas, el crèdit extraordinari es realitza per despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a
l’article 35 del RD 500/1990.
Pel que fa a les baixes de crèdits, es consideren reduïbles les dotacions d’aquestes
sense pertorbació dels serveis.
B) Suplement de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits
d’altres partides del pressupost no compromesos, segons el següent
detall:

Projecte

Rosa Boladeras Serraviñals
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Despeses que cal finançar:
Consignació
actual

Alta

Consignació
final

Baixa

11

1532

48014

CONVENI MANT.VIA
PÚBLICA/SERV.JUNTA
COMP.STA.MA DE L'AVALL

9.900,00

9.900,00

0,00

19.800,00

_________

11

1532

48016

CONVENI MANT,VIA
PÚBLICA/SER.JUNTA COMP.ELS
HERBATGES

1.500,00

1.500,00

0,00

3.000,00

11.400,00

11.400,00

0,00

22.800,00

TOTAL

Finançament que es proposa:

Projecte

Aplicació
pressupostària
24

311

22700

Descripció
TRACTAMENTS SANITARIS

29/11/2017 La secretària

TOTAL

Consignació
actual

Alta

Consignació
final

Baixa

19.500,00

0,00

11.400,00

8.100,00

19.500,00

0,00

11.400,00

8.100,00

En el present cas, el suplement de crèdit es realitza per despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a
l’article 35 del RD 500/1990.
Pel que fa a la baixa de crèdits, es considera reduïble la dotació d’aquesta
pertorbació del servei.

Maria Abarca Martínez
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sense

C) Transferència de crèdit entre partides de diferent àrea de despesa,
segons el següent detall:

Projecte

Aplicació
pressupostària

Descripció

___________

12

136

22706

TREBALLS I ESTUDIS TÈCNICS

_________

02

920

22604

DESPESES JURÍDIQUES

TOTAL

Baixa

Consignació
final

2.000,00

0,00

4.000,00

26.928,77

0,00

2.000,00

24.928,77

28.928,77

2.000,00

2.000,00

28.928,77

29/11/2017 L'alcaldessa

D) Modificació
del programa de
finançament dels projectes
2017/2/AJUNT/09
INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURES
SANEJAMENT, 2017/2/AJUNT/29 APARCAMENT INSTITUT CAN
MARGARIT, i 2017/2/AJUNT/31 OBERTU. FRANJA PERIMET. NUCLI
URBÀ, LA CASA CREMADA I CAMÍ RAL, segons el detall següent:

Rosa Boladeras Serraviñals

L’Ajuntament amb l’aprovació del pressupost inicial 2017 i la modificació de crèdits del
pressupost núm. 06/2017 aprovada pel Ple de l’Ajuntament ha previst finançar els
projectes d’inversió 2017/2/AJUNT/09 INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURES
SANEJAMENT, per import de 20.000,00 €, i 2017/2/AJUNT/29 APARCAMENT INSTITUT
CAN MARGARIT, per import de 50.000,00 €, amb els recursos provinents del préstec
2017 del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, i el projecte d’inversió
OBERTU. FRANJA PERIMET. NUCLI URBÀ, LA CASA CREMADA I CAMÍ RAL, per import
de 100.000,00 € amb recursos ordinaris, es considera oportú realitzar un canvi de
destí del finançament previst del préstec 2017 del Programa de Crèdit Local de la
Diputació de Barcelona.
D’acord amb el canvi de destí a realitzar es proposa al Ple de l’Ajuntament que el
projecte d’inversió 2017/2/AJUNT/09 INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURES
SANEJAMENT, per import de 11.814,68 €, i del projecte d’inversió 2017/2/AJUNT/29
APARCAMENT INSTITUT CAN MARGARIT, per import de 50.000,00 €, es financen amb
recursos ordinaris, i el projecte 2017/2/AJUNT/31 OBERTU. FRANJA PERIMET. NUCLI
URBÀ, LA CASA CREMADA I CAMÍ RAL, per import de 61.814,68 €, es finança amb el
préstec 2017 del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona.

29/11/2017 La secretària
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2.000,00

SEGON. Aprovar la modificació del Programa de Finançament del Pla d’Inversions
derivada de la present modificació.
TERCER. Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Maria Abarca Martínez
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QUART. El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en els termes d’exposició
pública no es presenta cap reclamació contra el mateix.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Rosa Boladeras Serraviñals
29/11/2017 La secretària

Alcaldessa
Demana que 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).
Abstencions: 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).”

Maria Abarca Martínez
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Ramon Gabarrón
Explica que es tracta d’atendre obligacions necessàries i no previstes i per tant es presenta
aquesta modificació de crèdit que consisteix en una inversió necessària en instal·lacions
tècniques i utillatge que en concret és una càmera i tots els components que l’acompanyen
per una observació i estudi dels corbs a Corbera per 4.000,00 € que fa falta dotar; també
cal dotar per proveir en el servidor que és necessita pel bon funcionament 2.617,00 €; per
una inversió necessària en un intèrfon de l’aparcament del carrer de la Pau i que per un
acte vandàlic va ser destrossat i cal canviar-ho 2.783,00 €; una inversió nova en un pas
de vianants que es provarà en enllumenat que s’encengui quan passin els cotxes a la nit i
veure com funciona 2.803,00 €. Total això fa un import de 12.203,23 € que es finançaran
a base d’una baixa en la subvenció d’explotació del transport urbà de 10.000,00 € que no
faran falta. Desprès també de la partida de despeses jurídiques també s’agafaran 2.200,00
€ que es preveu que no calguin d’aquí a final d’any. Total 12.203,23 € que financen les
necessitats que ha dit anteriorment. A l’apartat B) per necessitat de cobrir el conveni amb
Santa Maria de l’Avall i el conveni amb Els Herbatges, cal dotar-los amb 9.900,00 € el
primer i 1.500,00 € el segon. Un total d’11.400,00 € que es finançaran a través d’una baixa
a la partida de tractaments sanitaris. A l’apartat C) es tracta de dotar pels treballs i estudis
tècnics de les franges perimetrals del municipi per 2.000€, que es financen a través de la
partida de despeses jurídiques. Després a l’apartat D) es una modificació d’un canvi de
finançament. O sigui, hi han unes partides que s’havien de finançar amb crèdit que s’ha
canviat amb finançament d’ingressos corrents i la que es finançava amb ingressos corrents
passa a la partida de crèdit. S’està parlant en total d’uns 50.000€ aproximadament perquè
és la manera d’assegurar que una inversió que no es podrà acabar dins d’aquest any si
està finançat amb ingressos corrents no es podria gastar. El que es fa és aplicar a partides
que ja s’ha fet aquest finançament amb ingrés corrent i aprofitar la partida de crèdit per a
poder finançar en el futur aquesta altra inversió, que són les franges perimetrals. Es posa
a disposició dels presents per si hi ha algun dubte.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

1036a89047254002835e2a4e9fbdd44d001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

2d5face954f148589f29fed761a6ed16001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

4. Aprovació Compte General Exercici 2016.
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de
l’Àrea de Finances, amb el text següent:
Vist el Compte General de l’exercici 2016, elaborat de conformitat amb el que disposen
les Regles 44 a 48 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada
per Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre (ICAL 2013).
Atès que la Comissió Especial de Comptes, reunida el dia 25 de juliol de 2017, va
informar favorablement l’esmentat compte.
Atès que l’informe de la Comissió de Comptes, juntament amb el Compte esmentat i
els seus justificants han estat exposats al públic durant quinze dies i vuit més, als
efectes que els interessats poguessin presentar reclamacions,
objeccions
u
observacions que creguessin convenients, no havent-se presentat cap reclamació.

PRIMER. Aprovar el Compte General de l’exercici 2016, integrat únicament pel de la
pròpia Entitat.
SEGON. Autoritzar el traspàs al Compte de Patrimoni (100) del saldo del compte
“Resultats de l’exercici” (129) equivalent a 2.678.909,16 € corresponents als resultats
obtinguts a l’exercici 2016.

Rosa Boladeras Serraviñals

TERCER. Retre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el Compte General, de
conformitat amb l’article 212.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Alcaldessa
Explica que una vegada ha passat per la Comissió de Comptes i havent seguits tots els tràmits
ara pertoca aprovar-ho en aquest Ple per a donar-ne compte també a la Sindicatura de
Comptes i a tots els estaments als quals s’han de presentar els comptes municipals de
l’ajuntament un cop liquidat el pressupost i aprovada aquesta liquidació i confeccionar el
Compte General.

29/11/2017 La secretària

Demana saber si hi ha algun aspecte del Compte General del qual vulguin alguna explicació
o bé es fa una breu explicació per part del regidor. Es va comentar en el seu dia a la Comissió
de Comptes que sap que alguns grups no van ser-hi i per tant, es podria fer una breu
explicació i a partir d’aquí es faran les preguntes.
Dona la paraula al senyor Ramon Gabarron.
Ramón Gabarron
Explica que informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes es presenta el
Compte General de 2016 a l’aprovació del Ple amb un saldo al compte de resultats de
2.678.909€ que es traspassarà al compte de patrimoni. El Compte general informa sobre la
situació patrimonial de l’ajuntament, és a dir, la situació de bens i drets de l’entitat local
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S’acorda:
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durant l’any a que es refereix i del seu finançament i reflecteix la situació real dels seus
moviments comptables durant l’exercici. Explica que farà un breu resum que, desprès si cal,
aclarirà, respecte del resultat econòmic amb uns ingressos tributaris de 10:000:000€ en
números rodons que representa 1.320.000€ més que a 2015, unes transferències i
subvencions que ingressen 4.900.000€, 800.000€ més que a 2015, que en la prestació de
serveis s’han ingressat 354.000€, 60.000€ més que a 2015, i amb altres ingressos genèrics
409.000€ que en aquest cas, 300.000€ menys que a 2015. Total, els ingressos de gestió són
15.780.000€, les despeses de personal són 5.200.000€, les transferències que s’han pagat
representen 1.500.000€, altres despeses genèriques 3.900.000€ i un aspecte important una
amortització de l’immobilitzat de 2.000.000€ que és una xifra similar o quasi igual a 2015.
Això fa un total de despeses de gestió de 12.680.000€ i un resultat de gestió abans del Comte
General, de 3.000.000€. Respecte d’aquests 3.000.000€ s’han de descomptar les despeses
financeres de 190.000€, la variació de provisió per insolvències de 455.000€ i s’ha de sumar
com a ingressos de finançament 192.000€, donant tot legat un resultat net de 2.678.000€
que és el resultat que passa al compte de patrimoni.

En quant a deutors són 2.015.000€ i el total de l’actiu són 57.000.000 que representa
1.100.000 més que a 2015. En quant al patrimoni net, 44.700.000€ que són 2.824.000€ més
que a 2015 degut principalment del comte de resultats de 2.678.000€ que comentava abans.

Rosa Boladeras Serraviñals

En quant al passiu, els deutes a llarg termini representen 7.900.000€ que és 1.800.000€
menys que a 2015. Les deutes a curt termini són 4.800.000€ que són pràcticament igual al
que hi havia 2015 i desprès hi ha un endeutament a 2016 de 9.678.000€ i per tant, s’ha
reduït respecte a l’any anterior en 1.741.000€.
Explica que el patrimoni net de l’ajuntament és el 87% de l’actiu immobilitzat, que és un
resultat molt important que determina l’autofinançament que es té. Un altre aspecte molt
positiu que el fons de maniobra és positiu, per primer cop, amb 1.117.000€ que vol dir que
entre el net patrimonial que finançava el 87% de l’immobilitzat més els deutes a llarg termini
de 8.000.000€ que representen un 15% vol dir que hi ha un excés d’1.117.000€ que és el
fons de maniobra. És a dir, els ingressos a curt termini menys l‘endeutament a curt termini
vol dir que hi ha 1.117.000€ de sobrant, el que vol dir que es podrien pagar tots els deutes i
sobrarien 1.117.000€.

29/11/2017 La secretària

Comenta que considera que amb tot el que ha dit resumeix el compte general i si hi ha algun
dubte el resoldrà.
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), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas
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Respecte del balanç, a destacar que l’actiu no corrent o immobilitzat és de 51.586.000€ que
són 900.000€ menys que a 2015, perquè les amortitzacions pugen més que les inversions.
L’actiu corrent són 5.905.000€ que és un increment sobre el 2015 de 2.000.000€ que és
pràcticament tot degut a l’efectiu que s’ha ingressat a l’ajuntament que s’han incrementat en
tresoreria.
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i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez
(PSC).
Abstencions: Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC).
Vots en contra: Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP).”

II PART CONTROL
5. Moció pel foment del cooperativisme i l’economia social i solidària (CUP).
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal de la CUP,
amb el text següent:

Rosa Boladeras Serraviñals
29/11/2017 La secretària

Així doncs entenem que les cooperatives i l'economia social i solidària han de ser un
bon aliat de les polítiques de desenvolupament econòmic d'un Ajuntament. El fet que
normalment aquestes iniciatives neixin a partir de l'empenta de les mateixes veïnes i
veïns, que no prioritzin el lucre sinó la satisfacció de necessitats i la utilitat social i que
s'organitzin de manera democràtica i actuïn amb compromís social i ambiental, les fa
especialment indicades per desenvolupar aquest paper de complicitat. A més molts
d'aquests projectes neixen per resoldre necessitats d'una col·lectivitat concreta; les
persones que els impulsen acostumen a viure en el mateix territori on fan l'activitat,
com també els seus proveïdors i col·laboradors; sovint donen suport a activitats socials
i culturals de l’entorn, i els beneficis econòmics que en resulten tendeixen a circular
dins el territori. De fet, podem considerar que aquestes iniciatives ja són agents de
desenvolupament local, perquè creen llocs de treball a la localitat i els mantenen,
perquè faciliten serveis locals a productors, consumidors i treballadors, i tot això ho
fan, a més, per tal de promoure l’acció ciutadana i reforçar els vincles comunitaris.
Sens dubte a Corbera, aquestes necessitats i especificitats prenen un major valor,
degut a la idiosincràsia del nostre poble: la dificultat de l'ocupació al propi municipi,
extensos desplaçaments que dificulten la mobilitat i malmeten greument el medi
ambient, la continuïtat del model de ciutat dormitori i la dificultat de la cohesió social
dins el propi municipi... A més hem de tenir present que l’Ajuntament és membre de
l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat on es promouen les accions i valors del
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En èpoques de crisi sistèmica, com l'actual, es manifesten de manera més evident i
punyent les desigualtats creades pel sistema capitalista. Malgrat tot, també es posen
de manifest diverses iniciatives que volen ajudar a construir un model radicalment
diferent. Una d'aquestes seria l'enfortiment del cooperativisme i l'economia social i
solidària. Aquesta economia clarament diferent a l'actual es basa en lògiques
democràtiques, equitatives, solidàries i respectuoses amb les persones, el medi
ambient i els territoris. A més val a dir que el cooperativisme va en augment, ja que
durant el 2016 a Catalunya es van crear 177 noves cooperatives i només durant el
primer semestre del 2017 es van crear 2.664 nous llocs de treball. En aquest sentit
s'ha de tenir en compte que el 80% de llocs de treball creats són amb contracte
indefinit i que el 54% de persones empleades són dones.
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cooperativisme i de l’economia social. Per tot això entenem que és més necessària que
mai una economia no només feta al servei de les persones sinó també amb vocació de
desenvolupament local i territorial, de cara al nou model de poble que volem construir.
S’acorda:
PRIMER.- Promoure les cooperatives i l'economia social i solidària com una via per
afavorir un canvi productiu. Les cooperatives són empreses amb valors capaces
d’aportar riquesa col·lectiva, ocupació estable i cohesió social, que estan centrades en
les persones i representen un model generador d’ocupació, arrelat al territori i no
discriminador.

TERCER.- Promocionar i assessorar, des de l’àrea de desenvolupament econòmic, i en
especial, des de l’espai Àgora Corbera, a la participació en convocatòries obertes
d’incentius econòmics que afavoreixin la creació de noves empreses cooperatives tals
com:
o
o
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SEGON.- Promocionar, especialment des de l'àrea de desenvolupament econòmic,
l'economia social i solidària mitjançant el foment del cooperativisme. Així com
informar, facilitar i acompanyar la població en la creació i l'assessorament de
cooperatives en fase inicial.

ajuts a la constitució i a la incorporació de persones sòcies.
ajuts per a la transformació d’empreses i associacions
cooperatives de treball.

en

QUART.- Afavorir la sensibilització de persones prescriptores com ara gestories i
assessories, col·legis professionals o personal tècnic en creació d’empreses
cooperatives a partir, per exemple, del programa Municipi Cooperatiu de la Federació
de Cooperatives de Treball de Catalunya.
Alcaldessa
Explica que aquesta moció va quedar sobre la taula al ple anterior per tal de poder adoptar
un text que pogués ser votat favorablement per la majoria dels grups polítics.

29/11/2017 La secretària

Xavier Miquel
Explica que aquesta moció va quedar aparcada en el ple anterior perquè es volien fer
esmenes, encara que li hagués agradat que la moció s’hagués aprovat tal i com estava i que
els punts que s’han modificat tenen a veure bàsicament amb e finançament, dient que de
tota aquesta estratègia a nivell econòmic entenen que són els més importants i esperen que
la retirada d’aquests punts que són de finançament clar no facin que aquesta moció quedi en
paper mullat. De totes maneres de les esmenes presentades consideren que és un municipi
on l’economia solidària encara tenen molt camí a recórrer perquè gairebé no hi ha res i per
tant, ho entenen com un punt de partida per a millorar aquesta estratègia.
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Dóna la paraula al senyor Miquel que fa la lectura del document.
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Alcaldessa
Els agraeix la disposició i els canvis que s’han fet, que com comprendran és per a no
comprometre’s a coses que després no es poden complir d’una manera efectiva.
Demana es passi a votació al no haver-hi cap intervenció per part dels grups.
“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).“

6. Donar compte del període mitjà de pagament global de proveïdors 2n
trimestre 2017.

Rosa Boladeras Serraviñals

En compliment del que es disposa en l'article 6.2 del RD 635/2014, de 25 de juliol, pel
qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a
proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de
retenció dels recursos dels règims de finançaments, prevists en la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s’emet el
següent informe:
Període mitjà de pagament a proveïdors 2n trimestre 2017 (PMP)

29/11/2017 La secretària

El període mitjà de pagament definit en el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel
qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a
proveïdors de les Administracions Públiques, mesura el retard en el pagament del
deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte del període
legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si
l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la
presentació de les factures o certificacions d'obra, segons correspongui.
Fonaments de dret
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Alcaldessa
A continuació, proposa que es doni compte dels punts de l’ordre del dia 6 i 7 de forma
conjunta, relatius al període mitjà de pagament a proveïdors i a l’informe de morositat, ja
que en el fons tots dos versen sobre l’anàlisi dels períodes de pagament que té aquest
ajuntament amb els proveïdors. El text d’aquests punts és el següent:
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El Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la
metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de
recursos dels règims de finançament, prevists en la Llei Orgànica 2/2012. De
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.



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



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

Àmbit objectiu

1. Les factures expedides des de l’1 de gener de 2014 que constin en el registre
comptable de factures o sistema equivalent.
2. Les certificacions mensuals d’obra aprovades a partir de l’1 de gener de 2014.
Quedaran excloses del càlcul:
1. Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració
d’Administracions Públiques en l’àmbit de la comptabilitat nacional.
2. Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels pagaments
a proveïdors.
3. Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a
conseqüència d’embargaments, manaments d’execució, procediments
administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o
administratius.

Rosa Boladeras Serraviñals

Signatura 2 de 2

29/11/2017 L'alcaldessa

De conformitat amb l’article 3 del Reial decret 635/2014, per calcular el període mitjà
de pagament a proveïdors, s’hauran de tenir en compte:

29/11/2017 La secretària

De conformitat amb la disposició transitòria única del Reial decret 635/2014 s’haurà
de publicar i comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la informació
referida a cada trimestre de l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització
del trimestre (enviat 28/07/17).
Publicitat del període mitjà de pagament
L’Ajuntament haurà de publicar aquesta informació en el seu portal web en compliment
de l’article 6.2 del RD 635/14. Es publicarà l’informe Excel que genera l’aplicació del
PMP del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Maria Abarca Martínez
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INFORMACIÓ PMP
Es detalla a continuació la informació corresponent al 2n trimestre de 2017 que posa
de manifest que aquest Ajuntament, a data 30 de juny de 2017, compleix amb
el període mitjà de pagament previst legalment.
Codi d’Entitat

Entitat

09-08-072-AA-000 Corbera de Llobregat

Rati de Operacions
Pagades (dies)

Rati de Operacions
Pendents de Pago (dies)

11,95

Període mitjà de
Pago Trimestral
(dies)

-7,74

7. Donar compte de l’informe de morositat 2n trimestre 2017.

Fonaments de dret

Rosa Boladeras Serraviñals

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

29/11/2017 La secretària

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

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

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

Els informes hauran d'elaborar-se considerant la totalitat dels pagaments realitzats en
cada trimestre natural, i la totalitat de les factures o documents justificatius pendents

Maria Abarca Martínez
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29/11/2017 L'alcaldessa

En compliment del que es disposa en l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’emet l’informe sobre el
compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de
l’entitat.
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de pagament al final del mateix, independentment de la data de registre de la factura
o certificació d'obra.
L'informe trimestral inclourà, almenys, d'acord amb la metodologia establerta per al
càlcul el període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, el
detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de
pagament mensual i acumulat a proveïdors, així com de les operacions pagades i
pendents de pagament de cada entitat i del conjunt de la Corporació Local.
L’àmbit objectiu de l’informe son les operacions comercials, de conformitat amb
l’article 3 de la Llei 3/20014, per tant afecta principalment als capítols II i VI (despeses
en Béns Corrents i Serveis i Inversions reals), quedant excloses les obligacions de
pagament contretes amb Administracions públiques. Queden fora de l'àmbit de la Llei
les operacions que no estan basades en una relació comercial, tals com les que són
conseqüència de la relació estatutària i de personal o les que són conseqüència de la
potestat expropiatòria.

El Període mitjà de pagament dels efectuats en el trimestre, és l'indicador de la mitjana
del nombre de dies que s'ha trigat a realitzar els pagaments
PAGAMENTS. Per al càlcul del Període Mitjà de Pagament (PMP), tant de factures com
de certificacions, s’utilitza la següent fórmula:
∑ (Número de dies període de pagament x Import de l'operació)
PMP = ------------------------------------------------------------------------∑ Import de l'operació

Rosa Boladeras Serraviñals
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METODOLOGIA DE CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DE L’INFORME
DE MOROSITAT

Número de dies període de pagament = (Data de pagament – Data d’entrada en el
registre administratiu).
Per determinar si les factures o certificacions s’han pagat dintre o fora del període legal
de pagament es realitzen les següents comprovacions:

29/11/2017 La secretària

- Si (Data de pagament – Data d’entrada en el Registre Administratiu) < 60 dies – Es
considera que la factura s’ha pagat dintre del termini.
PENDENT DE PAGAMENT. Per al càlcul del Període Mitjà del Pendent de Pagament
(PMPP), tant de factures com de certificacions es pren la següent fórmula:
∑ (Número de dies pendent de pagament x Import de l'operació)
PMPP = -------------------------------------------------------------------------

Maria Abarca Martínez
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- Si (Data de pagament – Data d’entrada en el Registre Administratiu) > 60 dies - Es
considera que la factura s’ha pagat fora de termini.
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∑ Import de l'operació
Número de dies pendent de pagament = (Data final del trimestre – Data d’entrada en
registre administratiu).
Per determinar si les factures o certificacions s’han pagat dintre o fora del període legal
de pagament, es realitzen les següents comprovacions:
- Si (Data fi de trimestre – Data d’entrada en el Registre Administratiu) > 60 dies - Es
considera que la factura pendent de pagament es troba fora del termini legal de
pagament.
- Si (Data fi de trimestre – Data d’entrada en el Registre Administratiu) < 60 dies – Es
considera que la factura pendent de pagament es troba dintre del termini legal de
pagament.

L’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, redactat per la
disposició final primera de la Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació dels Fons
per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors, disposa:
Article 216 Pagament del preu.

Rosa Boladeras Serraviñals

4. L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a
la data d'aprovació de les certificacions d'obra o dels documents que acreditin la
conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis prestats,
sense perjudici de l'establert en l'article 222.4, i si es demorés, haurà d'abonar al
contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de
demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials. Perquè pertoqui l'inici del còmput del termini
per a la meritació d'interessos, el contractista deurà haver complert l'obligació de
presentar la factura davant el registre administratiu corresponent, dintre del termini i
en la forma escaient, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu
de les mercaderies o la prestació del servei.

29/11/2017 La secretària

Sense perjudici de l'establert en els articles 222.4 i 235.1, l'Administració haurà
d'aprovar les certificacions d'obra o els documents que acreditin la conformitat amb el
que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies
següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei, excepte acord exprés
en contrari establert en el contracte i en algun dels documents que regeixin la licitació,
sempre que no sigui manifestament abusiu per al creditor en el sentit de l'article 9 de
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials.

Maria Abarca Martínez

En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per presentar la factura
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Terminis de pagament
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davant el registre administratiu, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins a
transcorreguts trenta dies des de la data de presentació de la factura en el registre
corresponent, sense que l'Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i
efectuat el corresponent abonament.
L'Administració, per tant, disposa d'un termini màxim de pagament de 60 dies en total,
desglossat en 30 dies per aprovar les factures o certificacions presentades al registre
administratiu i 30 dies des de l’aprovació per procedir al pagament del preu sense
incórrer en mora.
INFORME

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments
Terminis de pagaments
Període mitjà de pagament

Nombre
885
19
904

Rosa Boladeras Serraviñals

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

1.141.338,14 €

Dies
40,9484
Nombre

2 TRIM.2017

Import total
1.037.859,54 €
103.478,60 €

0
Nombre
472
2
474

Import total
0,00 €
Import total
633.804,22 €
22,39 €
633.826,61 €

Dies
19,4468

29/11/2017 La secretària

De conformitat amb l’article 16 de l’Ordre Ministerial HAP/2015/2012 l’informe s’ha
d’enviar al Ministeri d'Economia i Hisenda, a través de Oficina Virtual para la
Coordinación Financiera con las Entidades Locales, abans de l’últim dia del mes
següent a la finalització de cada trimestre de l’any (enviat 28/07/17).
Des de l’1 de gener de 2015 ja no s’ha de remetre l’informe a la Generalitat de
Catalunya (apartat 5 de la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre).

1r TRIM.2017

PAGAMENTS REALITZATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
Total pagaments

Maria Abarca Martínez
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29/11/2017 L'alcaldessa

Es detalla a continuació la informació corresponent al 2n trimestre de 2017 que posa
de manifest que aquest Ajuntament, a data 30 de juny de 2017, compleix amb
els terminis de pagament a proveïdors previstos legalment.
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Nombre
873
4
877

Import total
1.466.785,84 €
371,77 €
1.467.157,61 €

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

38,66
Nombre

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
Total pagaments

786
Dies

PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

29/11/2017 La secretària

Total pagaments

0
Nombre
383
1
215

Nombre
819
7
826
Dies

Període mitjà de pagament

38,43
Nombre

3r TRIM.2016
INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

PENDENT DE PAGAMENT

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

0
Nombre
215
0

Total pagaments

215

Terminis de pagament

Dies
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0,00 €
Import total
486.113,42 €
9.713,97 €
495.827,39 €

Import total
1.254.222,60 €
753,72 €
1.254.976,32 €

Import total
0,00 €
Import total
973.205,91 €
186,58 €
973.392,49 €

Dies
14,61

Terminis de pagaments

Maria Abarca Martínez
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Nombre
783
3

36,91

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

Import total

Dies
19,01

Període mitjà de pagament

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

PAGAMENTS REALITZATS

Maria Abarca Martínez

327

Terminis de pagaments

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

Signatura 1 de 1

Nombre
316
(*) 11

Nombre
4t TRIM.2016

Rosa Boladeras Serraviñals
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PAGAMENTS REALITZATS

0

Import total
1.046.726,14 €
95.040,48 €
1.141.766,62 €

Import total
0,00 €
Import total
451.348,54 €
€
451.348,54 €
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Període mitjà del pendent de pagament

Nombre
818
6

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

18,11

Total pagaments

824

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

38,51
Nombre

2 TRIM.2016

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

0
Nombre
243
0

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

243

29/11/2017 L'alcaldessa

Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

807

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

42,56
Nombre

1 TRIM.2016

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

0
Nombre
223
4 (*)

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments

227

Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

PRIMER TRIMESTRE
29/11/2017 La secretària

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

4,89

QUART TRIMESTRE
ANY 2016

Maria Abarca Martínez

Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
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(*) Compensació de deutes
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960.803,58 €

Import total
0,00 €
Import total
573.533,55 €
€
573.533,55 €

Dies
21,25

Nombre
796
11

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

Rosa Boladeras Serraviñals
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Total pagaments

Import total
952.059,71 €
8.743,87 €

Dies
19,40

Import total
1.102.227,69 €
12.184,78 €
1.114.412,47 €

Import total
0,00 €
Import total
393.645,63 €
1.929,09 €
395.574,72 €

Corbera de Llobregat

-1,91

TERCER TRIMESTRE
ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

3,39

SEGON TRIMESTRE
ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

2,09

PRIMER TRIMESTRE
ANY 2016

29/11/2017 L'alcaldessa

Corbera de Llobregat

Rosa Boladeras Serraviñals

Signatura 2 de 2

Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

TERCER TRIMESTRE

6,37

QUART TRIMESTRE
ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

5,45

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

5,75

SEGON TRIMESTRE
ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

7,45

ANY 2015
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Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

6,78

QUART TRIMESTRE
ANY 2014
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TERCER TRIMESTRE
ANY 2014
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

13,06

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarron.

Respecte de l’informe de morositat s’està en 40,94 dies, que també està dins d’uns dies
similars partint del primer trimestre de 2016 que es comença a donar comte amb un valor de
42,56. En aquest cas si es compten els trenta dies. És a dir, son 30 dies més 10,9 dies que
conformen els 40,94.
Es posa a disposició dels presents per si hi ha algun dubte.

Rosa Boladeras Serraviñals

Alcaldessa
Atès que no hi ha cap intervenció, demana que es passi al punt vuitè de l’ordre del dia.

8. Donar compte d’altres
competència plenària.

resolucions

d’Alcaldia

i/o

assumptes

de

29/11/2017 La secretària

Alcaldessa
Vol donar compte en primer lloc, del compromís que va prendre aquest ple de les víctimes de
violència masclista. Des de l’últim ple que es va celebrar ha hagut vuit víctimes mortals més
per aquest lamentable fet. En l’actualitat es compta amb 42 dones mortes i quatre infants.
Però la mort només és la punta d’un problema que a la nostra comarca i en un informe que
s’ha fet en el primer trimestre, es comptabilitza que en el Baix Llobregat, han hagut 588
dones víctimes de violència masclista amb 28 condemnes, 21 absolucions en aquest
trimestre. El nombre de denúncies augmenten respecte del trimestre anterior amb 208, fent
un total de 625 i 11 de cada 100 dones víctimes rebutgen la declaració en el procés judicial,
el que fa que un 72,3% són rebudes per atestat policial amb denuncia de la víctima i en la
resta de casos és la denúncia de familiar o informe de lesions.
Dit això, es passa a donar compte de les resolucions i acords següents:
1. Del Decret d’Alcaldia 1489/2017, de 8 d’agost de designació com a tresorera accidental de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat de la senyora Maria Abarca Martínez durant el període
comprés entre el 28 d’agost i el 8 de setembre, ambdós inclosos.

Maria Abarca Martínez
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Ramon Gabarron
Com cada trimestre s’ha de donar compte precisament d’aquests dos ratis. El període mitjà
de pagament a proveïdors, en aquest segon trimestre de 2017 és de 4,91 dies. Això es
compta a partir dels 30 dies que hi ha de marge per a revisar o aprovar la factura. Per tant,
una vegada aprovada la factura a partir d’aquests trenta dies es paga a 4,91 dies. Diu que es
tracta d’un valor molt positiu tenint en compte que es va començar a donar compte des del
tercer trimestre de 2014 que era de 13 dies.
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2. Del Decret d’Alcaldia 1608/2017, de 8 de setembre de 2017, de suport al referèndum de
l’1 d’octubre, signat per l’alcaldessa accidental.
3. De l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, de
13 de juny, publicat al DOGC d’11 d’agost de 2017, d’aprovació definitiva de la modificació
puntual del Pla general d’ordenació en relació amb el sistema d’equipaments, al terme
municipal de Corbera de Llobregat.
4. De l’informe 4/2017 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu a la gestió
recaptatòria en municipis d’entre 5.000 i 20.000 habitants, exercici 2013, del qual s’ha
adjuntat l’arxiu corresponent a tots els membres d’aquest Ple i serà publicat al portal de
transparència.

6. De la moció aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 20 de juliol
de 2017, relativa a la promoció dels horts urbans dins la demarcació de Barcelona.
7. De la moció aprovada pel Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió de 25 de
juliol de 2017, sobre el trastorn de l’espectre autista (TEA).

Rosa Boladeras Serraviñals
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5. De l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, en sessió de data 20 de
juliol de 2017, de l’encàrrec de gestió a l’Ajuntament de Vallirana perquè procedeixi a la
contractació conjunta entre diversos ajuntaments d’un tècnic de cultura. Els ajuntaments que
formen part del conveni d’on porta causa aquesta contractació són La Palma de Cervelló,
Olesa de Bonesvalls, Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Subirats, Torrelles
de Llobregat, Corbera de Llobregat, Cervelló i Pallejà i Vallirana.

A continuació l’alcaldessa manifesta que atès els moments que s’estan vivint a Catalunya i
per l’expressió de molts dels grups del plenari aquest ple acabaria aquí fent lectura d’un
manifest que farà la primera tinenta d’alcaldessa, senyora Montserrat Febrero.
En aquest moment, el Sr. Olarte pregunta si no hi hauran precs i preguntes, contestant
l’alcaldessa que ella entenia que havia hagut un acord previ a la sessió plenària entre tots
els grups acordant que no es farien precs i preguntes però que evidentment si ara es
decideix que es faran, per ella cap problema.

29/11/2017 La secretària

Alcaldessa
Li contesta que així doncs, si volen es poden fer precs i preguntes i es finalitzarà amb la
lectura del manifest, que s’havia demanat que seria la manera d’acabar.
En aquest moment li diu al senyor interventor que si vol pot retirar-se al considerar que
no hi haurà cap pregunta relativa a les finances.
A continuació informa a tots els regidors que es recolliran totes les preguntes i es donaran
totes les respostes un cop formulades.
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Alfons Olarte
Diu que és la primera notícia que té.
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9. Precs i preguntes.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.
Pol Ejarque
Explica que volen fer un seguit de preguntes. La primera és quina és l’estratègia a les
xarxes socials de l’ajuntament, qui gestiona les xarxes socials de l’ajuntament, quins són
els protocols de la informació que es publica a les xarxes socials i quins són els perfils de
les xarxes socials de l’Ajuntament de Corbera.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Rosa Boladeras Serraviñals
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Albert Cañellas
Volen comentar que haurien volgut que el Ple s’ajornés donades les circumstàncies actuals
que viu el país, amb moltíssimes mobilitzacions i amb una gran esperança de poder votar
aquest diumenge en el referèndum d’autodeterminació, el terrible assetjament que alguns
poders de l’estat estan fent en contra de les institucions amb situacions extraordinàries
com aquestes, o de grups anta sistema defensant les institucions que havien combatut
tantes vegades però que en aquestes circumstàncies on hi ha institucions en que estan
treballant pel dret a l’autodeterminació per a que aquest 1 d’octubre es pugui exercir el
dret a vot s’hi posen al seu costat. Si algú és el primer cop que assisteix a un ple o ha
assistit avui que no es pensi que normalment els plens són així, ja que es van fent
preguntes en els diferents punts amb un cert debat però avui s’ha volgut que s’alleugerés
ha sigut perquè en aquest últim punt s’ha donat compte del decret en suport del
referèndum que va signar Montserrat Febrero i per la qual cosa està cridada a declarar per
part de la Fiscalia, un acte més d’assetjament en contra de les nostres institucions i en
contra del dret a l’autodeterminació. Volent, per tant, expressar el seu suport i solidaritat
a la Montserrat i a la resta de regidors i regidores d’ERC i aquells regidors del govern que
acabin fent alguna cosa actuant per a defensar que aquest diumenge es pugui votar aquí
a Corbera com sempre i en els llocs com sempre i això és gràcies a la col·laboració d’alguns
regidors de l’equip de govern. Insisteix en que tenen el seu suport de col·laboració i l’ajuda
que pugui fer falta i finalitza dient que espera que tots es puguin veure aquest dia i defensar
el resultat que hi hagi.

29/11/2017 La secretària

Alfons Olarte
Diu que ell voldria fer un comentari o semi-queixa però no és per aquests temes que es
parlaran. Procedeix a la lectura del següent:
“Buenas noches a los oyentes de Radio Corbera, a los presentes que nos acompañan y a
los integrantes de la corporación municipal. El motivo del alegato no va dirigido a ninguna
formación política presente en este consistorio; a menudo como representante del Partido
Popular he manifestado mi interés e implicación en ayudar a solucionar los problemas y
contingencias de nuestra población y declaro que lo reitero en lo que queda de legislatura.
No va mal recordar que en ésta y en la anterior, la mayor parte de las propuestas
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfonso Olarte.
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específicas para Corbera se votaron a favor. Naturalmente que sobre lo manifestado hoy
por parte de algunas fuerzas políticas, mi formación no esté de acuerdo. Los futuros
procesos penales, pugnas, desobediencias y “el desembarco del destructor Piolín”, no es
que carezca de interés por parte de un representante político, al contrario, sino que, y para
eso me presenté, el afecto a Corbera es lo primordial.

Desconozco si es pura ignorancia, inconsistencia especulativa o simplemente es la
petulancia de un servidor público que sirve a lo privado. Para superar la minoría de edad
mental se requiere esfuerzo, el sapere aude que decía Horacio, mientras tanto dejemos a
los profesionales que desarrollen su tarea y muestren lo bueno y lo mejor de nuestro
pueblo.
Gràcies.”

Rosa Boladeras Serraviñals

Alcaldessa
Diu que es tindrà en compte aquesta expressió del senyor Olarte com una queixa i si ho
permeten, sobre la pregunta de les xarxes socials, els hi contestarà fent un inventari dels
mitjan socials i dient qui és el gestor, quines són les àrees que gestionen directament
alguna eina de xarxa social i quines són, en tot cas, són regidors, etcètera, dient que
suposa que la pregunta va per aquí. També es plantegen una remodelació de la web i amb
tot això des del departament de comunicació s’establiran quines seran les eines municipals
com a entitat i quin és el gestor de cadascuna, afegint que si li permeten, la resposta se la
faran arribar per escrit.

29/11/2017 La secretària

Pol Ejarque
Respon que arran d’això volen fer constar dues queixes. La primera com a Ràdio Corbera
i amb el perfil de Faceboock va penjar fa un parell de dies, una publicació de que no “todos
los catalanes somos independentistas”, considerant que en el moment que toca que un
perfil de Ràdio Corbera pengi aquest contingut és del tot desencertat i que no hi hagi cap
control si no que sigui la ciutadania qui hagi d’anar a criticar o a demanar que es tregui
aquesta publicació, creu que s’hagués pogut estalviar. I per altra banda, també vol incidir
en que un perfil com e Turisme a Corbera de Llobregat faci propaganda o promoció d’una
publicació de l’associació on el regidor hi participa. És a dir, si es fes també promoció
d’altres associacions del municipi ho entendrien però com és puntual i només aquesta
entenen que està fora de lloc.

Maria Abarca Martínez
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Dicho esto y observando el interés de unos y la desidia de otros, expongo el descontento
de una parte de la población de Corbera que profesa la fe católica en el modo que se
realizan las visitas guiadas en que se muestra y describe nuestro casco histórico y edificios
de culto. No atosigaré a los presentes con las barbaridades que son perpetradas por parte
de quién capitanea tan impertinente comitiva sobre los orígenes y devenires de nuestra
población. La historia de Corbera ya pasó y en su circunstancia se hallan glorias y
tragedias; no se pueden juzgar hechos del pasado bajo la perspectiva del presente y como
consecuencia las mentiras son tergiversaciones de los hechos históricos para valorarlos de
manera localista. Cabe añadir que, para colmo del desatino, la ofensa y la injuria en
lugares sagrados son manifiestas y palpables, simple y llanamente repulsivo, los feligreses
no lo aceptamos. Cuanto menos está capacitada una persona, más tiende a sobreestimar
sus habilidades.
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Respon que de tota manera igual hi ha algú que gestiona i que no ha fet adequadament i
ara li contestarà el senyor Manel Ripoll. A vegades les persones fan coses que potser no
s’haurien de fer i s’intenta posar remei. Però a vegades la culpa és vigilar-lo
Pol Ejarque
Diu que més que culpa, és responsabilitat, que és seva, però a vegades passen coses no
desitjades.
Manel Ripoll
Diu que precisament es van donar comte del tema perquè el senyor Ejarque ho va dir de
seguida i es va retirar de la pàgina perquè era una opinió personal, que no calia i per tant,
demana disculpes, afegint que es va retirar el més ràpid que va ser possible el retirar la
seva opinió, que no és l’opinió general i com deia la senyora alcaldessa no poden estar
constantment controlant i de fet, a aquest empleat ja se li va dir que no torni a fer-ho,
evidentment.

Rosa Boladeras Serraviñals
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Alcaldessa
Abans de donar pas a la Sra. Febrero, i amb convicció que expressarà el sentir de tots els
regidors i regidores, vol quedi constància del rebuig del Consistori sobre l’atemptat que va
haver-hi aquest agost a Barcelona i Cambrils, ja que no ha hagut cap ple abans i no
s’havien pogut pronunciar al respecte. Un atemptat que ha tingut unes conseqüències per
a famílies totalment alienes que havien escollit la ciutat com a destí turístic com d’altres
veïns de Catalunya que passejaven i que és de lamentar. A vegades no ens recordem de
les famílies i dels ferits que potser el seu patiment encara és més important i intens, així
com tampoc de les conseqüències psicològiques. El condol i l’expressió de la impotència de
poder fer front a aquests actes i desitjar que això no erosioni la convivència ciutadana i la
convivència entre cultures i religions.
A continuació i tal com deia al començament i atenent als moments que s’estan vivint en
el país, a Catalunya, dona la paraula a la senyora Febrero que llegirà un manifest que ha
estat subscrit per part dels regidors i regidores d’aquest plenari.
Montse Febrero
Li agraeix a l’alcaldessa i passa a la lectura del text següent:

29/11/2017 La secretària

El Govern legítim de Catalunya va sorgir després de la celebració de les eleccions del
passat 27 de setembre de 2015. Uns comicis que van registrar la major participació
de la història, amb més del 70% de votants i que van donar una majoria parlamentària
independentista compromesa i amb el mandat expressat pels seus votants, de
culminar democràticament el procés sobiranista.
Catalunya viu un moment crucial per al seu futur polític i social. Les operacions de la
Guàrdia Civil d’aquests últims dies escorcollant impremtes, magatzems, mitjans de
comunicació privats, empreses de correu postal, i la Fiscalia cridant a declarar més de
700 alcaldes i alcaldesses catalans, han culminat avui creuant una línia que mai
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haurien d’haver creuat, entrant impunement en seus oficials del Govern de la
Generalitat i detenint treballadors públics i alts càrrecs.
Avui no és un dia normal. Avui és un dia molt trist per la democràcia d’aquest estat
decadent. El govern de l’estat espanyol, sense cap empara legal, ha suspès de facto
l’autonomia de Catalunya, amb l’únic objectiu d’intentar aturar el referèndum convocat
pel proper 1 d’octubre. Amb l’excusa de no permetre que la ciutadania catalana es
pugui expressar a les urnes, ha decidit utilitzar qualsevol mitjà per instal·lar un estat
de por i setge a Catalunya. Una por que els catalans ja fa temps que hem abandonat
per substituir-la per la fermesa, la serenitat i el compromís. No ens espantaran!!!
Drets fonamentals com la llibertat d’expressió i la llibertat de premsa han quedat
greument retallats per un govern estatal, que no dubta en fer servir tot el seu aparell
per fer callar els catalans.

Nosaltres defensem la democràcia i ho fem de forma pacífica i cívica. Ha arribat el
moment. Serens i tranquils, però ferms i decidits no acceptarem el retorn a èpoques
passades! És el moment d’implicar-se, de sortir al carrer... de sumar clavells,
somriures, cartells i pancartes plens d’alegria i d’esperança.

Rosa Boladeras Serraviñals

Signatura 2 de 2

29/11/2017 L'alcaldessa

Davant d’aquests atacs directes i contundents, els veïns i veïnes dels nostres pobles i
ciutats condemnem i rebutgem l’actitud del govern espanyol i diem ben alt que no
deixarem de reivindicar les urnes i el nostre dret a decidir lliurement el nostre futur
polític. Que sortirem al carrer per deixar clar que no ens arronsarem, i que la Unió
Europea i la comunitat internacional no poden mirar cap a una altra banda, i a ells els
interpel·lem. El que està vivint Catalunya no ho viu cap estat europeu!!

Ha arribat l’hora. Davant de cada amenaça, els oferirem fermesa i un somriure. Davant
de cada atac, els oferirem cançons i resistència pacífica. Perquè la nostra determinació
està en el vot que dipositarem cada un de nosaltres el proper 1 d’octubre. La nostra
força està en defensar avui allò que els d’ahir no van poder i que els de demà ens
agrairan eternament.
Vam començar votant i acabarem votant!”

29/11/2017 La secretària

L'alcaldessa,
Rosa Boladeras Serraviñals

La secretària
Maria Abarca Martínez

Maria Abarca Martínez
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I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 20:52
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
L'AJUNTAMENT EL DIA 20 d'OCTUBRE DE 2017

PEL

PLE

DE

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 18:00 hores,
es reuneix el PLE de l'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a terme la
sessió extraordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.
Sota la Presidència de l’alcaldessa, Rosa Boladeras Serraviñals i assistits per la
secretària general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen:

29/11/2017 L'alcaldessa

-

Montserrat Febrero i Piera, primera tinenta d’alcaldessa
Ramón Gabarrón Rubio, segon tinent d’alcaldessa
Mercè Rocas i Rubió, tercera tinenta d’alcaldessa
Jordi Anducas i Planas, regidor
Arturo Martínez i Laporta, regidor
Carme Benito i Gómez, regidora
Alfredo Prado García, regidor
Manel Ripoll i Puertas, regidor
José Antonio Andrés Palacios, regidor
Xavier Miquel i Pons, regidor
Albert Cañellas i Pagés, regidor
Miracle Guerra i Sala, regidora
Alfonso Olarte Rodés, regidor
Antonio Moreno Ruiz, regidor

Rosa Boladeras Serraviñals

Signatura 2 de 2

Absents i excusats: Èric Blanco i Moragas i Pol Ejarque i Cortés.
També assisteix l’interventor de fons municipals, Javier Vicen Encuentra.
La presidenta obre la sessió explicant que el punt principal d’aquest Ple el constitueix
l’aprovació provisional de les ordenances fiscals i que s’ha hagut de convocar en
aquesta data per poder arribar a temps en la tramitació i la publicació atès que hi ha
impostos i taxes que meriten a començaments d’any i han d’estar enviades al BOPB
abans del dia 20 de desembre perquè puguin ser efectives l’1 de gener de 2018.
Tot seguit es prenen els acords següents:

29/11/2017 La secretària

Vist el dictamen de la Comissió Assessora, a proposta de l’Àrea 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 (TRHL), estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels
tributs locals.

Maria Abarca Martínez
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1. Modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2018.
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L’objecte d’aquest expedient és la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici
2018, segons el detall contingut en la memòria elaborada per l’Alcaldia, que forma
part de l’expedient.
Per tot l’exposat, s’acorda:
PRIMER. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2018 i següents la modificació de
les ordenances fiscals que es detallen a continuació, en el sentit que s’indica:
ORDENANÇA FISCAL NUMERO 1. Impost sobre Béns Immobles
Es modifiquen els punts 2 i 5 de l’article 5è que regula les bonificacions potestatives o
de quantia variable.
La nova redacció dels punts 2 i 5 de l’ordenança fiscal número 1 és la següent:

5.- Es concedirà una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost per als béns
immobles en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energía provinent del sol, sempre que no hi estiguin obligats per la normativa vigent.
(...)”

Rosa Boladeras Serraviñals
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“2.- Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota integra de l’impost, els immobles
que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i
promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i
no figurin entre els béns dels seu immobilitzat, sempre i quan se sol.liciti pels
interessats abans de l’inici de les obres. (...)

Es modifica el punt 1 de l’article 7è per incrementar el tipus de gravamen de l’IBI
urbana.
La nova redacció del punt 1 de l’article 7è és la següent:
“1.- El tipus de gravamen serà el 0,936 per cent quan es tracti de béns de naturalesa
urbana i el 0'77 per cent quan es tracti de béns de naturalesa rústica.”

29/11/2017 La secretària

S’unifica i es modifica el redactat dels actuals punts 3 i 4 de l’article 5è. Varia la
numeració de l’actual punt 5. S’incorpora el redactat proposat per l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, per adoptar un criteri comú en tot l’àmbit de l’AMB.
La nova redacció del punt 3 de l’article 7è és la següent:
“3. Els vehicles classificats en el Registre de Vehicles de la Direcció General
de Trànsit com de “zero emissions” i “eco” gaudiran d’una bonificació del
75% de la quota anual de l’ impost.

Maria Abarca Martínez
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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
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“4. ORDENANÇA FISCAL
instal·lacions i obres.

NUMERO

4.

Impost

sobre

construccions,

S’incorpora un nou paràgraf (punt 5) en l’article 7è que regula els beneficis fiscals de
concessió potestativa per incorporar el que preveu l’article 103.3 del TRLHL.
El redactat del nou punt 5è de l’article 7è és el següent:
“5) Quan es tracti de construccions, instal·lacions o obres declarades
d’especial interès o utilitat municipal, o d’obres promogudes per l’Estat, les
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, directament per elles o
mitjançant ens dependents d’ells, o per entitats sense ànim de lucre, es
deduirà de la quota líquida de l’impost, fins al límit d’aquesta, l’import a
satisfer en concepte de taxa per la tramitació de la llicència urbanística.”

Es modifica el paràgraf 3 de l’article 9 per preveure el prorrateig de la quota.
La nova redacció del paràgraf 3 de l’article 9 és la següent:
“Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte
passiu no pogués tenir lloc el seu gaudiment, les quotes seran prorratejables per
trimestres naturals i els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de
la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no
s'hagués pogut gaudir de l’aprofitament.”

Rosa Boladeras Serraviñals

Signatura 2 de 2
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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 19. Taxa per utilització privativa o
aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de
les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de
via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35. Taxa per la prestació del servei municipal
complementari de recollida i transport de residus comercials i/o industrials.
Es modifica l’article 8 i el punt 2 de l’article 9 per modificar el prorrateig de la quota.

29/11/2017 La secretària

“Article 8è. Període impositiu.
El període impositiu serà l’any natural o fracció deduïble per trimestres naturals en
l’inici o cessament de la prestació del servei.”
“Article 9è. Acreditament.
(...)
2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de
la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any

Maria Abarca Martínez
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La nova redacció dels articles és la següent:
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natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei que la
quota es prorratejarà per trimestres naturals.”
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36. Taxa pel servei de recollida i transport
d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris
Es modifica la lletra a) de l’article 2n que regula el fet imposable.
La nova redacció de la lletra a) de l’article 2n és la següent:
“a) Recollida i transport dels residus generats als habitatges particulars i altres
immobles, inclosos els que es troben en situació de fora d’ordenació, de
volum disconforme o situacions anàlogues.”
Es modifica el punt 2 de l’article 6.

29/11/2017 L'alcaldessa

La nova redacció del punt 2 de l’article 6 és la següent:
“2.- Als edificis on constin diversos habitatges i/o locals diferenciats, siguin o no
comunitat de propietaris, i encara que constitueixin una sola referència cadastral per
no haver-se tramitat davant el Cadastre la corresponent declaració de divisió
horitzontal, es practicaran a nom del titular de l’immoble tantes liquidacions com
entitats, habitatges i/o locals existeixin, aplicant-se la tarifa regulada en les lletres b)
o e) en funció de l’ús assignat a l’immoble pel Cadastre.”

Rosa Boladeras Serraviñals

La nova redacció de l’article 7 és la següent:
“Article 7. Acreditament i període impositiu.
La taxa s’acredita periòdicament l’1 de gener de cada any i el període impositiu
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la
prestació del servei; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta
circumstància i es procedirà al prorrateig de la quota per trimestres naturals.”

29/11/2017 La secretària

SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord
provisional, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Maria Abarca Martínez
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Es modifica l’article 7 per contemplar el prorrateig de la quota:
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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 de les ordenances fiscals, 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.”

Signatura 2 de 2

Rosa Boladeras Serraviñals
Maria Abarca Martínez

Ramon Gabarrón
Explica que es tracta de presentar les modificacions quant a les OOFF. Comença per
dir que, en principi les modificacions són fruit dels acords presos l’any passat i a
continuació explica una a una les modificacions abans transcrites.
Alcaldessa
Dona la paraula al senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
Vol expressar el posicionament del seu grup. Anuncia que el sentit del vot serà contrari
i que presentaran al·legacions. En algunes d’aquestes modificacions veuen canvis que
milloren el funcionament de les ordenances, en gran part tècnics i per tant consideren
que ja es podrien haver portat al ple de setembre. El seu grup ve criticant o ve
argumentant la innecessarietat de fer tants plens extraordinaris per qüestions de
calendari perquè creuen que amb una bona previsió això seria evitable.
Votaran en contra perquè consideren que els canvis introduïts són insuficients. Creuen
que les OOFF s’haurien de reestructurar, repensar de dalt a baix. Consideren que les
OOFF, juntament amb els pressupostos, haurien de tenir diverses utilitats, com ara la
redistribució de la riquesa o la regulació del nostre impacte en el medi ambient. Pel
que fa a l’impacte sobre el medi ambient veuen un parell de canvis en aquest sentit,
que el seu grup havia ja recolzat o proposat, com ara que les empreses constructores
tinguin la menor de les bonificacions que permet la llei o que s’incentivi l’aprofitament
de l’energia solar. Ara bé, sobre la redistribució de la riquesa creuen que la situació
econòmica i social exigeixen les màximes mesures per poder canviar la situació el que
traduït a les ordenances fiscals seria introduir una modificació que afavorís la
progressivitat.
Considera que tot el que es faci des de l’ajuntament sempre serà poc perquè amb
qualsevol tipus de modificació no s’evitarà que continuï havent explotació a Corbera,
on tenim unes rendes per càpita, de mitjana, de les mes altes dels països catalans. I

29/11/2017 La secretària
Signatura 1 de 2
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Alcaldessa
Dona la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
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això combinat amb que hi ha molta població deplorable, amb situacions de dificultat
econòmica, per fer front a despeses d’habitatge, de transport públic. Creuen que
l’Ajuntament de Corbera deuria de fer el màxim per solucionar-ho, mitjançant OOFF
progressives, estira tot ho que permet la llei per augmentar aquesta progressió, encara
que no sempre sigui possible. Argumenta, sobre l’impost de l’IVI, com a principal font
d’ingrés de l’Ajuntament, es un impost positiu perquè el consideren difícil d’eludir per
les grans riqueses, al gravar directament la propietat, però explica que no totes les
propietats amb un gran volum d’IVI estan a mans de gent amb una gran capacitat
adquisitiva, argumentant també que hi haurà gent amb un habitatge amb un valor
cadastral alt i a l’hora te problemes econòmics per pagar el transport públic.
Per tant, creuen important en que existeixi una combinació entre els impostos amb
gran recaptació, amb una forta despesa social per aquelles persones que necessitin
ajuda en determinats serveis.
Exposen un exemple de que si es puja l’IVI o la progressivitat de determinats impostos,
això pot acabar repercutint a algú que tingui dificultats de despesa, aquestes dificultats
de despesa es vegin compensades per l’Ajuntament.
Argumenta que el seu grup havia presentat al·legacions entorn a l’IVI, com ara que
en edificis que no son habitatges es pot incrementar en aquells que tenen un valor
cadastral més alt.
Son una de les al·legacions que presentaran, tot saben que es presentaran explicacions
de caràcter tècnic contra aquestes al·legacions, per ho que es denegaran en un ple
extraordinari i on s’aprovaran les OOFF, encara així creuen que han de defensar una
modificació estructural de las OOFF.
Finalment argumenten que mentre ells estan repetint un discurs de l’any passat, el
Jordi Sanchez i el Jordi Cuixart estan a la presó, i consideren que tant el seu grup com
la resta haurien de estar fent alguna cosa al respecte.
Alcaldessa
Demana es passi a votació en no haver-hi més preguntes.
“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).

29/11/2017 La secretària

2. Moció de condemna a la brutalitat policial de l’Estat a Catalunya.
Vist el dictamen de la comissió assessora, a proposta dels grups municipals d’IMC,
GIU, MPC, CDC, CUP, ERC i PSC es debat la moció següent:
“El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència desproporcionada
davant d’una ciutadania absolutament indefensa. Però sobretot restarà en els nostres
cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent
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Vots en contra: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle
Guerra i Sala (CUP).”
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d’uns ciutadans i ciutadanes que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les
amenaces.
Condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l’Estat
espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats
que el que volien és decidir i exercir la democràcia. Les gairebé 900 persones ferides
registrades a mans de la brutalitat policial, dos d’elles en estat molt greu, la vulneració
de drets fonamentals i les imatges d’agressions, repressió sense contemplacions i
violència, no cauran mai en l’oblit. Els danys materials que els cossos de seguretat han
causat en edificis i a l’espai públic han de ser rescabalats. L’actuació ha estat dictada
pel govern de l’Estat, que n’és el responsable últim, i que n’haurà d’assumir les
conseqüències.

Exigim el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional que no pot
continuar mirant cap a un altre costat i fent veure que a Catalunya no ha passat res.
Les imatges del que vam viure l’1 d’octubre estan a tots els mitjans internacionals i
sobre la taula de totes les cancelleries. Ha quedat clar que els catalans tenim dret a
decidir el nostre futur i que l’Estat espanyol ha intentat reprimir, sense èxit, la voluntat
del poble català.

Rosa Boladeras Serraviñals
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Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el comportament dels
més de 2 milions de persones que el dia 1 d’octubre es van expressar a les urnes, i
una especial menció als qui se’ls va usurpar el vot. La seva valentia, compromís i
fortalesa exercint el dret a vot, oposant resistència pacífica, fent costat a la gent que
volia votar i no caient en la provocació de les forces de seguretat espanyoles, són el
reflex d’una societat madura, pacífica i plenament democràtica. Un reconeixement a
tots els votants, a tots els voluntaris, i alcaldes i alcaldesses, electes locals i
treballadors públics que van fer possible que es pogués votar.

En darrer terme, reiterem el nostre compromís per preservar la cohesió social i la
convivència cívica a les nostres viles i ciutats des de la defensa de la pau, les llibertats
i els valors democràtics. En democràcia, la pluralitat d’idees i opcions polítiques es
gestiona mitjançant el diàleg, el respecte mutu, la negociació i el vot, mai amb la
violència.

29/11/2017 La secretària

PRIMER.- Mostrar la solidaritat d’aquest Ajuntament amb els municipis afectats pels
danys provocats per la violència policial i amb les persones que han resultat ferides
com a resultat de la brutalitat en l’actuació desproporcionada dels cossos de seguretat
de l’Estat.
SEGON.- Expressar el suport a tots els alcaldes i alcaldesses de Catalunya que, d’una
forma o altra, s’han vist afectats per accions o reaccions al voltant de la convocatòria
de l’1 d’octubre, tant per promoure l’exercici del dret a decidir o com per qualsevol
altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica
amb empara en els principis fonamentals d’autonomia local i dret a la participació
política.
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Per tot l’exposat, s’acorda:
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TERCER.- Exigir al Ministeri de l’Interior el rescabalament pels danys materials
causats pels cossos de seguretat de l’Estat en la seva actuació desmesurada a
Catalunya.
QUART.- Exigir la dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en l’exercici de la
violència d’Estat i de la vulneració dels drets humans a Catalunya.
CINQUÈ.- Exigir la retirada immediata del efectius policials dels cossos de l’Estat que
van ser destinats a Catalunya per reprimir el referèndum i que encara hi romanen.
SISÈ.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de
Municipis per la Independència, al Ministeri de l’Interior, la Delegació del Govern
espanyol a Catalunya i la Subdelegació corresponent.”

Rosa Boladeras Serraviñals

Xavier Miquel
Donaran suport a aquesta moció. Volen donar suport, a nivell institucional, a tots el
ferits del darrer 1 d’Octubre per violència policial. Argumenta la dificultat de la situació
actual política a Catalunya, i explicant que els a estranyat positivament el suport donat
pel PSC a aquesta moció. En quant al PP i la seva posició en contra de la moció no els
ha estranyat.
Els agradaria saber que es farà per part dels regidors de l’Ajuntament, en el cas que
s’apliqués l’article 155, mitjançant el pacte entre PP i PSOE, on entre d’altres coses es
volen convocar eleccions al Gener, i la intervenció de TV3 i els mossos d’esquadra.
Volen saber si el PSC de Catalunya donés suport aquest fet, que farien els regidors del
PSC de Corbera. En cas de que el PSC de Corbera no s’oposessin aquesta mesura, que
es el que farien els demes partits del equip de govern, GIU, ERC i MPC, perquè no
entendrien que al ajuntament de Corbera hi hagués un partit, al equip de govern, que
donés suport a aquestes anomalies democràtiques. Depenent d’això ells començarien
una campanya amb mesures i decisions necessàries, perquè consideren que no es pot
seguir amb normalitat el que esta succeint en l’estat d’excepció actual. Depenen la
seva acció enfront les respostes sobre la posició i acció de la resta de grups polítics.

29/11/2017 La secretària

Alcaldessa
Exposa que donarà la seva opinió, personal i del partit, pensa que cadascú s’ha
d’expressar com consideri. Diu que ja se l’hi va preguntar sobre què faria sobre el
referèndum, i va expressar que ells no farien res per impedir-ho i que segons anessin
els esdeveniments actuarien. El seu posicionament personal, ara com a alcaldessa, es
procurar que en el municipi hi hagi civisme i convivència, i respecte a totes les idees.
Per això argumenta que aniran fent segons els esdeveniments que vagin passant.
Personalment, exposa que ella té un criteri independent del seu partit a Catalunya i aa
Madrid, sense voler dir que ella estigui d’acord a totes les idees però si que les respecta
totes. Es pregunta perquè tots els hi demanen explicació a ells i no a la resta de partits.
Exposa que han apostat pel diàleg, que no es posiciona ni a un cantó ni en l’altre, i la
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Alcaldessa
Dóna la paraula a la Sra. Montserrat Febrero i Piera, qui procedeix a la lectura de la
Moció.
A continuació dóna la paraula al Sr. Xavier Miquel.
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considera la posició mes difícil. Volen ser un pont perquè el diàleg sigui possible,
perquè si no aquesta societat, país i municipi tenen un futur molt difícil. Així que ells
seguiran complint amb el mandat atorgat pel poble i amb la responsabilitat que han
adquirit, i seran conseqüents com a grup municipal. Expressa que no poden incidir
amb el que faran altres grups, ni en les decisions personals de la gent del seu partit.
Quant a la normalitat mantinguda, ho considera un valor, i sap que els ciutadans del
seu municipi poden estar preocupats, però que algú ha de mantenir la normalitat i el
funcionament de tots el serveis. Demana respecte per aquesta opinió sobre la
normalitat que presenta l’Ajuntament.
Montserrat Febrero
Exposa que el seu partit ho esta parlant, i que a partir de la setmana que ve donaran
una resposta. Segons el que passi dema decidiran. Segueix dient que com tothom ha
pogut observar s’han pogut tirar endavant totes les coses pactades, que no hi ha hagut
problemes en aquest sentit i que segons els esdeveniments pròxims prendran la seva
decisió. Acaba dient que és un tema que ja han parlat amb l’Alcaldessa.

Signatura 2 de 2

Rosa Boladeras Serraviñals
Maria Abarca Martínez

Jose Antonio Andrés Palacios
Explica que la seva política acaba en el municipi de Corbera, que al seu partit hi ha
gent de totes les ideologies. Ell personalment no accepta cap repressió ni per tant de
l’Estat Español ni de la societat catalana, apostant pel dret a decidir. El fet de estar al
mig no significa acceptar ni tolera pressions ni de la dreta ni de la esquerra. Respecta
les idees de la resta però demana que es respectin les seves, vetllar per seguir
treballant pel municipi, i considera que tots ells com a representants han de defensar
a tots els ciutadans.
Xavier Miquel
Per al·lusions o replica, argumenta que es fàcil posicionar-se com a partit del municipi.
Expressa que aquí no han hagut càrregues policials ni presos polítics, i pregunta que
si passes aquí a Corbera, si també ho considerarien decisions fora del municipi.
Argumenta que ells mai han impedit l’expressió de ningú, que l’únic que estan dient
és que no entendrien que l’equip de govern de l’Ajuntament de Corbera donés suport
a aquesta situació. Manifesta que és evident que cadascú pot fer el que vulgui i que
ells no assaltaran l’Ajuntament ni res d’això, però pressionaran al govern en cas
d’aquest suport, de la manera que ells cregui convenient i que serà, com venen dient
des de sempre, de manera pacifica, que és de l’única manera que saben d’expressarse.
Retreu a l’alcaldessa quan ha manifestat que ells estan a favor del diàleg i que estan
al mig. Considera que el partit al qual pertany l’alcaldessa no està entre mig de les
dues posicions, si no que està posicionat a favor de l’article 155. No creu que estiguin
a favor del diàleg i considera que l’únic que han fet es un pacte constitucional, que
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Manel Ripoll
En primer lloc expressa que el seu partit és un partit municipalista i que hi ha opinions
tant a favor com en contra, i que respecten totes les posicions. Argumenta que ell va
signar un pacte amb tots el grups municipals de l’Ajuntament, i que volen seguir
mantenint-lo sense tindre en compte els pensaments propis, fixant el municipi per
davant de les idees personals i seguint el pacte entre els quatre grups municipals.
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ningú sap de que va ni quan es farà, que ni tan sols poden parlar d’un referèndum
pactat. Considera que és una fal·làcia parlar de que el partit del govern està entre mig
de les dos posicions.
Alcaldessa
Es defensa dient que simplement es posiciona així perquè estan rebent de totes dues
bandes, no sap si aquest fel el considera significatiu.
Xavier Miquel
Diu que tothom rep de tot arreu, però no accepta aquest posicionament de dir que
estan entre mig, i considera que d’aquesta manera el partit al qual pertany l’alcaldessa
serà còmplice directe de tot el que succeeixi a Catalunya durant les properes setmanes
i per això el seu grup municipal demana el que està demanant.

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), 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 Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón
Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP).”

Rosa Boladeras Serraviñals

I en no haver-hi més assumptes a tractar la presidenta aixeca la sessió a les 18:45
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

L'alcaldessa,
Rosa Boladeras Serraviñals

La secretària
Maria Abarca Martínez

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

Maria Abarca Martínez

29/11/2017 La secretària
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Alcaldessa
Dona per conclòs el debat i demana que es passi a votació en no haver-hi més
intervencions.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT DE PRIMERA
CONVOCATÒRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 24 d'octubre
de 2017
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 extraordinària i urgent i tractar els assumptes de l'ordre del dia.
Sota la Presidència de l’alcaldessa, Rosa Boladeras Serraviñals i assistits per la
secretària general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen:

Rosa Boladeras Serraviñals

Montserrat Febrero i Piera, primera tinenta d’alcaldessa
Ramón Gabarrón Rubio, segon tinent d’alcaldessa
Mercè Rocas i Rubió, tercera tinenta d’alcaldessa
Jordi Anducas i Planas, regidor
Arturo Martínez i Laporta, regidor
Carme Benito i Gómez, regidora
Alfredo Prado García, regidor
Manel Ripoll i Puertas, regidor
José Antonio Andrés Palacios, regidor
Xavier Miquel i 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 és prenen els acords següents:
1. Ratificació de la urgència de la sessió plenària.
Es ratifica la urgència de la sessió per unanimitat de tots els grups municipals.
"2. Moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya (ERC)

29/11/2017 La secretària

Alcaldessa:
Abans de procedir a la lectura de la moció, l'alcaldessa dóna la paraula a la Sra.
Montserrat Febrero.
Montserrat Febrero:
Agraeix l'assistència al ple extraordinari urgent. Manifesta que els fets i esdeveniments
exposats, van motivar que ERC proposés a la reunió de coordinació la convocatòria
d'aquest ple, i agraeix a l'alcaldessa que l'hagi convocat. Els regidors/es de
ERC renuncien a les dietes per assistència en aquest ple, i conviden a la resta de
regidors/es que també ho facin. Dit això comença a explicar que el passat 21
d'Octubre de 2017 el Govern d'Espanya va activar l'aplicació de l'article 155 de la CE
contra l'autonomia de Catalunya, i està previst la seva aprovació imminent pel Senat.

Maria Abarca Martínez
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29/11/2017 La secretària

A continuació dona lectura a la moció en els termes següents:

Maria Abarca Martínez

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Tot indica que serà una aplicació molt amplia contra l'autonomia política i contra les
institucions democràtiques. Argumenta que aquest fet ha sigut l'últim d'una cadena de
fets del Govern Espanyol contra Catalunya, contribuint a una escala de detenció i
agressió contra el poble de Catalunya. Explica que van començar amb les retallades a
l'Estatut d'Autonomia per part d'un Tribunal Constitucional poc independent. D'altra
banda, argumenta els diferents atacs per part del poder judicial sobre els nostres
representants democràtics com el president i els consellers de Catalunya per
organitzar el procés participatiu del 9N, contra la presidenta i els membres de la messa
del Parlament de Catalunya, per dur a terme la tasca de permetre fer debats polítics
al Parlament, contra més de 850 alcaldes i alcaldesses per donar suport al referèndum
d'autodeterminació de Catalunya, contra càrrecs polítics de la Generalitat de Catalunya
per fer la seva feina, duent a terme detencions injustes i mesures cautelars, havent
sigut també intervingudes les finances de la Generalitat de Catalunya.
Continua dient que el passat 1 d'Octubre, es van superar tot tipus d’impediments per
dur a terme el referèndum d'autodeterminació, tacat per una bestial repressió policial
contra ciutadans/es indefensos, pròpies d'altres temps i latituds. Recorda que a
Corbera es va poder votar gràcies a l'esforç de tots i totes, i remarca aquest tot i totes.
Fa referència al passat dilluns 16 d'Octubre, on expressa que es va dur a terme un
nou disbarat per part de l'Audiència Nacional, empresonant als presidents
de l'Assemblea Nacional de Catalunya i d'Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi
Cuixart,
i
recorda
que
porten
a
la
presó
8
dies
injustament.
Argumenta que davant tots aquests fets els ciutadans/es de Catalunya han anat
reaccionant i denunciant els fets de forma ferma i pacífica. Recorda que també a
Corbera, davant de totes aquestes injustícies, s'ha demostrat que s'està en contra i
que s'ha actuat de forma pacífica i serena.
Segueix dient que els regidors/es de ERC a Corbera de Llobregat estan molt orgullosos
de tots i totes, dóna importància a la situació històrica actual, exposa
que són moments i vivències que estan donant moltes lliçons a tots i en especial als
representants polítics. El moviment i la revolució que s'està vivint a Catalunya és una
situació nova, transmet que estem en un moviment liderat per sota, per les bases, per
tot un poble que està duent a Catalunya cap a una nova República. Expressa que són
conscients que hi ha dubtes, que ens trobem immersos a la incertesa del que passarà
demà, i realitza una sèrie de preguntes; quina nova declaració, quina nova amenaça,
quina nova decisió es prendrà, quines conseqüències tindrà, com ho podran denunciar
i on es concentraran? Expressa que ERC es compromet a acompanyar el moviment del
poble de Catalunya fins al final, fins a aconseguir la nova República. Personalment,
exposa que el seu compromís i la seva dignitat personal està al servei de tots, que
està al dos-cents per cent perquè vol el millor pel seu poble, Corbera de Llobregat, i
pel seu país, Catalunya. Per tots, pels fills i néts, i en memòria de la lluita dels nostres
avantpassats. Per tot això i davant de la decisió del Govern d'Espanya de suspendre
l'autonomia política de Catalunya, volen que Corbera de Llobregat i el seu Ajuntament,
com a institució, mitjançant el seu màxim òrgan de representació, el Ple Municipal,
manifesti que majoritàriament estem en desacord a l'aplicació de l'article 155 de la
CE, contra l'autogovern i les institucions catalanes, mitjançant el debat i la votació de
les mocions que a continuació es presenten.
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L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a
la suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític
la resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. Trentavuit anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut,
després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits polítics en
el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació
d’anul·lació política.

El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via
de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les
institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van
concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el passat
1 d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament
refermat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya.

Rosa Boladeras Serraviñals

Per tots aquests motius el grup municipal d’ERC proposa al Ple municipal l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el
mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del
Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la
República aprovades pel Parlament de Catalunya.

29/11/2017 La secretària

SEGON. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les
mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions
catalanes.
TERCER. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la
suspensió de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar
amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola.
QUART. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a
l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics

Maria Abarca Martínez
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L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat
de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a
través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de
comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles
i processos judicials contra el govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i
alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra població pacífica l’1 d’octubre,
l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran desplegament de forces
policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes
de la Generalitat de Catalunya.
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del Parlament de Catalunya. “
Alcaldessa:
Dóna la paraula al Sr. Pol Ejarque.
Pol Ejarque:
Comença la intervenció traslladant el seu dol a la família d’en Jordi Martínez. Expressa
que el seu partit renuncia a les dietes del Ple. A continuació explica que votaran a favor
d’aquesta moció consensuada per tots els partits polítics sobiranistes per moltes raons
que estan perfectament reflectides en el text de la moció. Per tant reafirma aquest vot
a favor i argumenta que principalment ho faran pels ferits de l’1 d’Octubre i per en
Jordi Sanchez i en Jordi Cuixart que actualment es troben a presó.
Alcaldessa:
Dona la paraula al Sr. Xavier Miquel.
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Xavier Miquel:
Expressa que el vot de la CUP serà favorable perquè consideren que el que està a punt
de passar i que va ser anunciat dissabte, i el que possiblement pesarà el divendres, és
l’atac més salvatge contra l’autogovern de Catalunya i les seves institucions.
Consideren que és un cop d’estat perpetrat pels hereus directes del franquisme, pels
mateixos que van redactar una constitució que blindava els privilegis de la monarquia,
de les elits econòmiques, del poder militar o de les velles estructures franquistes.
Consideren que l’atac no és exclusivament contra el poble de Catalunya, si no contra
la dèbil democràcia que l’Estat Espanyol tenia fins ara, i sobretot per salvaguardar els
fonaments del règim del 78, en un moment on aquestes estructures estan més
qüestionades i debilitades que mai. Creuen fermament que aquest intent de submissió
i humiliació que intenten fer amb la intervenció total de l’autogovern de Catalunya no
els hi sortirà bé. Perquè el govern sap que això és inviable, que no tenen ni la força ni
la raó per aconseguir-ho, i sobretot perquè saben que milers de persones estaran
disposades a desobeir les normes dictades per un virrei. Expressa que així ho han
assegurat ja col·lectius de periodistes, d’infermeres, de mestres i directores d’escoles
i instituts, de policies i bombers, pagesos, ajuntaments... i les que vindran, afegeix.
Perquè, asseguren que deliberadament, el Govern Espanyol, s’ha oblidat que
“nosaltres (fent referència al poble català), som hereus de les bullangues i de la rosa
de foc, de les vagues, els tramvies i de la canadenca, nets de les bruixes que mai no
van poder cremar, nets/es dels obrers/as que no van poder matar”.
Continua dient que també sembla que han oblidat que fóssim partícips del no a la
guerra, de la lluita contra el “Pla Bolonya”, i en defensa de l’educació i la sanitat pública
de qualitat, que han lluitat en les mil lluites per defensar el territori i el medi ambient,
que han sortit al carrer en vagues generals i multitudinàries en defensa dels drets
laborals i la classe treballadora, que han obert petites esquerdes al discurs i a la
pràctica hegemònica patriarcal. Que han participat en aturar desnonaments, i han
clamat per l’arribada i acollida de refugiats. Recalca, sobretot que sembla que han
oblidat, que més de dos milions de persones l’1 d’Octubre van desobeir massivament
aquest règim, fins i tot davant la brutalitat policial.
Expressa que així ho han fet fins ara i que així seguiran, desobeint i resistint activa i
pacíficament davant qualsevol nou embat repressiu. Finalitza dient que serà la pròpia
ciutadania qui farà impossible l’aplicació de l’article 155, i que esperen, com no creuen
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que pugui ser d’altra manera, que aquesta setmana es declari la nova República,
perquè volen iniciar la defensa de la legalitat d’aquesta. Una República que lluitarà
perquè esdevingui el nou món que porten els seus cors, continua dient, una República
on es pugui parlar de tot, en definitiva, la República del 99% de la població.
Finalitza el seu torn de paraula fent una forta abraçada en Jordi Cuixart, en Jordi
Sanchez, i als seus familiars i entorn, fent referència que avui passaran el seu novè
dia a la presó.
Alcaldessa:
Dóna la paraula al Sr. Antonio Moreno.
Antonio Moreno:
Dona suport a les paraules aportades pel Xavier Miquel, de la CUP. Creuen que estem
en un moment molt delicat, i que s’ha de resistir des de baix, com a ciutadà. Expressa
el seu vot com a favorable a la moció presentada per ERC i renuncien també a les
dietes d’aquest Ple.

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruiz (IMC), 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).
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado
García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).

Rosa Boladeras Serraviñals

Signatura 2 de 2
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Alcaldessa:
Dóna per finalitzat el torn de debats, i procedeix a la votació de la moció.

Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC).”
La moció resulta aprovada per la majoria absoluta dels vots emesos.”
“3. Moció en contra de l’aplicació que fa el Govern de l’Estat de l’article 155
de la Constitució (PSC).

29/11/2017 La secretària

“El Partit dels Socialistes de Catalunya ha tingut una participació històrica en la
construcció de l’autonomia de Catalunya, un paper del catalanisme socialista que
volem reivindicar i posar en valor. Catalunya no seria el que és avui sense la
contribució del socialisme català. Tampoc volem, ni ens ho podem permetre, renunciar
al nostre paper en la construcció de la Catalunya del futur.
Els socialistes de Corbera hem defensat sempre el nostre país i la nostra llengua,
donant-ne exemple pràctic en totes les decisions i actuacions que hem portat a terme.
Així mateix, sempre hem apostat pel diàleg i pel pacte com la via més democràtica i
justa per a la resolució dels conflictes.

Maria Abarca Martínez
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Alcaldessa:
Dona la paraula al Sr. Alfredo Prado, que procedeix a la lectura de la moció:
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Considerem que el Govern de l’Estat ha optat per l’aplicació de l’article 155, el qual
suposa la liquidació de l’autogovern que tant va costar d’aconseguir. Tot i que
l’aplicació d’aquesta mesura està pendent encara de l’aprovació del Senat, volem
avançar que no la compartim i que continuarem apostant pel diàleg.
Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya a Corbera de Llobregat proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER. Rebutgem l’aplicació que fa l’Estat espanyol de l’article 155 de la Constitució
perquè, no només se suspèn l’autonomia de Catalunya i es posen en entredit les
institucions catalanes de forma global, sinó que avança encara més en l’escalada
d’actuacions que cada cop fan més difícil l’establiment de converses i de diàleg per
assolir acords i trobar solucions a la greu situació que s’ha arribat a Catalunya.

Signatura 2 de 2
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TERCER. Traslladar aquests acords al President de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, al President del Govern de l’Estat i a les Corts Espanyoles.”
Alcaldessa:
Dóna la paraula al Sr. Albert Cañellas.
Albert Cañellas:
En primer lloc expressa la voluntat del seu partit en renunciar a les dietes del Ple
d’avui, perquè no repercuteixin a les arques de l’Ajuntament. Sobre les mocions que
s’han presentat per part del PSC. Argumenta que com a conclusió a tot això, i veient
la situació actual, estan convençuts que el que fa falta és un Govern a l’Ajuntament
que sigui fidel a la República, i compromès amb el procés constituent, d’acord amb el
sentiment majoritari a Corbera de Llobregat, afegeix, com queda expressat al Ple
d’avui amb l’aprovació de la moció anterior. Creuen que això és incompatible,
evidentment, amb què el PP formi part del govern municipal de Corbera, tot i que ara
mateix tampoc en forma part. Però també creuen incompatible que els 4 regidors del
PSC segueixin formant part de l’equip de govern de Corbera. Expressa que fins ahir
dubtaven d’això, però al rebre la proposta de moció del PSC, van poder aclarir el punt
de vista d’aquest partit.
Creuen que ara és el moment d’obrir converses amb la resta de partits, començant
amb ERC, que és qui té un pacte amb PSC per governar Corbera, també amb CDC, i
amb la resta de partits, especialment Iniciativa, que ha votat a favor l’anterior moció.
També consideren important obrir converses amb ANC, ÒMNIUM, Comitè en defensa
de la República i amb PODEM, per veure com llegeixen l’actual situació política i
municipal. Abans de procedir a comentar la moció en qüestió, volen enviar un missatge
al PSC, a qui demanen que no es faci victimisme, que no es parli de persecucions a
idees o persones. Fa referència al que es va dir a l’anterior Ple per part del PSC, on va
manifestar que rebien de totes dues bandes, i li manifesta que tots tenen dues bandes
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SEGON. Ens oferim per continuar treballant per Catalunya i aconseguir l’acord polític
que sempre hem defensat, i seguirem defensant.
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i sempre hi haurà la crítica. Consideren normal que hi hagi cert nerviosisme per part
del PSC, perquè creuen que s’estan quedant en minoria en la seva posició. Segueix
dient que tots han sigut minoria, i posa l’exemple de quan es va votar l’Estatut
d’Autonomia, i ells reclamaven el seu vot en contra, perquè era un Estatut que els
lligava amb Espanya, i van ser minoria. Tot i així afegeix que es van presentar a les
eleccions seguint aquelles normes.
Manifesta que és incompatible que aquesta opinió minoritària, on es troba el PSC,
estigui representada al govern municipal. No poden anar en contra de qui sent el PSC,
com a defensa de la classe treballadora o en el dret d’autodeterminació, però si van
en contra de la direcció del PSC actual que consideren que s’ha allunyat molt d’aquests
principis fundacionals.
També volen adreçar-se als treballadors de l’Ajuntament, saben que són ells els que
fan la feina, i als que els afecten més els possibles canvis ocasionats per aquesta
situació. Indica que s’ha de trobar la manera de què els afecti el mínim possible a la
feina realitzada per l’Ajuntament. Però creuen necessari un equip polític a l’Ajuntament
de Corbera, que assumeixi les responsabilitats que vindran en els pròxims temps sense
cap ambigüitat, que s’atreveixi a assumir-ho plenament i proactivament.
Fa referència al divendres passat, on el PSC va ser un dels partits que va proposar la
moció en condemna de la violència policial de l’1 d’octubre i que ho valoren
positivament. Però afegeix, que posteriorment, altres membres del PSC s’han mostrat
clarament contraris a l’aplicació del 155, com per exemple, la carta subscrita per
alcaldes de St. Coloma de Gramenet o de Terrassa, socialistes clarament en contra de
l’aplicació de l’article 155. En canvi, la moció original que PSC ha presentat en aquest
ple extraordinari és favorable a l’aplicació del 155. Aquesta moció, argumenta, que és
el més semblant a un comunicat del PSC de Corbera que han tingut. Quan divendres
es va pregunta l’opinió al PSC, expressa que no van aclarir aquest fet concret, sols que
estaven a favor del diàleg, i evidencia, que tothom està a favor del diàleg, i inclou al
seu partit.
Sobre la moció presentada en el Ple, explica que s’ha anat rebaixant el que el PSC deia
originalment, ja que originalment la moció deia que el PSC considerava que el Govern
de l’Estat ha optat per una l’aplicació dura de l’article 155; tot i que l’aplicació d’aquesta
mesura està pendent de l’aprovació del Senat, és va avançar que no compartien la
seva duresa. Així que el PSC criticava la duresa, no que s’apliqués l’article 155. També
esmenta que inicialment el text incloïa un rebuig a la DUI efectuada per part del
Parlament de Catalunya, i que això a desaparegut d’aquesta moció.
Aquella moció tenia un segon punt als acords, on es demanava el restabliment de la
legalitat i el marc de l’Estat de dret a Catalunya, i la convocatòria d’eleccions
autonòmiques el més aviat possible, i afegeix que aquest punt també ha caigut de la
moció. Creuen que és un problema que membres de l’equip de govern tinguin dubtes
sobre quina és la legalitat que s’ha de respectar al Ple de l’Ajuntament i arreu de
Catalunya, que és la legalitat que emani del Parlament de Catalunya i del mandat
sorgit de la victòria del “Si” de l’1 d’octubre. Finalitza sobre aquest fet, dient que
aquesta era la primera versió, que després va arribar un altre on van desaparèixer
diferents elements, però que seguien demanant que es restablís la legalitat i el marc
de l’Estat de dret a Catalunya, i que finalment això s’ha anat traient.
Amb això, argumenta, que han tret dues conclusions: primer el posicionament del PSC
de Corbera favorable a l’aplicació del 155, però no exactament com ho aplicaria el PP,
ja que sinó haurien de formar part del PP, però reafirma, que de totes formes el PSC
s’ha posicionat a favor de l’aplicació d’aquest article. Torna a dir que altres del PSC
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s’han posicionat totalment en contra d’aquesta aplicació. Argumenta que s’ha anat
rebaixant la duresa d’aquesta moció. Afirma que el PSC no s’atreveix a posar la seva
opinió a votació en aquest Ple, i ho entenen, creuen que seria una mala jugada per
part del PSC, ja que és una opinió minoritària.
Diu que davant de l’1 d’octubre es van oferir pel que fes falta, a l’hora de poder entrar,
si fos falta, de forma temporal en el Govern Municipal per fer efectiu que l’1 d’Octubre
es pogués realitzar amb totes garanties a Corbera, als col·legis electorals habituals, i
manifesta que no va fer falta. Que el PSC, es va comprometre a no fer res, ni per
impedir-ho, ni per ajudar, i reafirma, tampoc calia. Ara exposa que el PSC ha fet un
pas diferent, que ha col·laborat amb la repressió que està duent a terme el Govern de
Rajoy. Segueix dient, que l’opinió mostrada en aquest comunicat, que era la primera
versió de la moció que s’ha presentat en aquest Ple, mostra que l’opinió del PSC de
Corbera, es favorable a l’aplicació del 155.
Repeteix que creuen que fa falta a Corbera un govern municipal que sigui fidel a la
República i compromès amb el procés constituent. Per aquest motiu iniciaran les
converses mencionades abans i votaran en contra d’aquesta moció.

Signatura 2 de 2

Rosa Boladeras Serraviñals
Maria Abarca Martínez

Pol Ejarque:
Comença la intervenció sobre el segon punt de l’ordre del dia, i expressa que la posició
del PSC d’avui els produeix tristesa, ja que ell confiava en el projecte federalista
asimètric de Maragall, i que en certa mesura, va confiar en la Corbera d’en Pere Alegri.
Creu que aquest és el sentiment que és produeix a moltes llars de Corbera, que no
entenen com el PSC pot pactar amb el PP més centralista de la història amb l’aplicació
del 155, i abandonant tota la seva tradició catalanista. Fa un exercici de memòria sobre
l’1 d’Octubre, on esmenta que el Sr. Miquel Iceta repartia culpes per igual a Carles
Puigdemont i a Mariano Rajoy per la brutalitat policial de l’1 d’octubre. Afegeix que
després parlaven que no és realitzes la DUI ni s’apliqués l’article 155. El president
Carles Puigdemont va oferir en la resposta al seu requeriment un diàleg sense línies
vermelles, però això no es podia acceptar per part de l’Estat, afirma. I afegeix que
tampoc el PSC va defensar aquest diàleg, només va oferir un intent de reforma
constitucional. El PSOE va expressar que aprovarien un 155 tou, però el que realment
es coneix avui com el 155 no ho consideren tou. Explica que la seva aplicació suposa
el cessament de tot el govern, la paralització del poder legislatiu i la intervenció dels
mossos i mitjans públics catalans.
Segueix expressant que a la moció que presenta el PSC parla d’eleccions, i fa referencia
al Sr. Xavier Garcia Albiol, que ha comentat que la convocatòria d’eleccions pel
president, no evitarà l’aplicació per part del Govern de l’Estat de l’article 155. També
afegeix que la vicepresidenta del Govern Espanyol ha indicat que el període de sis
mesos pot ser prorrogable. Afirma que els independentistes són tractats com una
malaltia, i que fins que la gent no deixi de ser independentista no aixecaran la
suspensió de l’autogovern. Fa menció a què l’última vegada que es va intervenir el
Parlament es va tancar durant 40 anys.
Menciona que ha sortit el secretari general del PSOE dient que no hi ha discordances
entre el PSOE i el PSC en l’aplicació del 155, i afegeix, que el Sr. Miquel Iceta els
amenaça dient que si no hi han eleccions el 155 serà inevitable. Al·lega que l’estratègia
utilitzada és “ho et portes bé o et castigo”.

29/11/2017 La secretària
Signatura 1 de 2
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Alcaldessa:
Dona la paraula al Sr. Pol Ejarque.
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Rosa Boladeras Serraviñals
Maria Abarca Martínez

Alcaldessa:
Agafa la paraula per al·lusions. Concreta que la moció que el PSC ha presentat és en
contra de l’aplicació de l’article 155, i que han parlat amb altres partits per arribar a
un consens i és pogués votar a favor. Vol deixar clares diverses coses: evidentment
és el Ple qui decidirà, però li sembla que s’està fent un judici contra els socialistes, no
sap si d’Espanya o de Catalunya i en la seva legitima defensa, tant com alcaldessa així
com personalment, vol expressar que el PSC està en contra de la supressió de les
institucions d’autogovern de Catalunya, per les quals moltes persones van lluitar i
d’entre d’altres, socialistes.
A nivell de partit actuen en allò que poden, i transmet que les idees no s’imposen sinó
que s’han de convèncer. Afegeix que en la resta de partits també es respecta la
pluralitat d’idees.
Continua expressant que la trajectòria dels socialistes a Corbera no admet cap mena
de dubte en què no són independentistes, però que han estat sempre en la defensa
de l’autonomia, en la defensa de Catalunya, d’ampliar competències, de respectar la
llengua i la cultura, i de respectar les institucions. Manifesta que això no ho han fet
només amb discursos, sinó que ho han demostrat amb fets tangibles, amb les seves
votacions, amb la seva actuació com a partit, i expressa que només cal repassar la
història recent d’aquest municipi.
Retornant al tema de debat, expressa que personalment mai ha parlat amb el Sr.
Rajoy, i que amb el Sr. Pedro Sánchez quasi bé tampoc. Amb això torna a centrar el
debat avui i ara i pregunta què que més han de fer els socialistes de Corbera per
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Quant a la moció que es presenta, manifesten que votaran en contra, i ho faran perquè
han rebut durant el dia d’avui tres modificacions de la moció, i per tant no saben qui
els pot assegurar que la posició que tenien ahir els socialistes de Corbera a favor d’un
155 suau, no la segueixen tenint avui, però que per mantenir les seves regidories
hagin cedit en tot. Consideren que el que s’ha fet amb la moció és descafeïnar-la, de
tal manera, que al final no digui res. Afegeix, que s’ha fet de manera tan matussera i
destralera que no s’ha canviat el títol, el qual recull l’esperit de la primera moció en la
qual es defensava l’aplicació del 155 suau. Segons esmenta el títol d’aquesta moció
parla d’estar en contra de l’aplicació de l’article 155 que fa el Govern de l’Estat
Espanyol. Per tant, entén que el PSC de Corbera no està en contra de l’aplicació
d’aquest article que faria el PSOE si estigués governant. Finalitza aquest punt dient
que mentre l’Ajuntament de Corbera fa malabarismes per mantenir les regidories hi
ha dues persones que avui dormiran a la presó.
Acaba fent una petició als diferents grups municipals on expressa que és necessari un
govern alternatiu a Corbera, perquè considera necessari un govern que de forma clara,
diàfana i sense fissures obeeixi la legalitat catalana. Continua dient, que després de
l’amenaça repressiva i del cop d’Estat que representa l’aplicació de l’article 155 els
Ajuntaments, seran i han de ser, afirma, els garants de la representació democràtica.
Manifesta que és necessària màxima unitat política i d’acció a través de tots els
mecanismes possible. Troba necessari revisar les majories i pactes municipals per tal
que la defensa de les institucions sigui clara i nítida, sense por ni fissures. Demana un
govern que aposti clar per uns pressupostos participatius, per uns consens de
participació de les àrees i que es reuneixin.
Com a partit tenen clar que primer és el país i després el partit. Assegura que ells ja
estan treballant i tenen clar que Catalunya comença a cada municipi del seu territori.
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demostrar que respecten totes les idees encara que no les comparteixin com a partit
polític.
Prossegueix el seu discurs realitzant una sèrie de preguntes retòriques per arribar a
una conclusió: Comença preguntant si Corbera és un municipi que pertany a
l’Associació de Municipis per la Independència, i responen que sí. Pregunta si es va
poder votar a Corbera l’1 d’Octubre, i responen que sí. Pregunta si es va poder votar
en els col·legis electorals habituals, i responen que sí. Conclou dient que el PSC s’ha
mantingut obert, que quan han governat en coalició han estat lleials, i que en aquest
moment han donat espai propi a Esquerra, la força política amb qui es van
comprometre a governar aquest poble, i que tenen sempre present que el seu
l’objectiu se centra aquí a Corbera i consisteix en resoldre els problemes i treballar per
la ciutadania de Corbera. Expressa que aquesta és la raó per la qual el seu partit es
va presentar a les eleccions, pel qual ella mateixa va presentar-se i pel motiu que els
van votar els electors a les eleccions municipals. Torna a preguntar, què més han de
fer, per dir que consideren que l’independentisme és legítim, que és democràtic encara
que ells no ho comparteixin. Realitza una suposició on manifesta que creu que no és
obligatori ser independentista, i reclama respecte pels que no són independentistes,
ja que afegeix que en aquest municipi hi ha moltes persones que no ho són i reclama
que no es posi en dubte que també són catalans, que estimen Catalunya i el seu poble.
Manifesta que personalment no s’ha sentit mai espanyola ni espanyolista, i l’ofèn
profundament que s’equipari la seva posició al feixisme. Fa referència a un familiar
seu que va estar en un camp de concentració, i manifesta una expressió, “es faria
creus, si escoltés que avui en dia a ella la diuen feixista”.
Expressa la llibertat de tothom per fer el que vulgui, Recorda que tothom té les eines
democràtiques i que poden utilitzar-les i recalca que al Ple és on s’han de votar les
decisions que es prenguin. Manifesta que personalment va assumir les responsabilitats
de ser alcaldessa de Corbera per tots els corberencs/ques, independentment de les
idees que tinguin, i afegeix que és un dret legítim la discrepància d’idees. Argumenta
que excloure més de la meitat de la població de Corbera, tampoc li sembla la manera
de fer poble i de construir un país.
Finalitza afegint que és socialista, i no ho és per tindre un carnet, sinó per la seva
manera d’entendre el món, i per la seva manera de voler que funcioni aquesta societat,
i reclama que es consideri legítima la seva discrepància. Pensa que hem de ser capaços
de poder-ne parlar. Expressa que el govern d’un municipi representa les persones que
hi viuen en ell, i reclama que ella es igual de representant que qualsevol persona
present al Ple.
En definitiva, afegeix que és el Ple el que decidirà en consciència, i recorda als
membres del Ple que tots hauran de retre comptes als ciutadans de les seves decisions,
de la mateixa manera que el PSC rendeix comptes dels seus actes i decisions.
Manifesta que han volgut presentar aquesta moció justament per explicitar que el PSC
no està a favor de l’aplicació del 155, i que es pot entendre com cadascú vulgui, però
que literalment la moció especifica que el PSC està totalment en contra. I perquè
pensen que és una altre de les malenteses que ha comès el govern de l’Estat respecte
de Catalunya, i afegeix, que això és el que ens està abocant a una situació que cada
vegada és més difícil de resoldre.
Finalitza el seu torn aclarint que al PSC, en aquest plenari i mentre siguin representants
d’una part de la població de Corbera, sempre els trobaran per parlar i tirar endavant
aquest municipi i en general el país.
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Finalitzat el seu torn, l’Alcaldessa dóna pas a les votacions de la moció, però el Sr.
Albert Cañellas demana la paraula a qui li dona.

Rosa Boladeras Serraviñals
29/11/2017 La secretària

Alcaldessa:
Agafa la paraula per al·lusions i respon que ella no considera que faci victimisme, ni
que la situació sigui un drama. Els hi transmet que no busquin més justificacions, que
facin allò que creguin que han de fer, que això no és un joc i que de les decisions que
es prenguin en depenen moltes coses, i en depèn el funcionament del municipi i la
vida dels ciutadans. Així remarca que cadascú consideri el que ha de fer, que ella no
fa victimisme, ni tampoc busca justificacions de les accions fetes com sí fan altres
grups polítics. Finalment reivindica que vol que no se li faci dir coses que el PSC no ha
dit. Aclareix que el que s’ha vingut a dir avui és no al 155 per part de l’Estat i que si
consideren que no hi ha prou que prenguin la decisió que creguin oportuna.

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 2

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

06/09/2018 DILIGÈNCIA D’OBERTURA I
TANCAMENT del Llibre
d’Actes del Ple de l'any 2017
que s’inicia amb l’acta del
31/01/2017 i finalitza amb l’acta
del 19/12/2017.

Signatura 2 de 2

29/11/2017 L'alcaldessa

Albert Cañellas:
Demana la paraula per al·lusions i remarca que havien demanat que el PSC no fes
victimisme, però que és una opció de cadascú. Expressa que un dels partits que estan
al govern, en la seva opinió, seria millor que no hi fos, remarca, que de fet, hi ha
alguns que no hi estan i no fan victimisme. Fa referència a què el PSC expressa que
està en contra de l’aplicació del 155, però afirma, que els socialistes estan col·laborant
amb el Govern Espanyol per aplicar-lo. Manifesta que evidentment dins d’un partit
polític és pot discrepar, que hi ha pluralitat d’opinions, però que quan la direcció del
partit és mou tan lluny dels principis fundacionals del partit i les opinions d’algú, també
és coherent, afegeix, pensar en altres maneres de fer-ho com per exemple deixar el
teu partit i retreu al govern que segueix militant amb les sigles del PSC, que es un
partit que institucionalment està recolzant la decisió del govern del Sr. Rajoy, i creuen
que això es el que ha canviat en resposta de les paraules expressades en l’anterior
torn per l’alcaldessa de Corbera. A la pregunta que realitzava l’alcaldessa sobre que
han de fer, el Sr. Albert Cañellas manifesta que ara mateix els membres de PSC es
troben militant en un partit que col·labora amb el Govern Espanyol. Finalitza
transmetent que el que han de fer ells com a partit, CUP, en representació dels vots
dels ciutadans, es aconseguir que hi hagi un govern a Corbera fidel amb la República.
Segueix expressant que hi haurà moments en els que caldrà tria quina és la legalitat
vigent, la qual considera que és aquella que emana del Parlament de Catalunya i del
seu poble. Finalitza dient que no confien que els quatre membres del PSC estiguin
d’acord amb això, pel text original de la moció presentada. Insisteix en que aquella
moció criticava el com de l’aplicació del 155, i que ha sigut canviada per una moció
que critica directament només l’aplicació del 155, però consideren que la posició del
PSC està reflectida en la primera moció. Continua transmetent que respecten i
demanen respecte per la pluralitat d’idees, que la República que s’està construint s’ha
de fer entre tots i totes, també amb els que estan en contra. Expressa que han de
respectar el fet que el PSC va ser escollit en les eleccions municipals com a candidatura
més votada, però que hi ha quatre regidors del PSC en un Ple de disset regidors on
l’opció independentista és majoritària, amb majoria absoluta sobrada. Diu que no s’ha
de dramatitzar la consideració de què creguin que un partit no ha de formar part de
l’equip de govern i afegeix que canvis de govern succeeixen en molts llocs i que cal
assumir que les circumstàncies han canviat, que ara mateix existeix un xoc de
legitimitats, i que volen que el govern municipal de l’Ajuntament e Corbera sigui fidel
a la construcció de la República i al procés constituent.
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Dona la paraula al Sr. Pol Ejarque.
Pol Ejarque:
Fa referència a les paraules dites per l’alcaldessa, sobre que sembla un judici contra
el PSC, i li pregunta si es refereix a ells, al CDC, quan l’alcaldessa expressa que estan
constantment al govern rebent judicis i pressions en contra del seu partit. Segueix
explicant que li sembla indigne, que l’alcaldessa, posi en boca d’ells, qüestions com
ara que la diguin feixista.
Alcaldessa:
Aclareix que en cap moment ha dit això, que ho ha dit en general i així ho vol deixar
clar.

Alcaldessa:
Manifesta que si volen agafar aquesta interpretació per votar en contra de la moció
que ho facin, que depèn d’ells. Que li poden donar totes les voltes que considerin, però
que el PSC es posiciona en contra de l’aplicació de l’article, com exemplifica, que van
rebutjar en el seu dia l’actuació policial desmesurada i inacceptable que van fer els
cossos i forces de seguretat de l’Estat el dia 1 d’Octubre. Considera que no s’han de
justificar en res més.

Rosa Boladeras Serraviñals

Signatura 2 de 2
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Pol Ejarque:
Exposa que el que més el preocupa, és allò relatiu a la literalitat de la moció. En el
punt número 1 de la moció indica que es rebutja l’aplicació que fa l’Estat de l’article
155, referint-se a aquesta aplicació, però no a l’aplicació en sí.

Pol Ejarque:
Agafa la paraula i recalca, que ell només ho diu perquè aquesta literalitat li recorda al
“apoyare el Estatuto de Autonomia de Catalunya que salga del Parlament de
Catalunya”, però que en tot cas ells respectaran la legitimitat que tenen tots els grups
municipals d’aquest Ple en defensar les seves idees. Insisteix en què no s’ha de
dramatitzar la possibilitat que hi hagués un canvi de govern, les majories canvien,
afegeix.

29/11/2017 La secretària

Pol Ejarque:
Expressa que és legítim que hi hagi diferències polítiques entre els membres. El grup
municipal justifica aquest nou govern, no només per l’aplicació del 155, i perquè la
República necessita gent que clarament aposti per l’obediència i lleialtat catalana, sinó
perquè des del principi ja estaven en contra d’aquest pacte de govern. Manifesta que
no volen fer un canvi perquè si, si no perquè es tracta de fer una nova Corbera que
necessita evidentment d’uns nous actors polítics. Finalment fa esment a quan s’ha dit
per part de l’alcaldessa que no es poden deixar de banda la meitat de la població, i li

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 2

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

06/09/2018 DILIGÈNCIA D’OBERTURA I
TANCAMENT del Llibre
d’Actes del Ple de l'any 2017
que s’inicia amb l’acta del
31/01/2017 i finalitza amb l’acta
del 19/12/2017.

Alcaldessa:
Manifesta que els que estan dramatitzant són ells i torna la paraula al Sr. Pol Ejarque
perquè finalitzi el seu torn.
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retreu que ara s’ha fet el mateix amb els altres grups de l’oposició, per la qual cosa
considera que aquest argument no es sosté per ell mateix.
Alcaldessa:
Dona la paraula al Sr. Antonio Moreno.
Antonio Moreno:
Comença preguntant a l’Alcaldessa per què el dia 1 d’Octubre va deixar de ser
alcaldessa, i va posar com alcaldessa accidental a la Sr. Montserrat Febrero.
Alcaldessa:
Nega rotundament aquest fet exposat per l’Antonio Moreno. Li explica que ha intentat
donar espai al seu soci de govern perquè pogués portar a terme la seva ideologia i els
seus objectius, però i afirma que el dia 1 d’Octubre era ella l’Alcaldessa. Un altra cosa,
afegeix, és que la Sr. Montserrat Febrero va signar com alcaldessa accidental l’adhesió
en el Decret de suport al referèndum.

Alcaldessa:
Respon expressant que personalment creu que la vindrien a buscar a ella per temes
de responsabilitat sobre l’1 d’Octubre. Però que espera que no vinguin a buscar ningú.
Vol deixar constància de que assumeix la responsabilitat que d’això derivi. Però fa un
incís en què aquest no és el tema, i que no vol posar ni treure mèrits. Considera que
la situació d’aquest país i d’aquest municipi és prou complexa com per a entretenir-se
amb disquisicions. Finalitza manifestant que cadascú pren les seves decisions i
assumeix la responsabilitat que això li comporta. Argumenta que això ha estat fruit
d’un pacte i de qüestions que s’han parlat i acordat que es farien d’una manera
justament per tirar endavant.

Rosa Boladeras Serraviñals
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Antonio Moreno:
Pregunta si el dia 1 d’Octubre, la responsable, en cas de què s’exigeixin
responsabilitats, serà la Sr. Montserrat Febrero com Alcaldessa accidental i no
l’Alcaldessa com a càrrec propi.

A continuació dóna pas a la votació de la moció presentada, fent alguns dels regidors
la seva explicació de vot:

29/11/2017 La secretària

Èric Blanco:
Considera que s’està intentant manipular al públic i als oients, i vol aclarir que en el
punt primer de la moció diu literalment “rebutgem l’aplicació que fa l’Estat Espanyol
de l’article 155”. Afirma, que qui ho vol rebutjar ho diu clara i nítidament, i per això
voten en contra aquesta moció.
Xavier Miquel:
Manifesta que votaran en contra, i expressa que els hi ha sobtat que l’altre dia varen
comentar GIU i MPC que només treballaven per al municipi, i ara li sobta que votin a
favor d’aquesta moció. Li agradaria saber per què.

Maria Abarca Martínez
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Antonio Moreno:
Manifesta que està en contra de tota la moció perquè la considera una moció falsa.
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Montserrat Febrero:
Vol aclarir un malentès. Argumenta que ella com alcaldessa accidental va signar, va
fer el decret, i va ser alcaldessa durant un cap de setmana, del 8 al 10 de setembre, i
va signar el decret perquè es pogués portar a terme, a Corbera, el referèndum del dia
1 d’Octubre, és a dir, els espais electorals. I manifesta que el dia 1 d’Octubre no exercia
com alcaldessa accidental. Aclareix que l’alcaldessa va ser la Sra. Rosa Boladeras.
Manifesta que la postura del seu partit ha quedat molt clara, i argumenta que ERC
està darrera de les modificacions que s’han fet en aquesta moció presentada pel PSC,
i que després de totes les modificacions i negociacions que han estat fent, creuen que
per respecte no poden votar en contra i per això s’abstindran.
“Vots a favor: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Rosa
Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito
Gómez (PSC).
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Rosa Boladeras Serraviñals
Maria Abarca Martínez

Abstencions: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i
Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC).”
La moció resulta rebutjada per la majoria simple dels vots emesos.
I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21:06
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.
L'alcaldessa, Rosa Boladeras Serraviñals



La secretària, Maria Abarca Martínez

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

29/11/2017 La secretària
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29/11/2017 L'alcaldessa

Vots en contra: Antonio Moreno Ruiz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), Èric Blanco i
Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons,
Miracle Guerra i Sala (CUP).
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2017
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 20:00 hores,
es reuneix el PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a terme la
sessió ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.
Sota la Presidència de l’alcaldessa, Rosa Boladeras Serraviñals i assistits per la
secretària general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen:

Rosa Boladeras Serraviñals

Signatura 2 de 2
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Alfredo Prado García, primer tinent d’alcaldessa
José Antonio Andrés Palacios, segon tinent d’alcaldessa
Ramón Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa
Manel Ripoll i Puertas, regidor
Carme Benito i Gómez, regidora
Jordi Anducas i Planas, regidor
Arturo Martínez i Laporta, regidor
Montserrat Febrero i Piera, regidora
Mercè Rocas i Rubió, regidora
Xavier Miquel i 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

I PART RESOLUTIVA
La presidenta obre la sessió i tot seguit es prenen els acords següents:
1. Aprovació acta de la sessió ordinària del Ple de 26 de setembre de 2017.

09/04/2018 La secretària

“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 (CDC), Xavier Miquel i Pons (CUP), Montserrat Febrero i Piera (ERC),
i Alfredo Prado García (PSC).”

2. Aprovació acta de la sessió extraordinària del Ple de 20 d'octubre de 2017.
L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple de 20 d’octubre de 2017 amb
el resultat següent:

Maria Abarca Martínez
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L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple de 26 de setembre de 2017
amb el resultat següent:
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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 (CDC), Xavier Miquel i
Pons (CUP), Montserrat Febrero i Piera (ERC), i Alfredo Prado García (PSC).

3. Aprovació acta de la sessió extraordinària i urgent del Ple de 24 d'octubre
de 2017.
L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple de 24 d’octubre de 2017 amb
el resultat següent:
“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 (CDC), Xavier Miquel i Pons (CUP), Montserrat Febrero i Piera (ERC),
i Alfredo Prado García (PSC).”

L’alcaldessa dóna pas al quart punt del dia.
4. Modificació de crèdits núm. 30/2017.

Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades per a
les quals la consignació en el pressupost ordinari és insuficient, i atès que hi han crèdits
d’unes aplicacions pressupostàries de despeses no compromesos, cal tramitar
expedient de suplement de crèdit finançats amb baixes de crèdits d’altres partides del
pressupost no compromeses.

Rosa Boladeras Serraviñals

Signatura 2 de 2

09/04/2018 L'alcaldessa

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

L’interventor municipal ha emès informe favorable que queda incorporat a l’expedient.
Atès el que disposen els articles 8, 9 i 10 de les Bases d’Execució del vigent Pressupost;
l’article 177 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL),i els articles 35, 36, 37,
38, 49, 50 i 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

09/04/2018 La secretària

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 30/2017 mitjançant:
Suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del pressupost no
compromesos, segons el següent detall:
Despeses que cal finançar:
Projecte

Aplicació
pressupostària

Descripció

Consignació
Alta
actual

Maria Abarca Martínez
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Per tot l’exposat s’acorda:
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Consignació
final
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_________ 24

311

22706

RECOLLIDA D'ANIMALS
18.000,00
DE COMPANYIA

7.145,25

0,00

25.145,25

_________ 33

334

48903

TRANSFERÈNCIA
SOCIETAT SANT TELM

25.000,00

825,00

0,00

25.825,00

TOTAL

43.000,00

7.970,25

0,00

50.970,25

Finançament que es proposa:

Projecte

Aplicació
pressupostària

_________

24

312

22706

_________

03

934

35200

Descripció
CONTRACTE
SERVEIS
PREVENTIUS
INTERESSOS
DE DEMORA
TOTAL

Baixa

Consignació
final

7.145,25

0,00

7.145,25

0,00

147.948,36

0,00

825,00

147.123,36

155.093,61

0,00

7.970,25

147.123,36

09/04/2018 L'alcaldessa

En el present cas, el suplement de crèdit es realitza per despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a
l’article 35 del RD 500/1990.
Pel que fa a les baixes de crèdits, es consideren reduïbles les dotacions d’aquestes
sense pertorbació del servei.
SEGON. Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Rosa Boladeras Serraviñals

TERCER. El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en els termes d’exposició
pública no es presenta cap reclamació contra el mateix.”
Alcaldessa:
L’alcaldessa procedeix al quart punt del dia, i dóna la paraula al Sr. Ramon Gabarrón.
Ramon Gabarrón:
Dóna la bona nit a tothom, i demana l'aprovació de la modificació de crèdits per poder
finançar unes necessitats que han quedat curtes amb el pressupost aprovat per 2017.
Procedeix a l'explicació de les partides que requereixen aquesta modificació, la primera
a la qual fa referència és la recollida d'animals de companyia, la qual argumenta
insuficient per a fer front a les factures que en deriven d'aquest servei per el que queda
d'any. Per això sol·licita una dotació de 7.145,00 € més a la partida original
de 18.000,00 €, i aprovant una partida final de 25.145,00 € per poder complir amb les
necessitats pertinents del servei. Quant a la segona modificació de partida, explica que
fa referència a la subvenció que es dóna a la Societat Sant Telm, que inicialment és de
25.000,00 €, i que per poder fer front a les despeses reals s'ha de realitzar una dotació
de 825 € més, deixant la partida final en 25.825,00 €.

09/04/2018 La secretària
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D'aquesta manera, exposa que en total la modificació de crèdits a aprovar, sumant les
dues partides, seria de 7.970,25 €. Explica que per poder-ho fer, s'agafaran els diners
de partides sobrants o no utilitzades, com la partida del contracte de serveis
preventius, de la qual s'agafaran 7.145,00 € per dotar la recollida d'animals, i dels
interessos de demora que no s'utilitzaran s'agafarien els 825 € restants, i aquest seria
el total necessari sobre la modificació de crèdits, feta l'explicació deixa el punt a decisió
pel Ple.
Alcaldessa:
L’alcaldessa obre el torn de preguntes, i dóna la paraula al Sr. Miquel.
Xavier Miquel:
Expressa que votaran a favor aquest punt, perquè creuen en la importància dels
aspectes explicats. Tant en el tema de Sant Telm, per tirar endavant el conveni, com
en l’increment de la partida de recollida d’animals que ha quedat curta.

Rosa Boladeras Serraviñals

Alcaldessa:
Agafa la paraula i expressa que, si tothom està conforme, passaran aquests temes a
l’apartat de precs i preguntes, i que ho important ara és la modificació de crèdits
establerta a la proposta. Pregunta si algú vol la paraula per parla sobre la modificació
de crèdits, i procedeix a la votació d’aquest punt.

09/04/2018 La secretària

“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 (CDC), Xavier Miquel i Pons (CUP), Montserrat Febrero i Piera (ERC),
i Alfredo Prado García (PSC).”

S’aprova per unanimitat la modificació de crèdits 30/2017.
5. Aprovació minuta Conveni de col·laboració amb la Societat Cultural Sant
Telm, 2017-2021.

Maria Abarca Martínez

“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta d’Alcaldia , amb el text següent:
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Explica que s’han posat amb contacte amb les entitats animalistes de Corbera de
Llobregat, i expressa que els hi han comentat que creuen que aquesta partida s’hauria
d’incrementar de cara a l’any vinent, perquè malgrat la millora, segueix sent
insuficient. Argumenta també que els han fet saber que existeixen un parell
d’instàncies de les entitats animalistes que no han rebut resposta per part de
l’Ajuntament, i els agradaria saber la raó o el perquè d’aquest silenci. Procedeix fent
una cita d’aquestes dues comunicacions sense resposta, la primera a la qual fa
referència es de març d’aquest any, i manifesta que en ella és sol·licitava informació
sobre el nou contracte amb la protectora d’animals, afegeix que això es va demanar
des de la Plataforma Animalista de Corbera. Quan a l’altra instància sense resposta,
explica, que es va realitzar per part de l’entitat NACS, de juliol d’aquest any, referent
a un decomís de 30 gossos que va realitzar l’Ajuntament de Corbera. Expressa que és
sol·licitava informació sobre aquest fet però que no han tingut cap mena de resposta
per part de l’ajuntament. I afegeix que creuen important que es contestin les instàncies
que es fan des de les entitats i persones de Corbera.
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La Societat Cultural Sant Telm és una associació sense ànim de lucre dedicada a
fomentar les activitats culturals i d’ocupació del lleure, mitjançant l’organització d’actes
i esdeveniments per a la seva promoció en les instal·lacions de la seva propietat
ubicades al nostre municipi.
L’any 2002 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va subscriure amb aquesta entitat
un concert de prestació de serveis culturals i finançament dels mateixos amb la
corresponent subvenció de caràcter anual, el qual finalitza el 19 de desembre d’aquest
any.

Rosa Boladeras Serraviñals

A tal efecte ambdues parts estan interessades en la formalització d’un conveni per tal
de regular, d’una banda, les condicions de finançament i suport a l’entitat mitjançant
l’atorgament d’una subvenció que garanteixi el manteniment, la continuïtat i
regularitat de la prestació per part d’aquesta entitat dels serveis culturals i d’ocupació
del lleure que efectua dins de les seves instal·lacions al municipi i d’altra banda, la
possibilitat d’utilització de les seves instal·lacions per part de l’Ajuntament de Corbera
per a finalitats de caire cultural o social.
Aquest conveni s’estableix per una durada inicial de 4 anys, amb efectes a partir del
dia 20 de desembre de 2017 (inclòs), prorrogable fins a un màxim de 4 anys més, i
amb una aportació econòmica anual de 27.000,00 €.
Atès el que determina l’article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) en
regular les despeses plurianuals, s’ha de considerar que estem davant un cas
excepcional d’autorització quant als percentatges a aplicar, per la qual cosa haurà de
ser el Ple el que aprovi aquesta operació de forma expressa.

09/04/2018 La secretària

Per tot l’exposat s’acorda:
PRIMER. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat i la Societat Cultural Sant Telm (CIF G58213372) que resta
incorporada l’expedient, per a la realització d’activitats culturals i d’ocupació del lleure.
SEGON. Determinar que la durada inicial del conveni serà de quatre anys, amb efectes
del dia 20 de desembre de 2017 (inclòs), prorrogable de forma expressa per un període
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat, considerant l’interès públic que comporta la
promoció de les activitats i foment de la cultura dins del seu municipi i, en especial
aquelles que desenvolupen les entitats del mateix i que van dirigides majoritàriament
a l’ocupació del lleure i foment cultural dels veïns i veïnes de la població, està interessat
en continuar donant suport a aquesta entitat per tal que doni continuïtat a les seves
activitats i pugui assumir el manteniment de les infraestructures on es realitzen les
mateixes, dins dels termes establerts pels articles 118 i següents del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
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de fins a quatre anys més i que la quantia de la subvenció a atorgar de forma directa
per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat serà de 27.000,00 € anuals.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual en concepte de
subvenció, a favor de la Societat Cultural Sant Telm (CIF G58213372), amb càrrec a
la partida 33.334.48903 del vigent pressupost de l’exercici 2017 a 2021, subordinat al
crèdit pressupostari que es consigni als pressuposts de 2018 a 2021, en les quanties
següents:
Exercici 2017 .......................... 825,00 €
Exercici 2018 a 2020 ............... 27.000,00 €/any
Exercici 2021 .......................... 26.175,00 €
QUART. Condicionar l’efectivitat de l’acord relatiu a la despesa corresponent a
l’exercici 2017 a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdits que es tramiti a tal
efecte.

SISÈ. Notificar aquests acords a la Societat Cultural Sant Telm als efectes
corresponents.”

09/04/2018 La secretària

Rosa Boladeras Serraviñals

Alcaldessa:
Fa una breu explicació sobre el cinquè punt, expressant que es tracta de l’aprovació
per renovar el conveni de col·laboració entre la societat Sant Telm i l’Ajuntament de
Corbera per període de 2017 a 2021, i el qual finalitza el pròxim 19 de desembre.
Afegeix, de la mateixa manera que existeix un conveni de col·laboració amb la societat
Diadema, que un cop superada la fase de millora i remodelació, és centre en la
prestació de les instal·lacions per part d’aquestes dues entitats per poder fer
esdeveniments organitzats per l’Ajuntament o per entitats amb qui l’Ajuntament
col·labora. Per això s’adequa el conveni amb els mateixos paràmetres que amb la
societat Diadema, i amb la mateixa quantitat. Manifesta que per aquest motiu és
necessari cobrir l’increment econòmic i el temps no valorat, des del 19 fins al 31de
desembre, on s’havia de fer la modificació que s’acaba de votar. Ara, continua,
s’estableix un conveni de col·laboració el qual l’entitat cedirà les instal·lacions per
poder realitzar actes públics tant per part de l’Ajuntament com per entitats que
col·laboren amb ell. Plantejant aquest conveni fins al 2021, amb la quantitat anual de
27.000€, d’igual consignació que la societat Diadema. El sistema de l’ús s’estableix en
una addenda anual en què es pacta amb l’entitat els dies i les dates en què
l’Ajuntament pot fer ús de les instal·lacions, i el sistema de justificació i de comptes
que ha de presentar l’entitat s’estableix de la mateixa manera que es fa amb la societat
Diadema.
Obre el torn de debat i preguntes al respecte, i dóna la paraula a la Sra. Febrero.
Montserrat Febrero:
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CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per a
l’efectivitat dels precedents acords.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

edca102bdadc48d2a7adf3aaefa4f6af001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

2d5face954f148589f29fed761a6ed16001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

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

Respecte a l’aprovació del conveni de col·laboració amb la societat Sant Telm volen
fer una explicació de vot. Expressa que votaran a favor, però que volen aclarir uns
temes.
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Rosa Boladeras Serraviñals
Maria Abarca Martínez

Volen afegir uns matisos importants, i sol·licitant incorpora uns punts en l’acord de
conveni, en el desenvolupament de la seva clàusula sisena, sobre el calendari d’ús de
les instal·lacions de l’entitat per part de l’Ajuntament. Sol·licitant que aquest annex
inclogui, primer; compromís per part de l’Ajuntament a utilitzar les instal·lacions per
esdeveniments i actes de caràcter cultural, de promoció turística i promoció de la
història de Corbera. Segon; l’Ajuntament s’ha d’implicar activament en què la sala
polivalent de l’entitat estigui ocupada per activitats culturals i d’altres indoles, tan
organitzades pel mateix Ajuntament com per entitats i associacions municipals de
Corbera. Tercer; el compromís de l’Ajuntament a ocupar una part de l’actual bar de la
Societat Sant Telm per instal·lar el centre d’interpretació turística de Corbera, on
s’inclogui una exposició permanent dels trets més importants de la nostra història,
tradicions i patrimoni. Afegeix que això ja ho tenien negociat en les reunions
mantingudes amb els seus representants. Per ERC no només volen reservar la
sostenibilitat de la Societat Cultural Sant Telm, del turisme basat en el nostre patrimoni
històric i monumental. Tanmateix, tot i que no forma part d’aquest conveni, creuen
fermament, i així ho han treballat des de fa mesos, que en la planta subterrània de la
Societat Cultural Sant Telm, s’hauria d’ubicar el nou casal de joves que es va incloure
en els pressupostos municipals del 2017. Creuen que la combinació d’activitats
culturals, de turisme històric i activitat liderades pels joves, són tres punts d’atracció
que no només aconseguiran sostenir la Societat Cultural de Sant Telm, sinó que la
faran créixer i florir durant els pròxims anys, i que donaran un impuls definitiu a la
zona alta.

09/04/2018 La secretària
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Manifesta que ERC ha lluitat i lluitarà perquè corbera sigui un poble actiu en la vida
cultural i en l’activitat econòmica, afegeix que en la seva campanya electoral parlaven
de la nova Corbera, una Corbera on cal potenciar els seus valors culturals, el gran
patrimoni històric i natural, un desenvolupament econòmic local amb un comerç i u
turisme de proximitat. Exposa que un cop dins el govern municipal, van engegar el
projecte de la Corbera de les 15.000 meravelles focalitzat, justament, al comerç,
turisme i l’emprenedoria. Segueix dient, en el camp del turisme sempre han pensat
que tenim dos grans actius per potenciar Corbera, el nostre patrimoni natural, on s’ha
treballat per fer camins a les muntanyes, i el patrimoni històric i cultural. Quan a la
potenciació sobre el patrimoni històric i cultural, és on arribem al nucli antic de Corbera
i a la Societat Cultural Sant Telm. Expressa que un dels grans objectius d’ERC, és
potenciar el paper que ha de tenir la zona alta al nostre municipi, afegeix que són
conscients de la problemàtica que existeix i per això defensen la potenciació dels seus
valors, com entre d’altres la Societat Sant Telm. Per aquest motiu votaran a favor
aquest conveni, per donar impuls a la Societat Cultural Sant Telm com a punt de
trobada de la zona alta, un nucli històric de Corbera. Aquesta societat centenària forma
part de la història de Corbera, hi ha estat impulsora de moltes tradicions, a fet un
paper de cohesió entre veïns i veïnes, i ha estat un dels grans motors en el camp de
la cultura de Corbera. Creuen que aquest conveni pendent d’aprovació és important
per la sostenibilitat de la Societat Cultural Sant Telm, i per això votaran a favor.
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Alcaldessa:
Manifesta que està d’acord, i ho que faran és nan complint el conveni. Fa una petita
puntualització, l’any 1995/96, l’Ajuntament va prendre una determinació que va ser
no fer un teatre o centre cívic propi, i aprofitar que ja hi havia unes instal·lacions que
s’havien de remodelar. És un acord de fa temps i que s’ha avocat diners públics,
justament per contribuir a fer la inversió necessària per a la remodelació d’aquests
teatres, i que per tant, afegeix, aquests convenis d’ara no fan res més que donar
continuïtat aquella iniciativa, perquè amb el sosteniment només dels seus socis no es
podria abocar la reforma que es volia fer en tots dos locals. Per tant aquella
col·laboració que va començar se l’hi dóna continuïtat ara, i d’alguna manera les
entitats tenen caràcter privat perquè no depenen orgànicament de l’Ajuntament, però
en canvi sí que es col·labora estretament i reben una dotació econòmica pública, que
és el que fa que tinguem que ferles rendibles. Per això és important aquesta tipologia
de conveni, amb aquestes condicions i amb l’establiment d’activitats que s’hi fan.
Quan s’estableix l’addenda, s’estableixen quins seran els espais que s’utilitzaran i en
quines dates, evidentment respectant el calendari que té la pròpia entitat amb les
activitats d’iniciativa pròpia, i expressa que justament per això es fan cada any per
què poden variar, així doncs queden unes dates disponibles que l’Ajuntament pot
sol·licitar.
Amb això vol dir que tota aquesta dinàmica que es demanava a l’anterior intervenció,
ja s’està fent des de l’any 1995, el que s’han de fer, és optimitzar aquests diners
públics que va a parar a aquestes entitats i que la suma de les activitats, tant
d’iniciativa de l’Ajuntament com de les entitats, facin que l’oferta, que donem al
municipi sigui molt mes variada, de millor qualitat i quantitat.

09/04/2018 La secretària
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Albert Cañellas:
Comença donant el sentit favorable del vot, perquè creuen en la importància de
recolzar aquest tipus d’entitats socials i culturals. Manifesta que la gent nova o de fora
del poble pot qüestionar aquest tipus d’entitats, o no saber quin objectiu tenen, i
expressa que un dels exemples que posen és que l’Ajuntament no té un teatre o centre
cívic propis, i que per això aquestes entitats han hagut de desenvolupar aquesta tasca.
Continua dient, que a Corbera disposem de dos teatres que gran qualitat, i realitzant
unes activitats organitzades per elles mateixes. Creuen que és molt important que
aquesta capacitat que tindrà l’Ajuntament per organitzar activitats pròpies, la utilitzi
també per fer activitats de caràcter cultural i social. Opina que és bo que es realitzin
reunions en aquestes entitats, però que no només s’utilitzi per això, sinó que es
prengui la iniciativa per fer activitats amb una bona programació cultural i un interès
social, sempre amb el consentiment d’aquestes entitats, no passar per sobre, sinó amb
conformitat de totes parts. Creuen molt interessant la suma de forces i idees que estan
havent-hi entre l’Associació Juvenil de Corbera, molts joves de Corbera i la Societat
Sant Telm, per potenciar la idea de crear un casal de joves en aquesta part de la
societat que no s’està utilitzant com es la part de sota de la pista, ja que són unes
plantes que podrien tenir una bona utilització i molta vida si es recolzés des de
l’Ajuntament. Per això manifesta que aquesta suma de forces entre entitats ha d’estar
recolzada per l’Ajuntament i donar-li més energia, i intentar evitar que es donin
aquestes sumes.
Esperen que aquesta programació d’activitats feta per l’Ajuntament sigui molt potent
i la recolzaran d’igual manera que amb la Diadema.
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Finalitzada l’explicació l’alcaldessa inicia la votació del punt.
“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 (CDC), Xavier Miquel i Pons (CUP), Montserrat Febrero i Piera (ERC),
i Alfredo Prado García (PSC).”

S’aprova per unanimitat la minuta del conveni de col·laboració amb la Societat Cultural
Sant Telm per els anys 2017-2021.
L’interventor abandona el ple, al no haver-hi més punts de caràcter econòmic.
6. Modificació de la designació de membres en Ens i Organismes externs.

09/04/2018 L'alcaldessa

Per Decret 1963/2017, de 6 de novembre es va acceptar, amb efectes del 5 de
novembre de 2017, la renúncia presentada per la Sra. Montserrat Febrero i Piera (NIF
37679600B), la Sra. Mercè Rocas i Rubió (NIF 38509613T), el Sr. Arturo Martínez
Laporta (NIF 37669229J) i el Sr. Jordi Anducas Planas (NIF 46663946M), en relació a
les competències delegades per aquesta Alcaldia per Decret 1093/2015, de 15 de juny
i per Decret 1147/2017, de 17 de juny les quals passaven a ser competència directa
de l’Alcaldia.

Rosa Boladeras Serraviñals

Aquest nou escenari demanda la modificació de tots aquells nomenaments efectuats
en relació als ens i organismes externs que obeïen a la integració del seu representant
en l’equip de govern municipal i que s’hagin vist afectats per la renúncia abans
esmentada.
Per tot l'exposat, a proposta d’Alcaldia, el Ple municipal que previ dictamen de la
Comissió Assessora adopta els següents acords:
PRIMER. Modificar a favor de les persones que tot seguit es relacionen la designació
efectuada en els corresponents acords plenaris com a representants de l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat en els organismes i entitats externs següents:

09/04/2018 La secretària

CONSORCIS:
CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT: Sr. Ramón Gabarrón Rubio
ASSOCIACIONS:
AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DEL MASSÍS DE L’ORDAL: Sr. Manel Ripoll i
Puertas i Sr. José Antonio Andrés Palacios.
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“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text
següent:
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ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ: Sr. Manel
Ripoll i Puertas. Suplent: Sr. José Antonio Andrés Palacios.
ASSOCIACIÓ INNOBAIX: Sr. Ramon Gabarrón Rubio (en substitució de la Sra.
Montserrat Febrero i Piera).
ALTRES ENS:
CONSELL DE DONES DEL BAIX LLOBREGAT: Sra. Carme Benito Gómez (en substitució
del Sr. Arturo Martínez i Laporta).
CONSELL DE MOBILITAT DE L’AMB: Sr Manel Ripoll i Puertas (en substitució de la Sra.
Montserrat Febrero i Piera).

SEGON. Lliurar les certificacions oportunes d’aquestes acords als ens i organismes
corresponents per tal de fer efectius aquests nomenaments.
TERCER. Notificar aquests acords a tot el personal municipal per al seu coneixement
i efectes i ordenar la seva publicació al Portal de transparència de l’Ajuntament.”

Rosa Boladeras Serraviñals

Alcaldessa:
Al no haver precs i preguntes és procedeix a la votació.
“Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GIU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Alfredo
Prado García (PSC).
Vots en contra: Antonio Moreno Ruíz (IMC).
Abstencions: Èric Blanco i Moragas (CDC), Xavier Miquel i Pons (CUP) Montserrat Febrero i Piera (ERC).”

S’aprova la modificació de la designació de membres d’Ens i Organismes externs.
I PART CONTROL

09/04/2018 La secretària

7. Moció en defensa de l’educació com a eina fonamental per a la construcció
d’una societat plenament democràtica, socialment cohesionada i
econòmicament pròspera.
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals de PSC,
CDC, MpC i GIU, amb el text següent:
Les darreres declaracions i afirmacions qüestionant el model educatiu català i el seu
sistema d’immersió lingüística, per part de ministres del Govern espanyol i altres
representants polítics destacats, no reflecteixen en absolut la realitat catalana i les
considerem completament inadmissibles.
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CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DEL BAIX LLOBREGAT: Sr. Ramon Gabarrón Rubio (en
substitució de la Sra. Montserrat Febrero i Piera).
XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT: Sr. José Antonio Andrés
Palacios.
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A Catalunya vàrem optar per un sol model educatiu, perquè per a nosaltres és més
important treballar la convivència de nens i nenes de forma integral i inclusiva, que no
pas seguir altres models d’altres comunitats autònomes i països, on la separació per
llengua i per l’elecció de les famílies entre dos models diferenciats ha acabat establint
models educatius diferenciats.
El model català s’ha demostrat de qualitat, com així ho evidencien els resultats
obtinguts tant en l’adquisició de competències bàsiques com en els resultats de finals
de cicle i, singularment, en les proves d’accés a la universitat.
L’aportació del sistema educatiu a la integració de persones nouvingudes a la nostra
societat -tot i el sobre cost i els esforços que els centres, els docents i les comunitats
territorials educatives han hagut d’efectuar-, ha estat cabdal per a la consecució de
més cohesió social.

09/04/2018 L'alcaldessa

El Model Educatiu de Catalunya, fonamentat en la Llei d’Educació de Catalunya (LEC),
ha ofert i ofereix oportunitats a noves generacions de ciutadanes i ciutadans i s’ha
demostrat efectiva en l’assoliment dels objectius d’integració, cohesió i qualitat. Així
mateix, el paper de la comunitat educativa: docents, famílies, agents socials i altres
professionals és cabdal en el model que compartim i defensem.
L’esperit crític, la capacitat analítica, la tolerància, el respecte, la participació, el debat,
la llibertat i la pau són els valors generals que ens mouen i són els principis pedagògics
essencials que compartim i defensem.

Rosa Boladeras Serraviñals

Primer.- Rebutgem les actituds i veus que, de forma hostil, demagògica i falsa, posen
en qüestió l’acció educativa i el model d’escola catalana.
Segon.- Instem el Ministeri d’Educació a la retirada dels seus requeriments sobre
suposats
"adoctrinament ideològics" que ha sol·licitat al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, perquè no tenen cap base fonamentada i només vénen
motivats per la situació política que viu el país.

09/04/2018 La secretària

Tercer.- Sol·licitem al Departament d’Ensenyament que prengui les mesures
necessàries per mantenir la cohesió i convivència dins a les escoles en el marc del
model educatiu que ens hem donat.
Quart.- Demanar als responsables d’Ensenyament i també a tota la comunitat
educativa que vetllin per preservar els i les alumnes de tota possible simplificació de
missatges mancada de respecte, agressivitat i assetjament que pugui aparèixer en els
centres educatius.
Cinquè.- Traslladar aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Educació i a les Corts
Espanyoles, i també als centres i entitats educatives del municipi.”

Maria Abarca Martínez
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Alcaldessa:
Manifesta que aquesta moció inicialment presentada pel grup socialista, se l’hi han
sumat també com a proposants CDC, MpC i GIU.

Signatura 2 de 2

Rosa Boladeras Serraviñals
Maria Abarca Martínez

Finalitza dient que el socialisme mes dreta que tenim a Catalunya, no te vergonya, i
per aquest motiu explica que abandonarà la sala del Ple.
Albert Cañellas:
Manifesta que des de el grup municipal de la CUP, no saben com expressar els
sentiments que tenen davant del greu cinisme que està practicant el partit socialista
en aquest ple. Afegeix que no saben on posicionar-se. Expressa que porten tota la
legislatura criticant les mocions presentades per la CUP, sempre que parlessin de
temes una mica ideològics o que sortissin de la gestió diària de l’Ajuntament, excusantse en què el que preocupa als corberencs eren les coses de gestió de l’ajuntament. I
ara es presenta, de cop i volta, unes mocions totalment carregades de cinisme, quan
ells són, PSC, col·laboradors de l’aplicació de l’article 155 com una eina contra les
entitats catalanes, especialment, contra el sistema educatiu i els mitjans de
comunicació. Manifesta que una moció que es presenta avui dia, en defensa de
l’educació a Catalunya, no pot deixar d’esmentar que l’autogovern de Catalunya a sigut
intervingut gràcies a la col·laboració del PSC. I si això no es diu en una moció, afegeix,
veuen molt difícil que puguin sumar-se i col·laborar, ja que no col·laboraran en
blanquejar la imatge del PSC, que per mala consciència intenta amb aquest moció
netejar la seva imatge. Una moció, argumenta, que tampoc els convenç, ja que en els

09/04/2018 La secretària
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Antonio Moreno:
Explica que després d’escoltar la moció per la companya socialista, troba que està
d’acord amb molts punts, però que en el fons la moció, es una moció que presenta
una queixa però no fa cap acció, afegeix que no han fet res mai per el tema educatiu.
Manifesta que bàsicament es una proposta del PSC, i vol fer saber que hi ha molts
mestres a Lleida, que han nat al jutge perquè han sigut acusats d’adoctrinament, cosa
que no es manifesta a la moció. Continua explicant que el grup polític Ciutadans, es el
més anti català que mai ha existit, i el PP, el Sr. Albiol, el filofascista, són les persones
més bel·ligerants amb el tema. Per tant, afegeix, en el fons es un tema de mala
consciència vostre, com sempre, i comenta sobre els acords 2 i 3, i argumenta que on
s’indica instem/sol·licitem al Ministeri d’educació o al Departament d’Ensenyament, es
deuria indicar sol·licitem al Sr. Millo i la seva camarilla, i argumenta que quan es diu
traslladar al departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, estem dient
el Ministeri d’Educació, que es el que mana aquí, i per tant tots som aquí per culpa
vostre, fen referència al grup PSC, entre d’altres, perquè han deixat que s’apliqués
l’article 155. Manifesta que ell, no nomes no votarà a favor o en contra, sinó que
marxarà amb el públic perquè no vol forma part d’aquest paperot format pels
socialistes, i afegeix, com en aquest cas que “tenen el cul arrugat”, perquè són majoria
de la gent en aquest Ple, i que la següent moció encara es pitjor. Continua dient, que
es una vergonya política demanar fora el presos polítics quan ells mateixos els han
ficat a la presó, i argumenta que aquesta participació per part del PP o Ciutadans, l’hi
es igual, però que els socialistes que han sigut teòricament progressistes, hi ha
participat també, afegeix què aquest senyors no tenen vergonya.
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Rosa Boladeras Serraviñals

Eric Blanco:
Manifesta que malgrat l’oportunisme del grup proposant, s’han volgut afegir a una
moció que no és la que ells haguéssim presentat, però entenen que en els moments
que estem vivint, el seu posicionament ha de ser inequívocament favorable a la
defensa del model educatiu català, que es va conformar dins un gran consens social i
parlamentari. No obstant això, si que creuen oportú compartir algunes reflexions sobre
els models educatius i la despesa pública associada, que ens ha de permetre anar més
enllà, però sobretot, marcar els horitzons respecte a un model educatiu que cal
desenvolupar en un marc republicà i de llibertat.
La superació del marc actual de repressió, vulneració de competències, i de manca de
llibertats i l’assoliment d’un estatus d’estat, ens ha de permetre deixar de concentrar
els esforços en la defensa del model educatiu català i concentrar-los en com podem
fer evolucionar el model educatiu que ens ha de regir a la futura república.

09/04/2018 La secretària

Realitza una pregunta, què podem fer actualment? Doncs defensar un model que s’ha
demostrat una garantia per al futur i la igualtat d’oportunitats dels infants i joves, i
per a la cohesió social del país. Un model educatiu que te per objectiu la formació
integral i la capacitació dels nostres infants i joves en la construcció d’una societat
democràtica i plural, des d’enfocaments pedagògics que ens han de capacitar per
intervenir activament i críticament dins una societat molt dinàmica i en canvi continu.
Els nostres infants i joves viuen en una societat culturalment diversa i han après
vivencialment els principis de ciutadania, democràcia, llibertat i respecte. I la llengua
i la cultura de Catalunya han estat determinants en el procés de desenvolupament
d’aquestes capacitats, dins una escola catalana, amb valors democràtics i integradors.
Els plantejaments que propugnen públicament alguns partits neo-franquistes, una
involució educativa uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de
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punts 3 i 4 posen en dubte que ara mateix el sistema educatiu no està protegint als
infants amb missatges simplistes, o demanar això a la comunitat educativa, posa en
dubte que ara mateix això s’estigui fent. Afegeix que els punts 3 i 4 estan totalment
fora de lloc, en una moció que en teoria vol defensar l’educació o el sistema educatiu.
Per altre cantó, aquesta moció fa una esmena a la LEC, comenta, que no estan en
absolut a favor de la llei d’educació a Catalunya, pactada en el seu moment per CDC,
PSC, ERC i en part iniciativa. Afegeix que no estan d’acord en certs punts del model
educatiu a Catalunya, com ara la segregació dels alumnes en escoles públiques i
privades, que els diners públics vagin a escoles privades concertades o la falta de
democràcia interna en els centres. Continua dient, que no estan per res d’acord amb
les polítiques portades a terme per la Conselleria d’Educació, però mai ho combatran
com ho està fent el PSC, col·laborant amb el 155, sinó amb un combat ideològic,
popular, intentant convèncer a la població de Catalunya què cal un canvi en el model
educatiu com presentava la ILP d’educació que es va presentar en aquesta legislatura.
Argumenta que aquet atac coordinat que esta fent l’espanyolisme amb la col·laboració
del PSC, no hi es present en aquesta moció, per lo qual els sembla una eina per
blanquejar la imatge del partit, en un moment electoral, i és aquí quan el PSC decideix
que es interesant presentar propostes de tipus polític o ideològic en el Ple de Corbera.
I finalitza repetint que ells no col·laboraran en aquesta neteja d’imatge del PSC, per lo
que votaran en contra aquesta moció.
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sospites i denúncies i la segregació lingüística, volen posar en risc aquest model
educatiu català compromès amb la igualtat d’oportunitats dels infants i amb els valors
cívics i democràtics de convivència de la nostra societat, per tant en aquest sentit i en
defensa del nostre model, no faran ni un pas enrere.
D’altra banda cal que s’assumeixi que un model d’aquestes característiques cal que
vagi acompanyat d’una dotació de recursos que no ha estat satisfeta ni de bon tros en
les últimes dècades. També caldrà revisar la política de subvencions i concerts, per
assegurar que no es produeixen discriminacions de cap tipus, no podem acceptar que
es subvencionin escoles que practiquen la segregació de sexes, o la simple
discriminació per raó de sexe, com les pràctiques que avui han sortit a la llum que
practiquen algunes escoles de l’Opus. Cal doncs treballar i marcar una tendència clara
cap a una escola pública universal i de qualitat, aquest ha de ser el nostre objectiu
final.

Rosa Boladeras Serraviñals

“La despesa de l’estat espanyol en educació per càpita és de 973€, vers els 1793€
d’Alemanya, els 2.274 del Regne Unit, els 2.211 dels EEUU, els 2.145€ d’Àustria o els
2.357€ de Bèlgica. Amb quins països s’equipara la despesa pública per càpita
d’Espanya? Doncs és comparable amb els 851€ de Portugal, els poc més de 750€ de
països com Andorra, Barbados, o els 740 de Costa Rica. Però saben quina és la gran
diferència? Que els 740€ de despesa pública per càpita a Costa Rica representen un
23,38 del PIB i els 973€ d’Espanya representen només un 9,59% del PIB. Per tant,
tampoc en educació, i mentre ens mantenim amb l’estatus actual dins Espanya no som
tampoc ni referència de res i si un clar exemple del que no ha de ser.”
El nostre vot, manifesta, és favorable en defensa del model educatiu català i d’una
escola pública de qualitat, i més encara en el moment que estem vivint. Finalitza dient
que no es tracta de valora al PSC, sinó que es tracta de valora una moció i una defensa
d’un model educatiu que ara mateix està clarament amenaçat.
Mercè Rocas:
Dona la bona nit a tothom i manifesta que ERC votarà en contra aquesta moció i
realitza la següent explicació de vot.

09/04/2018 La secretària

Menciona respecte a la moció presentada en relació a la defensa de l’educació com a
eina fonamental per a la construcció d’una societat plenament democràtica, socialment
cohesionada i econòmicament prospera, votaran en contra.
Esquerra Republicana de Catalunya es consideren actors principals en la construcció
de l’actual Escola Catalana. Mentre han tingut responsabilitats en el Govern de la
Generalitat sempre han defensat i sempre han fet evolucionar.
El que no entenen massa és que els responsables del Partit Socialista de Catalunya a
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat sigui qui presenti ara aquesta moció i sobretot
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D’altra banda, manifesta què, l’estat espanyol continua a la cua en despesa pública en
educació, i exposa exemples molt explícits:
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que no inclogui en la mateixa que també caldria traslladar els acords de la mateixa la
màxim òrgan de decisió del PSOE, on hi han representants també del PSC.
Demana al PSOE i al PSC que s’han de creure allò que en aquesta moció es denuncia.
Des de fa temps aquest partir PSOE-PSC s’ha oblidat de Catalunya. S’ha oblidat de
defensar les nostres institucions, els nostres òrgans de govern, els nostres valors, la
nostra escola. Lamentablement PSOE-PSC han impulsat, juntament amb PP i C’s
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola, argumenta que estan justificant
l’empresonament de polítics i líders de la societat civil per les seves idees, estan
justificant la violència practicada el passat 1 d’octubre, es senten còmodes amb
manifestacions on la violència sempre hi es present, i tot això per la sacra-santa
UNIDAD DE ESPAÑA.
No entenem que el PSC presenti aquesta moció. Creuen que en el fons el PSC no s’ho
creu. Afirma que és una moció de maquillatge per rentar-se una mica la careta que
els ha caigut aquests darrers mesos.

Rosa Boladeras Serraviñals

Alcaldessa:
Explica que el partit dels socialistes de Corbera que pertanyem al PSC, què és un partit
que forma part o que està vinculat al PSOE, però es un partit independent, ho diu
perquè ells, la lectura la fan primer a Corbera, i després la dependència al reves.
Manifesta que evidentment es pot opinar, i treure de context, però ells ho van
presentar el 20 d’octubre. Independentment de les interpretacions que puguin fer-se,
el que es diu a la moció és el que posa, afegeix que ells estan en contra de que es
parli d’adoctrinament ideològic, si la resta de grups polítics vol llegir-ho com un exercici
de civisme, no es així afegeix, ja que la moció transcriu el que pensen, res més.

09/04/2018 La secretària

El model educatiu català, creuen que el partits socialistes han ajudat a construir-lo i
no volen renunciar a això, i després, els hi sembla que les acusacions d’adoctrinament
ideològic tant mancades de sentit i tant injustes pels mestres, que han pensat que era
necessari presentar-ho aquí. Finalitza dient, que si no els hi sembla bé, ho sent, però
es el que ells han posat damunt la taula, i que cadascú voti amb consciencia. I que si
algú deriva d’aquí altres temes, ja és parlarem quan toqui, però això és una moció
relacionada amb les acusacions d’adoctrinament ideològic a l’escola catalana, i
remarca que estan en contra, les consideren forassenyades, absurdes i injustes, i això
es el que es plasma en la moció.
És procedeix a la votació.

Maria Abarca Martínez
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Finalitza el seu torn amb un missatge on expressa: “Senyors i senyores del PSC, si de
cor es creuen aquesta moció que han presentat i si la voten a favor els demanem que
també la facin arribar pels seus canals de comunicació interna del partit a la Sra.
Susana Diaz, al Sr. Bono, al Sr. Guerra, al Sr. Gonzalez, al Sr. Rubalcaba, al Sr. Lopez
Ibarra, al Sr. Rodríguez Zapatero, al Sr. Borrell i a molts altres del seu partit que això
de Catalunya i de la nostra “Escola catalana” no s’ho creuen. I per descomptat també
enviïn-la al Sr. Iceta i al Sr. Sánchez que diuen que són els seus líders.”
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“Vots a favor: José Antonio Andrés Palacios (GIU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas (CDC), i
Alfredo Prado García (PSC).
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP), Xavier Miquel i Pons (CUP), i Montserrat Febrero i Piera (ERC).”

S’aprova la moció en defensa de l’educació com a eina fonamental per a la construcció
d’una societat plenament democràtica, socialment cohesionada i econòmicament
pròspera.
8. Moció demanant l'alliberament dels membres del Govern de Catalunya
empresonats.
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals PSC, MpC
i GiU, amb el text següent:
Mitjançant acte de l'Audiència Nacional s’ha dictat presó incondicional i sense fiança
per al vicepresident del Govern de la Generalitat i set consellers, actualment cessats.

Rosa Boladeras Serraviñals

Tant el respecte a la legalitat com a principi democràtic com el compromís amb el
diàleg i la negociació són elements bàsics per a la convivència i llibertat en una societat
democràtica, la qual ha de regir-se en base als valors del pluralisme i la participació
política.
Com a electes locals ens sentim interpel·lats en la nostra responsabilitat de contribuir
a l’entesa en aquestes hores i dies crítics que viu el nostre país, i volem contribuir
activament a preservar els espais de diàleg i convivència pacífica que sortosament
caracteritzen el nostre municipi.
Per tot l’exposat s’acorda:

09/04/2018 La secretària

Primer.- Demanar, dins el respecte a la independència del poder Judicial i dels seus
jutges en el marc del nostre Estat de Dret, la revisió d’aquest acte judicial de caràcter
cautelar i la posada en llibertat del ex-vicepresident del Govern, i dels seus set exconsellers.
Segon.- Interpel·lar totes les institucions implicades directament, i davant la
proximitat de la convocatòria electoral enmig de la delicada situació política i social
actual que viu el país, per tal que sumin esforços i afavoreixin un marc de resolució
política, mitjançant el diàleg i l’acord.
Tercer.- Traslladar aquests acords a la Diputació Permanent del Parlament de
Catalunya, al Govern de l’Estat i a les Corts Espanyoles.”
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09/04/2018 L'alcaldessa

El respecte envers les decisions judicials dins el marc d’un Estat de Dret no ha de ser
mai obstacle per poder avaluar aquestes decisions i emetre opinió al respecte, més
encara quan resolucions com la de l'Audiència Nacional comporten la pèrdua de
llibertat de representants dels ciutadans de Catalunya, elegits democràticament. A
més, els seus efectes - atenent els motius del seu empresonament cautelar - poden
afeblir el marc de convivència que el nostre sistema polític ha de protegir.
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Alcaldessa:
Dona la paraula al Sr. Arturo Martínez.
Arturo Martínez:
Realitza la explicació de vot del grup municipal ERC.
Expressa que ens trobem davant d’una moció absolutament insuficient i que queda
extraordinàriament curta davant la gravetat que representa l’empresonament de
polítics, polítiques i activistes socials, afegeix, curiosament aquests darrers no són
citats i van ser els primers en perdre la seva llibertat. A Espanya, malauradament
torna a existir la figura dels presos polítics, no dels polítics presos.
Diu que a la moció es parla d’un Estat de Dret i de decisions judicials dins del seu
marc, però a l’Estat espanyol aquest és molt feble i discutible, per no dir inexistent.

Realitza una pregunta; on és la separació de poders quan el Poder legislatiu tria els
més alts magistrats i magistrades del poder judicial?.

Rosa Boladeras Serraviñals

Sobre l’apartat d’acords proposats a aquesta moció, argumenta que es torna a parlar
de respecte a la independència del Poder judicial i a l’Estat de dret, i es fa una apel·lació
a la revisió d’un acte judicial.
Discrepen absolutament d’aquesta qualificació; afirma, que no estem davant d’un acte
judicial, sinó que ens trobem front a una autèntica persecució de caràcter polític.
Afegeix que la moció també parla de la proximitat de la convocatòria electoral. Què
vol dir això? Pregunta retòricament, i és respon; que si el President del Govern
espanyol la hagués convocat d’aquí a sis mesos podríem esperar i ajornar la posada
en llibertat dels polítics, polítiques i activistes empresonats?.

09/04/2018 La secretària

Els acords proposats finalitzen demanant el seu trasllat a la Diputació Permanent del
Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles. Afegeix que han
oblidat fer extensiu aquest trasllat a les executives del PSC i del PSOE que, no
contentes amb donar suport a les polítiques del PP i C’S en aquest àmbit, és manifesten
contínuament reafirmant aquesta posició (Sres. Iceta, Salvador Illa, Pedro Sánchez,
etc...). Afirma que és el PSC qui ha presentat la denúncia per a què no es portin llacets
grocs el 21D i ha demanat que estiguin prohibits. La Junta electoral així ho ha decidit
afegeix. En aquest sentit expressa, els ha sobtat la recent desaparició del llaç groc a
la web municipal, i que és un signe inequívoc de la posició del Govern municipal en
aquesta qüestió.
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Recorda que a l’any 1985 es va atribuir al, aleshores, vicepresident del Govern
espanyol, Sr. Alfonso Guerra, la frase “Montesquieu ha muerto”. Sigui cert o no que
fos ell qui la va dir, la frase reflexa la nova realitat. Amb la seva majoria a les Corts
espanyoles el PSOE acabava de reformar la Llei del Poder Judicial de forma que els 20
vocals del CGPJ (òrgan de govern del Poder judicial) passen a ser elegits per les Corts
Generals mitjançant una majoria qualificada de 3/5 parts dels seus membres.
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Destacar la gran diferència existent entre el tracte judicial i polític donat al President
legítim de Catalunya i als consellers i conselleres que s’han auto-exiliat a Bèlgica, país
on sí les garanties son màximes i que per això són en llibertat. En contrari que a
Espanya afegeix, que en 24 hores són empresonats i empresonades.
Aquesta moció els recorda aquella situació en la que l’escarceller demana al seu alcaid,
o a l’autoritat governativa, que revisi la seva decisió. Creuen que la presentació
d’aquesta moció constitueix una burda maniobra de voler quedar bé, amb un contingut
demagog, insuficient i inadmissible tant cap a aquells a qui fa referència com a la resta
de la ciutadania en general.

09/04/2018 L'alcaldessa

Antonio Moreno:
Manifesta que anirà més enllà del exposat per ERC, i afirma que esta d’acord amb ho
exposat del fons de la moció. Argumenta que és la moció més cínica presentada pels
socialistes en 16 anys en aquest ajuntament. Exposa que a la web no és troba el llaç
groc en contra dels presos polítics, i assegura que si és sap perquè no esta, i és perquè
no els hi agrada, fent referencia als grups municipals governants. Creu que aquesta
neteja que és vol fer per part de PSC, segons diu, algun dia la pagaran, ja que els
ciutadans de Corbera van votar fa dos anys, sobretot, no als socialistes. Afegeix que
els 360 que van votar iniciativa, van dir no als socialistes. Afegeix que ha tingut
pressions, però que de pressions res, i continua expressant, que als socialistes de
Corbera “res”, perquè ja sap com són.

Rosa Boladeras Serraviñals

Argumenta que encara així, son majoritàriament gent decent, referint-se al Ple, i
ressalta a la CUP i a ERC, no independentistes aclareix, sinó gent honesta, i que es té
que tornar aquesta situació. Continua dient, que no pot ser, que aquests senyors van
deixar a l’ajuntament un deute de 14 milions, rentats en aquests 6 o 7 anys, i encara
s’excusen que no van ser ells, sinó que culpaven a ERC afirma. Argumenta que és una
indecència més, aquesta moció, i també fa referencia que aquells que no fan política
de temes que no siguin de ciutat, si que ho fan quan els interessa, i acaba dient que
no enganyin a la gent.

09/04/2018 La secretària

Finalitza el seu discurs expressant que aquesta moció dels presos polítics presentada
pels socialistes, i expressa el següent; si vingués un extraterrestre i veies, que aquells
que han ficat a la presó amb el 155, que han recolzat les mesures de l’article, i que
ara presenten aquesta moció demanant l’alliberament. Que poca vergonya afegeix. I
finalitza dient, que com és igual guanyar o perdre, farà ho mateix que en més d’un
país, no votarà i abandona el seu lloc expressant que no vol formar part d’aquest
paperot.
Eric Blanco:
Manifesta que entén la voluntat dels proposants d’intentar a través d’aquesta moció
d’expressar el seu malestar, i fins i tot de donar sortida a uns certs càrrecs de
consciència. Recorda que ja els va dir en una ocasió que no dubtaven de les
conviccions democràtiques dels membres de la junta, però si que dubta clara i

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 2

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

06/09/2018 DILIGÈNCIA D’OBERTURA I
TANCAMENT del Llibre
d’Actes del Ple de l'any 2017
que s’inicia amb l’acta del
31/01/2017 i finalitza amb l’acta
del 19/12/2017.

Signatura 2 de 2

Finalitza manifestant que el grup municipal d’ERC votarà rotundament en contra
d’aquesta moció.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

edca102bdadc48d2a7adf3aaefa4f6af001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

2d5face954f148589f29fed761a6ed16001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

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

nítidament de les del partit. I afegeix, que l’estadi sòcio-polític en el que estem, ja no
admet ni mitges tintes ni equilibrismes.
Expressa que el PSC esta alineat ideològicament en una posició contrària a la
independència. Manifesta que defensaran democràticament el seu dret a fer-ho. Però
el que no poden admetre són declaracions tèbies, quan molta gent ha patit i pateix, la
repressió, el càstig i la humiliació d’un estat demofòbic que està disposat a tot per
defensar els seus postulats.
Es dirigeix als membres del govern, i expressa que cal anar més enllà. Cal anar més
enllà en la defensa de la democràcia, i cal fer-ho de manera clara i explícita.
Manifesta que demanen l’alliberament del vice-president i dels set consellers i
conselleres, però el seu partit va donar un clar suport a l’aplicació del 155. Una
aplicació que passarà a la història negre de la democràcia espanyola, del Partit
socialista i de la que clarament els hi demanem que se’n desmarquin.

Rosa Boladeras Serraviñals

Argumenta que el PSC parla de presos, però no són presos comuns, ni assassins, ni
de lladres. Aquests presos no són delinqüents, són presos polítics, així que diguin les
coses pel seu nom. Membres d’un govern legítim escollit democràticament i que han
estat empresonats per les seves idees. Parlen vostès del vice-president i dels set
consellers, doncs bé, gent que és a la presó afegeix, a l’exili o en llibertat provisional
patint injustament, únicament per complir el mandat democràtic d’un poble, com a
mínim es mereixen la seva menció : El vice-president Oriol Junqueras, les conselleres
Meritxell Borràs, Dolors Bassa, Raul Romeva, Carles Mundó, Joaquim Forn, Josep Rull
i Jordi Turull, totes elles Preses polítiques, que en quedi clara constància.

09/04/2018 La secretària

Expressa que no poden obviar la persecució i l’ordre internacional de detenció per al
MH President Carles Puigdemont i les conselleres Serret, Ponsatí, Puig i Comin. També
estan patint un exili injust. Ni a les membres de la Mesa del Parlament, amb llibertat
sota fiança, ni tampoc de cap de les maneres podem oblidar, als membres de la
societat civil, bones persones i pacifistes, en Jordi Sànchez i en Jordi Cuixart. Per tant,
la moció és un començament però resta lluny encara del que humilment pensem,
haurien de defensar totes les forces democràtiques, defensin les idees que defensin.
El grup municipal del Partit Demòcrata no pot votar a favor d’aquesta moció tal i com
està plantejada, trobem a faltar tots aquests elements, si es que estan disposats a
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09/04/2018 L'alcaldessa

Manifesta que el PSC parla del respecte vers les decisions judicials, hi estan d’acord.
Però sempre en el cas que és parli d’una justícia veritable, d’un estat de dret real i
d’una independència judicial que a Espanya està més que qüestionada. Afegeix que no
ho diuen ells, sinó que segons el Fòrum Econòmic Mundial, en el seu informe publicat
el passat 26 de setembre, situa la independència judicial de l’estat espanyol al nivell
de Botswana. España es situa al lloc 58, dels 137 països analitzats, amb un índex del
4,2, per sota de Kenia, Xina, Aràbia Saudí, Malta o Egipte.
El fòrum econòmic Mundial reafirma doncs les dades publicades per la Comissió
Europea el passat mes d’abril on situaven España a la cua d’Europa en independència
judicial. Per tant, respecte vers les decisions judicials si, clarament, però no podem
tenir cap respecte a l’actuació de les clavegueres de l’estat que poden influenciar com
hem vist, l’actuació de la justícia espanyola.
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transaccionar-la: la menció de la qualitat de presos polítics, la menció als exiliats, la
menció a tots els civils, la condemna a aquesta salvatge repressió, el rebuig i la petició
de retirada de l’article 155 i la restauració de les institucions catalanes. Finalitza
expressant que és donin el pas i retornin al catalanisme i a la defensa inequívoca de
la democràcia.

Pregunta als membres del Ple si volen que consti en acta que durant el debat s’han
absentat de la taula però si exerceixen el vot. Procedeix a la votació de la moció.

Rosa Boladeras Serraviñals

“Vots a favor: Antonio Andrés Palacios (GIU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Ramón Gabarrón Rubio (PSC).
Vots en contra: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), Pol Ejarque i Cortés (CDC), Xavier Miquel i
Pons (CUP), Montserrat Febrero i Piera (ERC).”

La moció resta rebutjada per majoria absolta.
9. Moció en motiu del dia contra la violència envers les dones.
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal d’ERC, amb
el text següent:

09/04/2018 La secretària

El 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones, es posa novament de
manifest que una societat igualitària i garant del respecte dels drets humans no és
possible quan la meitat de la població és reiteradament discriminada, violentada i
assassinada simplement per la seva condició de DONA.
Aquest any, s'han produït 22 feminicidis als països catalans i la línia d'atenció a les
dones en situació de violències del principat, ha rebut 4.252 trucades durant els 5
primers mesos d'enguany.
La ciutadania no pot permetre's viure en un estat a on la violència masclista sols és
considerada com a tal quan qui l'exerceix és la parella o l'exparella de la dona. Que
no atorga ni la meitat d'ordres de protecció i allunyament a les dones i infants víctimes
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Alcaldessa:
Manifesta que personalment no ha de retornar al catalanisme perquè no l’ha deixat
mai, i afegeix que ells es van oposar a l’aplicació de l’article 155 i al empresonament
dels càrrecs polítics electes de la Generalitat. Expressa que sobren més paraules, que
ja esta tot dit. També opina que s’hauria d’anar en compte ambles paraules que
s’utilitzen com cinisme o indecència, ja que son molt dures. Argumenta que totes les
idees i posicions són respectables, però que no se’ls vulgui fer dir coses que no han
dit mai, perquè no les pensen així. Torna a fer èmfasis en que si no es volen entendre
aquestes paraules, ells no es cansaran de dir-les i que el seu posicionament, com a
partit, a sigut sempre molt clar i coherent, i la seva consciencia i coherència com a
partit l’han mantingut. Així doncs ells incideixen en el seu partit fins allà on arriben, i
a nivell de PSC s’ha dit clarament que s’està en contra de l’aplicació del 155 i en contra
de que s’hagessin posat a la presó el càrrecs electes de Catalunya, i opina que això
s’ha de reconèixer també.
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de violència. I que retalla la Llei d'Igualtat efectiva entre dones i homes aprovada pel
Parlament de Catalunya i sorgida del consens social.
Necessitem un estat impregnat de valors feministes que faci ús de totes les eines que
tingui a l'abast per acabar amb aquesta xacra. Tant pel que fa als casos més flagrants
-els assassinats i les violacions- com també totes aquelles violències simbòliques i
quotidianes -com la invisibilització de les dones o la hipersexualització dels seus
cossos- que suposen un menyspreu, una discriminació i una desigualtat cap a les
dones.
Àngela Davis afirmava: "Radical vol dir simplement anar a l'arrel del problema.”
L'objectiu del moviment feminista és precisament lluitar per arrencar l'arrel del sistema
heteropatriarcal. Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat proposa d’adopció dels següents:
Per tot l’exposat s’acorda:

Segon. Encoratjar a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers
qualsevol manifestació de violència.
Tercer. Vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de
violència masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats i les
entitats de dones.

Rosa Boladeras Serraviñals

Signatura 2 de 2

09/04/2018 L'alcaldessa

Primer. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat manifesta el rebuig i condemna a
qualsevol forma de violència masclista que s’exerceix diàriament contra moltes dones
i que representa una greu vulneració dels drets humans fonamentals.

Quart. Impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a tota la
ciutadania, de forma especial als centres d’educació, per arribar especialment a
l’adolescència i jovent del municipi.
Cinquè. Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència.
Corbera de Llobregat, 15 de novembre de 2017.”

09/04/2018 La secretària

Albert Cañellas:
Des de la CUP manifesta que votaran a favor la moció en contra de la violència
masclista. Els hauria agradat una concreció mes gran respecta a mesures especifiques
per a Corbera, i mes venint d’un grup municipal que fins fa poc tenia la regidoria
d’igualtat, i poder concretar en el cas de Corbera que es vol dir quan es diu que
s’implementaran campanyes. Per això, en aquest sentit, vol preguntar com esta la
implementació de dues mocions que es s’han aprovat en aquest ple. Una és el protocol
en contra la violència a la festes a Corbera, en el moment que es va aprovar va haver
certa controvèrsia sobre l’oportunitat del moment, ja que les festes eren molt properes
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Alcaldessa:
Dóna las gràcies al Sr. Arturo Martínez i cedeix la paraula al Sr. Albert Cañellas.
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i existien mesures de difícil aplicació, però ara ja podria ser un bon moment, i no
només per les festes d’estiu, sinó també per la resta de festes importants, com en
aquestes dates, per exemple la de cap d’any que organitza l’ajuntament, creuen
important que comenci a aplicar-se aquest protocol, i voldrien saber en quin punt es
troba . Per altra banda ressalta la moció sobre la LGTB fòbia, i els agradaria saber com
avança la seva aplicació pràctica aquí a Corbera.
Alcaldessa:
Dona les gracies al Sr. Albert, i cedeix la paraula a la Sra. Carme Benito, la qual
respondrà en nom de l’equip de govern.
Carme Benito:
Afirma que recentment s’ha fet càrrec de la regidoria d’igualtat, manifesta que
evidentment ja hi ha assumptes que han començat a parlar amb la tècnica d’igualtat i
expressa que es posaran a treballar en els dos temes, però ara estan començant a
parlar per tirar endavant, i que els avisarà quan així sigui.

09/04/2018 La secretària

Rosa Boladeras Serraviñals

Arturo Martínez:
Expressa que encara que no sigui la seva funció, pot aclarir alguna cosa més. En quan
el protocol per les festes, recorda que es va dir, des de Diputació, estaven esperant
que es fes aquest protocol. Passat l’estiu la Diputació va informar que encara no hi
havia res i ho que es va parlar dins del el departament d’Igualtat, es de demanar el
recurs tècnic de la Diputació dintre del calendari que entrarà ara al gener. De tal forma
que es poguessin fer amb els tècnics facilitats per la Diputació el protocol per Corbera.
Torna a insistir, que passat l’estiu es va informar de que la Diputació no s’havia posat
a treballar en això, encara que abans ens diguessin que si ho iniciaven. També
expressa que van observar que existeix un recurs dins de la Diputació, i s’intentarà
que comencin al gener. Sobre el tema de la LGTB fòbia, creu que ja s’ha parlat, i
afegeix que ells estan incorporats com a municipi dins de la xarxa de LGTB de
Catalunya, que es una de les pioneres de l’Estat, i s’està iniciant on s’acudeix
periòdicament, manifesta que personalment ell a anat, i s’està començant a treballar
en reunions a nivell de Catalunya.
Carme Benito:
Vol donar compte al ple, que des de l’últim ple de setembre on es va comentar, s’han
produït vuit víctimes mortals més de violència masclista i que en aquest any portem
50 dones assassinades i 5 infants.
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09/04/2018 L'alcaldessa

Alcaldessa:
Agafa la paraula per aclarir que també és va aprovar una moció en la que deia que es
citarien els casos de violència envers les dones, fonamentalment els casos de morts i
denuncies, i ja que s’està parlant del tema es podria fer en aquest moment. Finalitza
la seva intervenció expressant que si per al·lusions vol comentar alguna cosa el Sr.
Arturo Martínez es el moment.
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“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 (CDC), Xavier Miquel i Pons (CUP),Montserrat Febrero i Piera (ERC), i
Alfredo Prado García (PSC).”

La moció queda aprovava per unanimitat.
10. Moció per a l'aprovació d'una declaració institucional per la llibertat de
les preses i presos polítics.
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals d’ERC i
CDC, amb el text següent:
El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència Nacional
i el Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra
el Govern de la Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del Parlament de Catalunya,
per haver dut a terme l’aplicació dels resultats de l’1-O.

Va decretar presó eludible sota fiança de 50.000€ pel conseller Santi Vila.

Rosa Boladeras Serraviñals

I finalment va decretar la detenció internacional del President, MH Sr. Carles
Puigdemont, els consellers Lluís Puig i Toni Comin i les conselleres Meritxell Serret,
Clara Ponsatí.
El dia 9 de novembre, el jutge del Suprem va decretar presó eludible sota fiança de
150.000€ per a la Presidenta del Parlament, Honorable Sra. Carme Forcadell, i llibertat
sota fiança de25.00€ per Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet,
amb 7 dies de termini per a efectuar el seu pagament, i llibertat provisional per a Joan
Josep Nuet.
Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb
fins polítics, com ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium
Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, o contra els condemnats per haver organitzat
la consulta del 9N.

09/04/2018 La secretària

L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta contra
els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també contra
el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals
adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificada per l’Estat Espanyol.
Des d’aquest consistori, i al llarg dels segles, sempre s’han defensat les institucions
de govern de Catalunya. El compromís de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat amb
la llibertat, la pau, el diàleg i Catalunya és ferm i innegociable.

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 2

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

06/09/2018 DILIGÈNCIA D’OBERTURA I
TANCAMENT del Llibre
d’Actes del Ple de l'any 2017
que s’inicia amb l’acta del
31/01/2017 i finalitza amb l’acta
del 19/12/2017.

Signatura 2 de 2

09/04/2018 L'alcaldessa

El dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó incondicional sense
fiança, per a vuit membres del legítim Govern de la Generalitat de Catalunya, el
vicepresident, Oriol Junqueras, president d’un partit polític amb 87 anys d’història i els
consellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carles Mundó, Joaquim Forn i les
conselleres Dolors Bassa i Meritxell Borràs.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

edca102bdadc48d2a7adf3aaefa4f6af001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

2d5face954f148589f29fed761a6ed16001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Per tot l’exposat s’acorda:
Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració immediata de
tots els presos polítics que ho són malgrat haver actuat sempre pacíficament i
democràtica, d’acord amb el mandat sorgit de les urnes.
Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, encapçalat
pel Molt Honorable president Carles Puigdemont i per l’Honorable vicepresident Oriol
Junqueras.
Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han vist
desposseïts de les seves competències per l’aplicació indigna de l’article 155 de la CE.

09/04/2018 L'alcaldessa

Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una mediació
política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política.

Rosa Boladeras Serraviñals

Pol Ejarque:
Dona les gracies pel torn de paraula a l’alcaldessa, és manifesta com part del grup
proposant de la moció i volen aportar unes idees. Expressa que les idees son la llibertat
més gran que tenen els homes i dones del segle 21 després de lluites incansables de
persones anònimes, de col·lectius socials i fins i tot de guerres. Afegeix que avui per
sort estan protegides en tots els tractats institucionals. Menciona que no hi ha estat
democràtic al món que jutgi les idees, i menys encara que les empresoni, que
persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir, que persegueixi la
llibertat d’expressió, que censuri els mitjans de comunicació, que dicti les noticies als
periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació, que privi de la llibertat de reunió i
de manifestació. Expressa que quan la democràcia es vulnerada en un país, tot el món
ho pateix, quan algú tolera que es vulnerin els drets dels catalans hi perden tots el
ciutadans europeus. Continua, quan algú es còmplice d’aquesta vulneració és còmplice
també d’una forma d’actuar típica d’una dictadura. Empresonar representats de les
societats civils i representants legítims del govern català forma part de l’estratègia de
l’Estat per cansar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. Afegeix que l’objectiu final
és desactivar tota la societat civil, afirma que volen dividir-nos com a poble i trencar
la cohesió social, però no podran, finalitza dient, ni un pas enrere.

Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE.”

09/04/2018 La secretària

Alcaldessa:
Dóna la paraula al Sr. Ejarque.

Miracle Guerra:
Manifesta que votaran a favor de la moció, estan d’acord amb ho que es presenta,
malgrat que esperar que la Unió Europea faci un pas cap a la independència, creuen
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Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i l’ús
partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders que
qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir.
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que es més il·lusió que racionalitat. Aprofita per explicar que amb la seva marxa de la
taula en la moció presentada pel PSC en el punt 8 d’aquest ple, han volgut manifestar
la seva total repulsa i el que creuen com una falta de respecta cap el sentit comú de
tota la ciutadania de corbera.
Alcaldessa:
Tanca el torn de paraula i procedeix a la votació.
Alfredo Prado:
Dins del seu torn de vot, procedeix a la explicació del mateix. Manifesta que ells des
de PSC, ja van presentar una moció demanant l’alliberament dels membres de govern
empresonats, consideren que la presó preventiva es una mesura excessiva e injusta,
i a la reunió de la Comissió Assessora ja es va parlar d’aquesta moció d’ERC per mirar
de consensuar-la i se’ls va negar la modificació, per aquest motiu realitzaran abstenció
de vot.

S’aprova la moció per l’aprovació d’una declaració institucional per la llibertat de les
preses i presos polítics.
L’alcaldessa dóna compte dels assumptes següents:

Rosa Boladeras Serraviñals

11. Donar compte del Decret 1752/2017 Modificació en la designació de
membres de la Junta de Govern Local, delegació de competències i
nomenament de tinents i tinentes d’alcaldessa.
Per Decret d’Alcaldia 1148/2017, de 17 de juny, publicat al BOPB de 3 de juliol de
2017, es va procedir al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern
Local d’aquest Ajuntament, al nomenament entre aquestes membres de tinents i
tinentes d’alcaldessa i a efectuar la delegació de competències corresponent en favor
d’aquest òrgan.

09/04/2018 La secretària

En aquests moments, i degut als petits ajustos a realitzar arran del canvi d’Alcaldia,
es considera convenient efectuar una modificació dels membres integrants d’aquest
òrgan en el sentit que es dirà en aquesta resolució.
Per tot l'exposat aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l'article
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en
concordança amb l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
RESOL
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09/04/2018 L'alcaldessa

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Èric Blanco i Moragas (CDC), Xavier Miquel i Pons (CUP), i Montserrat
Febrero i Piera (ERC).
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP).
Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GIU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), i Alfredo Prado García (PSC).”
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PRIMER. Modificar puntualment el Decret 1148/2017, de 15 de juny, de conformitat
amb el contingut de la resolució que ara es dicta amb el benentès que en tot allò que
no sigui objecte de nova regulació continuarà plenament vigent.
SEGON. Nomenar membre de ple dret de la Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament el regidor Manel Ripoll i Puertas, en substitució de la regidora Carme
Benito Gómez.
En conseqüència, la Junta de Govern Local, presidida per l’Alcaldia, estarà integrada
pels membres següents:





09/04/2018 L'alcaldessa

TERCER. Establir que les determinacions d’aquest Decret entraran en vigor al dia
següent al de la seva signatura i tenen caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat
de revocació de l’Alcaldia.
QUART. Notificar la present resolució a les persones interessades i als diferents
departaments municipals.
CINQUÈ. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
tauler d’edictes electrònic i al portal de transparència de la Corporació, i donar-ne
compte al Ple municipal en la primera sessió que es dugui a terme.

Rosa Boladeras Serraviñals

Signatura 2 de 2

Montserrat Febrero i Piera
Ramón Gabarrón Rubio
Mercè Rocas i Rubió
Jordi Anducas i Planas
Manel Ripoll i Puertas

12. Donar compte del Decret 1751/2017 Modificació de la determinació dels
regidors que exerciran el seu càrrec amb dedicació.
El Ple municipal, en sessió extraordinària de 30 de juny de 2015, va establir els
membres de la Corporació que podien exercir els seus càrrecs en règim de dedicació
exclusiva o de dedicació parcial.

09/04/2018 La secretària

Retribucions brutes anuals: 26.400,00 €
Dedicació efectiva: 30 hores setmanals fora de la seva jornada habitual, si existeix.
L’acord facultava l’Alcaldia per a la
desenvoluparien aquestes càrrecs,
municipal de la resolució adoptada.
Decret d’Alcaldia 1211/2015, d’1 de

concreció dels membres que, prèvia acceptació,
havent de donar posteriorment compte al Ple
Aquesta concreció es va dur a terme mitjançant
juliol.
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En relació als membres en règim de dedicació parcial, el Ple municipal va establir en 2
el nombre de membres de la Corporació que podien desenvolupar el seu càrrec sota
aquest règim, de conformitat amb les retribucions anuals i condicions següents:
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La nova organització municipal motivada pel canvi en l’Alcaldia produït el 17 de juny
de 2017, ha provocat la necessitat d’efectuar petits ajustos en el cartipàs municipal a
mesura que esdevenen necessaris.
Atès que una de les regidores afectada per aquest canvi és funcionària de carrera de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en data 2 d’octubre de 2017 (RE 9205/2017)
ha comunicat a aquest Ajuntament la jornada i l’horari que presta en aquella
Corporació.
Per tot l'exposat, aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l'article
13.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
RESOL:

Per tant, a partir d’aquesta data els regidors de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat
que exerciran el seu càrrec en règim de dedicació parcial seran els següents:

Rosa Boladeras Serraviñals

José Antonio Andrés Palacios
Carme Benito Gómez
SEGON. Atès que la Sra. Benito té la condició de funcionària de carrera a l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat, establir que la jornada a realitzar a l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat, sota les determinacions acordades pel Ple municipal i que
consten a la part expositiva d’aquest acord, es durà a terme en dies laborables en
horari de tarda i en dies festius, en la modalitat d’horari obert.
TERCER. Notificar aquesta Resolució al regidor Manel Ripoll i Puertas als efectes
escaients.

09/04/2018 La secretària

QUART. Notificar aquesta Resolució a la regidora Carme Benito Gómez per tal que
formuli acceptació expressa del règim de dedicació de la qual es donarà compte al Ple
en la següent sessió ordinària que es dugui a terme.
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució al departament de Recursos Humans,
acompanyada de l’acceptació del règim de dedicació de la Sra. Benito perquè
procedeixi a la tramitació de les operacions que esdevinguin necessàries davant la
Seguretat Social.
SISÈ. Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat als
efectes del que determina l’article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal de les administracions públiques.
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09/04/2018 L'alcaldessa

PRIMER.-Modificar, amb efectes del dia següent al de la signatura d’aquesta
resolució, l’apartat Segon del Decret 1211/2015, d’1 de juliol, en el sentit de
determinar que el regidor Manel Ripoll i Puertas deixarà d’exercir el seu càrrec amb
règim de dedicació parcial, i la regidora Carme Benito Gómez passarà a exercir-lo sota
aquest règim de dedicació.
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SETÈ. Ordenar la publicació del contingut d’aquesta Resolució en el portal de
transparència de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i en el BOPB, en compliment
del que determina l’art. 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local i l’article 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
13. Donar compte del Decret 1963/2017 Revocació i delegació de
competències, nomenaments, designacions i dedicacions en relació a
determinats regidors.
El 5 de novembre de 2017 ha tingut entrada en el Registre general d’aquest
Ajuntament, amb el número RE 2017/9976, escrit presentat per Montserrat Febrero i
Piera, com a portaveu dels regidors del grup municipal d’ERC, amb el contingut literal
següent:

Rosa Boladeras Serraviñals
09/04/2018 La secretària

Aquesta renúncia porta com a conseqüència, a més del que sol·liciten aquests regidors,
la realització de tots aquells ajustos que en matèria de cartipàs esdevenen necessaris
com a conseqüència de la nova configuració de l’equip de govern, diferenciant entre
aquells que són de competència plenària d’aquells que són competència d’aquesta
Alcaldia, i començant per aquells que resulten més urgents per assolir una adequada
gestió dels interessos del municipi.
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09/04/2018 L'alcaldessa

“Exposo: Els regidors i les regidores sotasignats renunciem a les competències
delegades per l’alcaldessa davant la situació política al nostre país, on el PSC,
subordinat al POSE, ha donat suport a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució
Espanyola que ha intervingut les Institucions Catalanes i ha servit per empresonar a
membres del govern legítim de Catalunya, escollit a les urnes el 27 de setembre de
2015. Obeint el mandat popular i ratificat pel Parlament de Catalunya el Passat 27
d’octubre, es va proclamar la República Catalana i va mandatar al govern iniciat tots
els procediments necessaris per endegar el procés constituent de la República. Aquest
mandat emana dels resultats del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya
celebrat l’1 d’octubre. El mandat democràtic del poble ce Catalunya ha estat assumit
pel Parlament de Catalunya, i aquest ha mandatat al govern que faci realitat la
República Catalana. No podem seguir en un govern amb un partit que junt amb el PP
i C’s mostra orgull per anar contra les llibertats i els drets del poble de Catalunya i del
poble de Corbera de Llobregat, no podem seguir en un govern amb el PSXC. Per aquest
motiu renunciem a les competències que l’alcaldessa ens va delegar per governar
Corbera. Renunciem per dignitat i respecte a les institucions del nostre país, respecte
al nostre govern legítim a Catalunya. Davant d’aquests motius presentem renúncia
formal a les nostres competències delegades en el govern municipal de Corbera de
Llobregat. A corbera de Llobregat, 3 de novembre de 2017 Montserrat Febrero Piera –
37679600B – Mercè Rocas Rubió – 38509613T – Arturo Martínez Laporta –
37669229J- Jordi Anducas Planas – 46663946M-.
Sol·licito: Es faci efectiva la renúncia dels regidors i regidores del grup municipal d’ERC.
Així mateix, tal com vam manifestar a l’alcaldessa Sra. Roba Boladeras Serraviñals,
estem interessats en adquirir els mòbils i tablets facilitats per l’Ajuntament. Prego
s’ens comuniqui el cost a satisfer”.
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Per tot l'exposat aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l'article
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en
concordança amb l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
RESOL:
PRIMER. Acceptar, amb efectes del 5 de novembre de 2017, la renúncia presentada
per la Sra. Montserrat Febrero i Piera (NIF 37679600B), la Sra. Mercè Rocas i Rubió
(NIF 38509613T), el Sr. Arturo Martínez Laporta (NIF 37669229J) i el Sr. Jordi Anducas
Planas (NIF 46663946M), en relació a les competències delegades per aquesta Alcaldia
per Decret 1093/2015, de 15 de juny i per Decret 1147/2017, de 17 de juny les quals
passaran a ser competència directa de l’Alcaldia.





Montserrat Febrero i Piera
Mercè Rocas i Rubió
Jordi Anducas i Planas

TERCER. Revocar el nomenament com a tinentes d’alcaldessa efectuat per Decret
1148/2017, de 17 de juny, en relació a les regidores següents:
Montserrat Febrero i Piera
Mercè Rocas i Rubió

Rosa Boladeras Serraviñals

Signatura 2 de 2

09/04/2018 L'alcaldessa

SEGON. Revocar el nomenament com a membres de ple dret de la Junta de Govern
Local efectuat per Decret 1148/2017, de 17 de juny, en relació als regidors següents:

QUART. Nomenar membres de ple dret de la Junta de Govern Local, en substitució
dels anteriors, als regidors següents:




Alfredo Prado García
José Antonio Andrés Palacios
Carme Benito Gómez

09/04/2018 La secretària







Ramon Gabarrón Rubio
Manel Ripoll Puertas
Alfredo Prado Garcia
José Antonio Andrés Palacios
Carme Benito Gómez

CINQUÈ. Efectuar nou nomenament de tinents/tes d’alcaldessa a favor dels membres
de la Junta de Govern Local següents:
Primer tinent d’alcaldessa: Ramon Gabarrón Rubio

Maria Abarca Martínez
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En conseqüència, la Junta de Govern Local, presidida per l’Alcaldia, estarà integrada
pels membres següents:
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Segon tinent d’alcaldessa. José Antonio Andrés Palacios
Tercer tinent d’alcaldessa: Alfredo Prado Garcia

SISÈ. Revocar la determinació del règim de dedicació exclusiva efectuat per l’Alcaldia
en Decret 1211/2015, d’1 de juliol, en relació als regidors següents:



Mercè Rocas i Rubió
Arturo Martínez Laporta

La finalització de l’exercici del seu càrrec s’entén amb efectes de la data de presentació
de la renúncia, formalitzada el dia 5 de novembre de 2017.
SETÈ. Determinar que totes les revocacions i els nomenaments efectuats en els punts
anteriors seran efectius des del moment de la signatura d’aquesta Resolució.

NOVÉ. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades i als diferents
departaments municipals als efectes escaients.
DESÈ. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
portal de transparència de la Corporació, i donar-ne compte al Ple municipal en la
primera sessió que es dugui a terme.

Rosa Boladeras Serraviñals

14. Donar compte del Decret 1995/2017 Nova delegació de competències i
altres ajustos en matèria de cartipàs municipal.
Per Decret 1963/2017, de 6 de novembre es va acceptar, amb efectes del 5 de
novembre de 2017, la renúncia presentada per la Sra. Montserrat Febrero i Piera (NIF
37679600B), la Sra. Mercè Rocas i Rubió (NIF 38509613T), el Sr. Arturo Martínez
Laporta (NIF 37669229J) i el Sr. Jordi Anducas Planas (NIF 46663946M), en relació a
les competències delegades per aquesta Alcaldia per Decret 1093/2015, de 15 de juny
i per Decret 1147/2017, de 17 de juny les quals passaven a ser competència directa
de l’Alcaldia.

09/04/2018 La secretària

En la mateixa resolució també s’efectuava el nou nomenament de tinents d’alcaldessa
entre els membres actuals de la Junta de Govern local.
El nou escenari actual fa necessària, sobre la base de les àrees de gestió municipal
definides al Decret 1093/2015, de 15 de juny, la realització d’una nova distribució de
les competències respecte de les quals han renunciat els regidors abans esmentats,
per tal de poder gestionar els interessos municipals de la forma més eficient possible.
No obstant això, per a una millor aplicació per part del personal municipal i per tal
d’evitar possibles interpretacions, s’efectuarà una revocació de totes les delegacions
existents per a continuació, procedir a efectuar la nova delegació de competències a
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09/04/2018 L'alcaldessa

VUITÈ. Donar trasllat de la petició efectuada pels regidors d’ERC en relació a
l’adquisició de mòbils i tauletes de propietat municipal a la secretària municipal de la
Corporació perquè emeti informe jurídic al respecte.
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aplicar

a

partir

de

l’entrada

en

vigor

d’aquesta

Resolució.

Així mateix es modifiquen en aquesta resolució aquells aspectes relatius al règim de
dedicació que, sent competència de l’Alcaldia, es consideren adequats així com el
nomenament de tinents d’alcaldessa efectuat en el Decret 1963/2017.
En un moment posterior es dictaran les resolucions que esdevinguin necessàries per
adequar el nomenament de membres en ens i organismes, tant sectorials com externs
a la nova situació del Consistori.
Per tot l'exposat aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l'article
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en
concordança amb l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
RESOL

Rosa Boladeras Serraviñals

SEGON. Efectuar a favor dels regidors i de les regidores que a continuació es detallen,
les delegacions generals i particulars de competències en relació a les atribucions de
proposta, impuls, gestió i resolució dels assumptes corresponents a les respectives
àrees de gestió i amb les facultats que para cada una d’elles s’especifiquen al Decret
1093/2015, de 15 de juny:
-

Alfredo Prado García: Àrea de Cooperació i Solidaritat, Àrea d’Ensenyament,
Àrea d’Esports, Àrea de Joventut i Àrea de Via Pública i Habitatge.
Ramon Gabarrón Rubio: Àrea de Finances, Àrea de Règim Interior i Àrea de
Desenvolupament Econòmic.
Carme Benito Gómez: Àrea de Cultura i Àrea de Polítiques d’Igualtat.
José Antonio Andrés Palacios: Àrea de Serveis Públics i Àrea de Medi Ambient.
Manel Ripoll i Puertas: Àrea d’Atenció a la Ciutadania, Àrea de Comunicació,
Àrea de Salut Pública, Àrea de Mobilitat i Àrea de Seguretat Ciutadana.

09/04/2018 La secretària

TERCER. Les facultats delegades en aquesta resolució tenen caràcter indefinit, sense
perjudici de la potestat de revocació i advocació del òrgan delegant, i s’hauran
d’exercir, dins dels límits legals, directament pel titular sense possibilitat de ser
delegades de nou. En les resolucions adoptades per delegació, a la part expositiva
s’hauran de fer constar les dades de la resolució per la qual s’efectua la delegació.
QUART. L’exercici de les delegacions s’efectuarà tenint en compte el principi de
coordinació que es materialitza en la cooperació i informació recíproca entre les
diferents àrees i la cooperació i informació recíproca dins les diferents àrees i les
regidories delegades adscrites, així com l’obligació d’informar a l’Alcaldia i a la Junta
de Govern Local de les resolucions dictades per delegació en aquells assumptes
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09/04/2018 L'alcaldessa

PRIMER. Revocar totes les delegacions de competències conferides a favor dels
regidors i regidores de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat mitjançant Decret
1093/2015, de 15 de juny, tret d’aquelles especificades a l’apartat Cinquè d’aquella
resolució (relatives a l’autorització de matrimonis civils).
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d’especial rellevància, sense perjudici de les facultats de control i fiscalització d’altres
òrgans municipals.
CINQUÈ. En cas d’absència, vacant o malaltia o qualsevol altre impediment dels
regidors i les regidores delegats i/o delegades amb facultats resolutòries, l’alcaldessa
assumirà directament i automàticament les seves competències delegades en aquells
assumptes puntuals que hagin de resoldre’s sense demora, entenent-se a aquests
efectes exercida la potestat d’advocació de manera puntual, i així es farà constar en
la resolució.
SISÈ. Efectuar nou nomenament de tinents/tes d’alcaldessa a favor dels membres de
la Junta de Govern Local següents, deixant sense efecte els nomenaments efectuats
en el Decret 1963/2017:
Primer tinent d’alcaldessa: Alfredo Prado Garcia
Segon tinent d’alcaldessa. José Antonio Andrés Palacios
Tercer tinent d’alcaldessa: Ramon Gabarrón Rubio

Rosa Boladeras Serraviñals

VUITÈ. Revocar la determinació del règim de dedicació parcial efectuat per l’Alcaldia
en Decret 1751/2015, de 2 d’octubre en relació a la regidora Carme Benito Gómez.
NOVÉ. Aquest Decret entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i produirà
plens efectes jurídics prèvia acceptació expressa o presumpta per part de les persones
delegades en els termes recollits en l’apartat següent, i prèvia acceptació del règim de
dedicació exclusiva per part del regidor afectat. El nomenament de tinents d’alcaldessa
seran plenament executius des de l’entrada en vigor d’aquesta resolució.
DESÈ. Notificar aquesta resolució a tots i totes els regidors i les regidores delegats
significant-los que, per tal de ser efectiva la delegació, hauran d’acceptar-la manera
expressa. No obstant això, s’entendrà acceptada la delegació de forma tàcita si en el
termini dels tres dies següents al de la seva notificació no efectuen manifestació
expressa de la no acceptació.

09/04/2018 La secretària

ONZÈ. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
portal de transparència de la Corporació, i donar-ne compte al Ple municipal en la
primera sessió que es dugui a terme.
DOTZÈ. Notificar aquesta resolució a tot el personal municipal per al seu coneixement
i efectes.
15. Donar compte del Decret 2016/2017 Modificació designació de membres
en òrgans de participació sectorial i en Ens i Organismes externs.
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09/04/2018 L'alcaldessa

SETÈ. Revocar la determinació del règim de dedicació parcial efectuat per l’Alcaldia en
Decret 1211/2015, d’1 de juliol, en relació al regidor José Antonio Andrés Palacios i
determinar que a partir del dia següent a aquell en que entri en vigor aquesta revocació
passarà a desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, prèvia
acceptació per escrit i de conformitat amb les condicions establertes a l’apartat Primer
de la part dispositiva de l’acord plenari de 30 de juny de 2015.
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Per Decret 1963/2017, de 6 de novembre es va acceptar, amb efectes del 5 de
novembre de 2017, la renúncia presentada per la Sra. Montserrat Febrero i Piera (NIF
37679600B), la Sra. Mercè Rocas i Rubió (NIF 38509613T), el Sr. Arturo Martínez
Laporta (NIF 37669229J) i el Sr. Jordi Anducas Planas (NIF 46663946M), en relació a
les competències delegades per aquesta Alcaldia per Decret 1093/2015, de 15 de juny
i per Decret 1147/2017, de 17 de juny les quals passaven a ser competència directa
de l’Alcaldia.
Aquest nou escenari demanda la modificació de tots aquells nomenaments efectuats
en relació als òrgans de participació sectorial així com als ens i organismes externs
que obeïen a la integració del seu representant en l’equip de govern municipal i que
s’hagin vist afectats per la renúncia abans esmentada.

09/04/2018 L'alcaldessa

Per tot l'exposat aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l'article
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en
concordança amb l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
RESOL
PRIMER. Modificar el nomenament efectuat com a membres integrants dels òrgans
de participació sectorial que tot seguit es relacionen en favor de les persones següents:

Rosa Boladeras Serraviñals

Signatura 2 de 2

CONSELL SECTORIAL DE JOVENTUT:
President:
Vicepresidenta:

Sr. Alfredo Prado García
Sra. Carme Benito Gómez

CONSELL SECTORIAL DE LA GENT GRAN:
Vicepresident:

Sr. Alfredo Prado Garcia

COMISSIÓ NOMENCLÀTOR:
Sr. Alfredo Prado Garcia

09/04/2018 La secretària

SEGON. Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Montserrat Febrero i Piera en
la Comissió Mixta a constituir per l’AMB amb l’objecte d’analitzar la prestació del servei
d’abastament domiciliari d’aigua potable al municipi, així com la seva gestió, efectuat
per Decret 1212/2017, de 26 de juny, sense perjudici que com a membre de l’oposició
pugui sol·licitar amb posterioritat la seva inclusió en dita comissió si així ho consideren
convenient els regidors afectats.
TERCER. Notificar aquesta resolució a les persones afectades, al personal de
l’Ajuntament i als portaveus dels diferents grups municipals, i lliurar les certificacions
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oportunes als ens i organismes corresponents per tal de fer efectius aquests
nomenaments i/o cessaments.
QUART. Ordenar la publicació d’aquesta resolució al Portal de transparència de
l’Ajuntament i donar-ne compte al Ple municipal en la propera sessió ordinària que se
celebri.
Alcaldessa:
Dóna el torn de paraula al Sr. Pol Ejarque.
Pol Ejarque:
Manifesta que com a grup municipal volen expressa quatre punts.

Davant la insistència de la gent que ens para pel carrer i ens pregunta com van les
converses: nosaltres sempre responem amb un: VAN TIRANT. Però considerem que
ara és hora de clarificar els escenaris i expressar el que plantegen les altres forces en
un exercici que considerem de necessària transparència.

Rosa Boladeras Serraviñals

Les converses van malament, hi ha forces que ens segueixen vetant tal com ho van
fer en 2015 després de les municipals i com han expressat a diaris digitals. El Partit
Demòcrata considera que Corbera necessita un govern fort, estable i transversal. No
necessita un govern de les super esquerres dogmàtiques. El sobiranisme ha tingut, té
i tindrà, la virtut de la seva transversalitat. I això ho hem de tenir molt present i ho
ha tingut molt clar el nostre President quan ha creat el moviment de Junts per
Catalunya, defugint de la política partidista. El dogmatisme mai ha guanyat les grans
batalles de la història. Creuem que de les forces de l’oposició, les úniques que ho hem
entès en aquest sentit, hem estat ICV- Movem Corbera i el Partit Demòcrata.

09/04/2018 La secretària

Creuem que era necessari aquest bany de realisme i fer aquest exercici de
transparència. Des del sectarisme, els vells prejudicis i la politiqueria de baixa volada
no construirem res, absolutament res. Finalitza expressant que des del Partit
Demòcrata segueixen i seguiran amb la mà estesa. Volen que Corbera tingui un govern
fort i estable que treballi pel benestar dels veïns des de la transversalitat i la tolerància,
parlant amb tothom i sense vetar a ningú.
Antonio Moreno:
Vol dir dues coses, per una part vol contestar al Sr. Pol Ejarque. Dona la raó al seu
discurs sobre que no és normal permetre que la majoria d’aquest Ple es deixi governa
per un grup minoritari, si s’està en desacord en moltes coses, no sols en com han
portat el tema de l’1 d’octubre i els empresonaments polítics, que ho cataloga de
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Expressa que assistim avui a la presentació del cartipàs municipal que evidencia la
proposta d’un govern en minoria. Un govern sense les majories necessàries per a
desenvolupar la seva tasca durant aquest últim any i mig de legislatura. No només
paralitzarà el municipi i la seva administració, sinó que això comportarà fer més lents
els processos de decisió perquè els regidors de govern no podran treballar amb totes
les àrees. És en aquest sentit que davant la necessitat d’un govern fort, estable i
alternatiu, vàrem decidir iniciar converses amb els grups de l’oposició.
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vergonya política. Expressa que el normal hagués sigut que el PSC no estigués aquí, i
que continues qui de veritat té més suports, que des del seu punt de vista es ERC.
Afegeix que avui es deuria parlar que ERC hauria d’estar al govern, encara que fos en
minoria si volgués, i si no amb el suport de la resta de companys. Manifesta que inclús
ha dit que iniciativa té interès a governar i entrar a governar així és un problema.
Expressa que ells van entrar a governar molt abans però que no és una condició en el
seu vot, un vot incondicional, afegeix, a ERC com a primer partit a governar fora de
tota dubte. I ho mateix expressa amb el grup municipal de la CUP, que han demostrat,
en aquests dos anys, intel·ligència i honestedat, afegeix que personalment ha assistit
a reunions d’aquest grup polític, i per tant finalitza, que aquí a Corbera hi ha gent per
governar ho que queda de legislatura.

09/04/2018 La secretària

Rosa Boladeras Serraviñals

Manifesta que Corbera necessita un govern que no pot passar pels de sempre, que
parlant des del cor, els socialistes i la Sra. Boladeras amb la construcció Corbera 2.000
va enganyar a la gent, que varen comprar un pis per 300.000€ i ara l’han de vendre
per 100.000€, repeteix que ha enganyat durant molts anys, i que ho diu amb aquestes
paraules perquè no vol rebaixar-se. Continua dient que es va enganya a la gent de
Cases Pairals, que després de 14 anys encara tenen problemes. Expressa que aquest
govern socialista ha fet coses que no fa cap altre ajuntament petit i posa com a
exemple, quan Corbera tenia 8.000 habitants, el PSC va construir un pàrquing de 60
places que cap empresari privat hagués fet perquè no es pot amortitzar, i afegeix que
tots sabem que ho va fer una empresa on el seu propietari es troba en temes molt
foscos. Manifesta que recorda quan va arribar aquí a Corbera i va crear iniciativa
corbera, en un ple fa 12 anys, es va aprovar una cosa que feia vergonya, recorda que
ells havien pactat amb els socialistes, llavors el Sr. Pere Alegrí, havien pactat que
ajudarien, que no farien política partidista i que ajudarien, però recorda que van
aprovar a un senyor del poble la construcció de 16 habitatges per un total de 1.600
milions, i va deixar 150 pisos, que en aquell moment a Corbera venien a costar més
de 4.000 o 5.000, i expressa que imagina el “pelotazo” que volien fer a Corbera.
Recorda que ho que va fer la gent d’iniciativa va ser comprar un megàfon, pujar a un
cotxe i explicar a la gent per on venia el “pelotazo Boladeriano”. Explica que en un
acte electoral a la Diadema va preguntar a un empresari de la construcció, que si el
deixaven fer una construcció de 150 pisos tindrien alguna contraprestació per la seva
part, i expressa que el constructor els va dir que ho que volguessin.
Finalitza expressant que no només s’està parlant que els socialistes són contraris a la
independència, que ho són, però són interessats i demagogs. I els sobiranistes, fent
referencia a ell, creuen que realment no es mereix, el PSC, estar al govern. Expressa
que algú ho havia de dir, com diu el seu amic Tardà, expressant que s’ha de saber qui
està al govern de Corbera governant, i manifesta que això ho saben perfectament gent
que ara l’hi dóna suport, però que saben ho que ha passat durant molts anys. Expressa
a la resta de membres del Ple, que el seu vot el tindran, però que no s’esperi més,
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09/04/2018 L'alcaldessa

Fa referencia al company Pol Ejarque, on expressa que encara que són de partits
diferents i moltes vegades poden tindre idees oposades, els dos companys del PDCAT
són gent més socialdemòcrates, mes d’esquerres, més honest, que aquells que diuen
que són socialdemòcrates, per lo menys en els seus actes, no per la seva ideologia, ja
que en qualsevol moment hi haurà discrepància ideològica.
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argumenta que tots estan treballant en la campanya electoral, volen guanyar als
feixistes i afirma que les guanyaran. Expressa que personalment és independentista
dins d’iniciativa que és el partit, no independentista més a prop dels independentistes.
Alcaldessa:
Manifesta al Sr. Moreno que respecta les seves intervencions, però que no acceptarà
que es digui feixista ni a ella ni a ningú, perquè creu que està fora de lloc. Torna el
tema de debat i dóna la paraula al Sr. Cañellas.

16. Donar compte d’altres
competència plenària.

Rosa Boladeras Serraviñals
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Albert Cañellas:
Explica que davant de les circumstàncies excepcionals que s’estan donant, davant dels
resultats de l’1 d’octubre, de la necessària constitució i necessària construcció d’una
republicà catalana i la implementació de l’inici d’un procés constituent, creuen que es
necessari que els màxims ajuntaments foren fidels a la republicà, i especialment a
Corbera, perquè que creuen que són la majoria de la població del municipi els que ho
volen, i afegeix que així es pot observar en els resultats electorals, en la representació
que hi ha en aquest Ple o en els resultats de l’1 d’Octubre. Per això van realitzar unes
converses per promoure una moció de censura, perquè hi hagi un govern fidel a la
república. Específicament van pactar que no hi hagués al govern regidors ni del PP ni
del PSC, i han treballat perquè això sigui així. Creuen que cal una moció de censura i
seguiran treballant per aconseguir-ho. Expressa que ja no es troben en las postures
que es trobaven al principi de la legislatura, en aquest moment estan disposats a donar
suport a un govern en minoria, si fa falta, o entra en el govern per aconseguir l’objectiu
de tenir un govern municipal fidel a la república.
resolucions

d’Alcaldia

i/o

assumptes

de

Donar compte dels assumptes següents:
- Informació sobre violència masclista (pendent possible actualització xifres):
Des de l'últim ple que vam realitzar al setembre fins aquest d'avui, s'han produït 8
víctimes mortals més de violència masclista. En l'actualitat comptem amb 50 dones
mortes i 5 infants. L’últim el dia 24 de novembre de 2017.

09/04/2018 La secretària

Fundació ONZE, per cada dona assassinada per violència de gènere,
deu queden discapacitades. Aquesta entitat ha revelat que en 2016
van atendre a 500 dones amb discapacitat derivada d'aquesta
violència.
AnaMaríaPérezdelCampo,presidentadelaFederacióNacionald’AssociacionsdeDonesSep
aradesiDivorciadesensrecordaque“.
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Recordem que els femicidis son només la punta de l’iceberg. Segons la
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En el 90% dels casos, el violent va aprendre violència en la seva infància. Un no neix
violent, es fa. És necessari canviar l'educació i el propi sistema”.
- Del Decret d’Alcaldia 1798/2017, esmenat pel Decret d’Alcaldia 1826/2017, pel qual
es nomena com a tresorera accidental a la secretària general de l’Ajuntament des del
dia 9 d’octubre de 2017 i fins que la persona que desenvolupa aquestes funcions
s’incorpori de la baixa per I.T.
“DECRET
La funcionària de carrera M.J.E.B. (LOPD), la qual realitza les funcions de tresorera
accidental, ha presentat la baixa per incapacitat temporal de data 9 d’octubre de 2017.
Es considera procedent la designació de la senyora M.A.M. (LOPD), funcionària d’habilitació
estatal, per tal que realitzi les funcions de tresorera accidental durant aquest període.
La tècnica de recursos humans ha emès informe núm. 150/2017 de data 11 d’octubre de
2017.

RESOL

Rosa Boladeras Serraviñals

PRIMER. Nomenar la senyora M.A.M. (LOPD), amb DNI (LOPD), tresorera accidental de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, fins a la finalització de la baixa per incapacitat
temporal de la senyora M.J.E.B. (LOPD).
SEGON. Notificar la present resolució als interessats.
TERCER. Donar compte al Ple en la propera sessió que es realitzi.”
“DECRET
El decret d’alcaldia 2017/1798 de data 11 d’octubre de 2017 va resoldre nomenar a la
senyora M.A.M. amb DNI (LOPD), tresorera accidental de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat, fins a la finalització de la baixa per incapacitat temporal de la senyora M.J.E.B.
(LOPD).

09/04/2018 La secretària

Per error formal no es va incloure a la resolució la data d’inici del nomenament de la Sra.
A. (LOPD).
Aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l’article 21.1 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
RESOL
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Aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l’article 21.1 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
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PRIMER. Determinar que la data d’inici del nomenament com a tresorera accidental de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat de la Sra. M.A.M. (LOPD) ha de ser amb caràcter
retroactiu des del 9 d’octubre de 2017.
SEGON. Notificar la present resolució als interessats.
TERCER. Donar compte al Ple en la propera sessió que es realitzi.”

- De l’acord de la Junta de Govern Local, de 20 de novembre de 2017, de suport al
Correllengua 2017.
“Maria Abarca Martínez, la secretària de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària celebrada el dia 20 de
novembre de 2017, per unanimitat, adopta l’acord següent, a reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’Acta corresponent, de conformitat amb l’article
206 del Reglament d’Organització i Funcionament:

Atès que la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), celebra la 21a.
edició del Correllengua.
Atès que aquesta edició del Correllengua 2017 es dedica a la figura de Lola Anglada,
exemple de compromís amb els valors cívics, democràtics, catalanistes i feministes.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana.

Rosa Boladeras Serraviñals
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“3. Adhesió Correllengua 2017.

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda
el següent:
ACORDS

09/04/2018 La secretària

SEGON.- Donar suport a entitats i grups del municipi que han volgut afegir-se al
Correllengua d’enguany participant en els actes organitzats des de l’Àrea de Cultura.
TERCER.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua Catalana (CAL).
QUART.- Donar compte dels presents acords al Ple, en una propera sessió que se
celebri. ”
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PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2017 com a instrument de la societat a favor de
la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a
favor de la seva unitat.
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Pol Ejarque:
Manifesta que com a grup municipal volen expressa quatre punts.
Expressa que assistim avui a la presentació del cartipàs municipal que evidencia la
proposta d’un govern en minoria. Un govern sense les majories necessàries per a
desenvolupar la seva tasca durant aquest últim any i mig de legislatura. No només
paralitzarà el municipi i la seva administració, sinó que això comportarà fer més lents
els processos de decisió perquè els regidors de govern no podran treballar amb totes
les àrees. És en aquest sentit que davant la necessitat d’un govern fort, estable i
alternatiu, vàrem decidir iniciar converses amb els grups de l’oposició.
Davant la insistència de la gent que ens para pel carrer i ens pregunta com van les
converses: nosaltres sempre responem amb un: VAN TIRANT. Però considerem que
ara és hora de clarificar els escenaris i expressar el que plantegen les altres forces en
un exercici que considerem de necessària transparència.

Signatura 2 de 2

Rosa Boladeras Serraviñals
Maria Abarca Martínez

Creuem que era necessari aquest bany de realisme i fer aquest exercici de
transparència. Des del sectarisme, els vells prejudicis i la politiqueria de baixa volada
no construirem res, absolutament res. Finalitza expressant que des del Partit
Demòcrata segueixen i seguiran amb la mà estesa. Volen que Corbera tingui un govern
fort i estable que treballi pel benestar dels veïns des de la transversalitat i la tolerància,
parlant amb tothom i sense vetar a ningú.
Antonio Moreno:
Vol dir dues coses, per una part vol contestar al Sr. Pol Ejarque. Dona la raó al seu
discurs sobre que no és normal permetre que la majoria d’aquest Ple es deixi governa
per un grup minoritari, si s’està en desacord en moltes coses, no sols en com han
portat el tema de l’1 d’octubre i els empresonaments polítics, que ho cataloga de
vergonya política. Expressa que el normal hagués sigut que el PSC no estigués aquí, i
que continues qui de veritat té més suports, que des del seu punt de vista es ERC.
Afegeix que avui es deuria parlar que ERC hauria d’estar al govern, encara que fos en
minoria si volgués, i si no amb el suport de la resta de companys. Manifesta que inclús
ha dit que iniciativa té interès a governar i entrar a governar així és un problema.
Expressa que ells van entrar a governar molt abans però que no és una condició en el
seu vot, un vot incondicional, afegeix, a ERC com a primer partit a governar fora de
tota dubte. I ho mateix expressa amb el grup municipal de la CUP, que han demostrat,
en aquests dos anys, intel·ligència i honestedat, afegeix que personalment ha assistit

09/04/2018 La secretària
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09/04/2018 L'alcaldessa

Les converses van malament, hi ha forces que ens segueixen vetant tal com ho van
fer en 2015 després de les municipals i com han expressat a diaris digitals. El Partit
Demòcrata considera que Corbera necessita un govern fort, estable i transversal. No
necessita un govern de les super esquerres dogmàtiques. El sobiranisme ha tingut, té
i tindrà, la virtut de la seva transversalitat. I això ho hem de tenir molt present i ho
ha tingut molt clar el nostre President quan ha creat el moviment de Junts per
Catalunya, defugint de la política partidista. El dogmatisme mai ha guanyat les grans
batalles de la història. Creuem que de les forces de l’oposició, les úniques que ho hem
entès en aquest sentit, hem estat ICV- Movem Corbera i el Partit Demòcrata.
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a reunions d’aquest grup polític, i per tant finalitza, que aquí a Corbera hi ha gent per
governar ho que queda de legislatura.
Fa referencia al company Pol Ejarque, on expressa que encara que són de partits
diferents i moltes vegades poden tindre idees oposades, els dos companys del PDCAT
són gent més socialdemòcrates, mes d’esquerres, més honest, que aquells que diuen
que són socialdemòcrates, per lo menys en els seus actes, no per la seva ideologia, ja
que en qualsevol moment hi haurà discrepància ideològica.

Rosa Boladeras Serraviñals
09/04/2018 La secretària

Finalitza expressant que no només s’està parlant que els socialistes són contraris a la
independència, que ho són, però són interessats i demagogs. I els sobiranistes, fent
referencia a ell, creuen que realment no es mereix, el PSC, estar al govern. Expressa
que algú ho havia de dir, com diu el seu amic Tardà, expressant que s’ha de saber qui
està al govern de Corbera governant, i manifesta que això ho saben perfectament gent
que ara l’hi dóna suport, però que saben ho que ha passat durant molts anys. Expressa
a la resta de membres del Ple, que el seu vot el tindran, però que no s’esperi més,
argumenta que tots estan treballant en la campanya electoral, volen guanyar als
feixistes i afirma que les guanyaran. Expressa que personalment és independentista
dins d’iniciativa que és el partit, no independentista més a prop dels independentistes.
Alcaldessa:
Manifesta al Sr. Moreno que respecta les seves intervencions, però que no acceptarà
que es digui feixista ni a ella ni a ningú, perquè creu que està fora de lloc. Torna el
tema de debat i dóna la paraula al Sr. Cañellas.
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Manifesta que Corbera necessita un govern que no pot passar pels de sempre, que
parlant des del cor, els socialistes i la Sra. Boladeras amb la construcció Corbera 2.000
va enganyar a la gent, que varen comprar un pis per 300.000€ i ara l’han de vendre
per 100.000€, repeteix que ha enganyat durant molts anys, i que ho diu amb aquestes
paraules perquè no vol rebaixar-se. Continua dient que es va enganya a la gent de
Cases Pairals, que després de 14 anys encara tenen problemes. Expressa que aquest
govern socialista ha fet coses que no fa cap altre ajuntament petit i posa com a
exemple, quan Corbera tenia 8.000 habitants, el PSC va construir un pàrquing de 60
places que cap empresari privat hagués fet perquè no es pot amortitzar, i afegeix que
tots sabem que ho va fer una empresa on el seu propietari es troba en temes molt
foscos. Manifesta que recorda quan va arribar aquí a Corbera i va crear iniciativa
corbera, en un ple fa 12 anys, es va aprovar una cosa que feia vergonya, recorda que
ells havien pactat amb els socialistes, llavors el Sr. Pere Alegrí, havien pactat que
ajudarien, que no farien política partidista i que ajudarien, però recorda que van
aprovar a un senyor del poble la construcció de 16 habitatges per un total de 1.600
milions, i va deixar 150 pisos, que en aquell moment a Corbera venien a costar més
de 4.000 o 5.000, i expressa que imagina el “pelotazo” que volien fer a Corbera.
Recorda que ho que va fer la gent d’iniciativa va ser comprar un megàfon, pujar a un
cotxe i explicar a la gent per on venia el “pelotazo Boladeriano”. Explica que en un
acte electoral a la Diadema va preguntar a un empresari de la construcció, que si el
deixaven fer una construcció de 150 pisos tindrien alguna contraprestació per la seva
part, i expressa que el constructor els va dir que ho que volguessin.
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09/04/2018 La secretària

Rosa Boladeras Serraviñals

L’alcaldessa
Respon que no els poden ajudar, ells han presentat un organigrama en què no
acumulen poder, acumulen feina i el interès més que governar, és treballar. El que
hagi de ser ja serà. Quan ho hagin enllestit aquí els trobaran treballant. Justament el
que no volen és que es paralitzin les coses i que d’aquesta situació surtin perjudicats
els ciutadans i ciutadanes de Corbera. En aquest moment és alcaldessa, més que un
privilegi és una responsabilitat i un orgull. I governa, treballa per tothom, per als que
pensen com ella i per els que no pensen. Aquest és el principi que haurien de tenir
tots els regidors un cop tenen responsabilitats. És alcaldessa no només per ser la llista
més votada, sinó perquè els regidors i regidores d’esquerra van votar a favor al mes
de juny. Han de ser tots conseqüents de on són. Pot ser aquesta discussió l’haurien
de fer fora del Ple o marxar ara com han fet ells abans perquè això que estan parlant
no saben que dir. Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Diu què a part del canvi i acumulació de càrrecs, acumulen diners també. Pregunta
quan cobra cadascú.
L’alcaldessa
Respon què el mateix. Els mateixos sous que hi havia establerts. Han canviat
dedicacions i llavors en funció de la dedicació. La massa salarial i les dedicacions dels
regidors en el govern, evidentment, són menys.
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Albert Cañellas:
Explica que davant de les circumstàncies excepcionals que s’estan donant, davant dels
resultats de l’1 d’octubre, de la necessària constitució i necessària construcció d’una
republicà catalana i la implementació de l’inici d’un procés constituent, creuen que es
necessari que els màxims ajuntaments foren fidels a la republicà, i especialment a
Corbera, perquè que creuen que són la majoria de la població del municipi els que ho
volen, i afegeix que així es pot observar en els resultats electorals, en la representació
que hi ha en aquest Ple o en els resultats de l’1 d’Octubre. Per això van realitzar unes
converses per promoure una moció de censura, perquè hi hagi un govern fidel a la
república. Específicament van pactar que no hi hagués al govern regidors ni del PSC
ni del PP, i han treballat perquè això sigui així. Expressa que ja no es troben en las
postures que es trobaven al principi de la legislatura, en aquest moment estan
disposats a donar suport a un govern en minoria, si fa falta, o entra en el govern per
aconseguir l’objectiu de tenir un govern municipal fidel a la república. En aquest sentit
seguiran treballant. Valoren positivament que ERC decidís trencar el pacte de govern,
un gest difícil per part seva però creuen que ara mateix es troben en una situació pitjor
que quan ERC estava en el govern perquè el partit socialista ha acumulat més poder
que abans. Un govern que només té sis regidors, això també creuen que és un
problema. Si què el partit socialista va ser el que mes vots va treure a les eleccions
municipals i ara mateix ostenta l’alcaldia, però és un alcaldia que ha reunit el suport
només de sis regidors del Ple. Veuen que fa falta que hi hagi un govern més fort. A
més creuen que fa falta un govern que governi. Porten molts mesos amb poc govern
i ara mateix tenen un govern feble. Esperen poder aconseguir que hi hagi una moció
de censura i un govern de fidelitat republicana ben aviat a Corbera.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

edca102bdadc48d2a7adf3aaefa4f6af001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

2d5face954f148589f29fed761a6ed16001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Antonio Moreno
Pregunta si ella cobrarà més.
L’alcaldessa
Respon què ella cobra igual. Cobra el mateix què cobrava.
Antonio Moreno
Pregunta quan cobra.
L’alcaldessa
Respon què trenta vuit si no recorda malament. Segons està establert. Això es va
establir i pensa que ell hi era en el Ple on es van aprovar els sous.
Antonio Moreno
Diu però “hay màgia”..

Rosa Boladeras Serraviñals

Carme Benito
Explica que tornaran a donar suport al Correllengua d’enguany que organitza la
coordinadora d’associacions per a la llengua catalana. Aquest any està dedicat a la
Lola Anglada i ja es pot visitar l’exposició a la Biblioteca Can Baró. El proper dijous dia
30 els alumnes i les alumnes del Centre de Normalització Lingüística faran unes
lectures en veu alta, homenatge a la il·lustradora anterior per una il·lustradora que viu
a Corbera, la A.S. i els nens de la biblioteca han fet un mural. Estan tots convidats.
L’alcaldessa
Comunica que per baixa laboral, del càrrec de la tresorera municipal accidental s’ha
fet càrrec temporalment la secretària municipal i què en el Consell metropolità de
l’AMB es va aprovar una Moció en defensa de l’educació com a eina de cohesió. Dóna
pas al punt de precs i preguntes.

09/04/2018 La secretària

17. Precs i preguntes
Xavier Miquel
Diu que en primer lloc tenen una pregunta referida a les entitats animalistes que han
comentat abans. També hi ha una altre instància que no els han contestat, és una
instància que ha fet el comitè en defensa de la República el CDR amb la petició de fer
un mural per la llibertat dels presos polítics. Els agradaria saber perquè no han
contestat i en quina situació està. També se’ls ha fet arribar una queixa d’un
col·laborador de Ràdio Corbera amb greus dificultats tècniques i a les instal·lacions.
Saben que cada cop, el pressupost de Ràdio Corbera, està en una situació mes pobre.

Maria Abarca Martínez
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L’alcaldessa
Respon què no, què ella no fa broma, aquí no ve a jugar. Ella ve a treballar i a
responsabilitzar-se del que porta, de manera què si no hi ha res més passa ara a donar
compte d’altres resolucions d’alcaldia i assumptes de competència plenària. Dóna la
paraula a la senyora Carme Benito per informar sobre el Correllengua que es va
aprovar a la Junta de Govern de Local i que ara traslladen al Ple.
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Els agradaria que com a mínim la gent que col·labora tingués unes condicions dignes.
Segueixen insistint amb el tema de la Comissió mixta sobre la situació de la gestió de
l’aigua a Corbera, entre l’AMB i l’Ajuntament els agradaria saber com està i si des de
l’Ajuntament es pressiona a l’AMB. També unes persones els han fet arribar el tema
de les escombraries de carrer, sobretot la ruta que fan els porcs senglars què bolquen
les escombraries, conjuntament amb el vent que fa hi ha llocs molt bruts. El prec és
que hi hagués alguna solució perquè aquestes escombraries no poguessin bolcar. I
finalment se’ls ha fet arribar una queixa de les cases que hi ha a l’entrada de Corbera
baixa, en l’expropiació que es va fer per fer la rotonda hi ha una casa que està mig en
ruïnes i la porta oberta per seguretat els diuen que entren allà nens o que podrien
entrar. Qui te la responsabilitat d’aquelles cases i si l’Ajuntament pot fer alguna cosa.
I finalment des de l’ANC (Assemblea Nacional de Catalunya) els han demanat si podien
intervenir en el Ple al final per fer un prec a l’equip de Govern.
L’alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Montserrat Febrero.

Rosa Boladeras Serraviñals
09/04/2018 La secretària

L’alcaldessa
Explica en relació a les respostes de les instàncies, una estava contestada que venia
del Síndic de Greuges i l’altre era la petició de revisar un expedient. L’entitat
interessada ja l’havia vingut a revisar i no sap si estava pendent de tornar a venir. Si
volen saber alguna cosa concreta d’aquella actuació o be volen conèixer l’expedient,
també poden demanar-lo perquè, les entitats que el van voler veure, el van venir a
consultar. Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll per aclarir mes.
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Montserrat Febrero
Explica que des de el grup d’ERC els volien fer les següents preguntes i precs i en
funció de les respostes fer algunes preguntes mes. Dels decrets que han donat compte
en aquest Ple els ha sorprès un element i volen saber que els ha passat i en especial
a la senyora Boladeras. En el decret 1963/2017 en el punt cinquè hi en data efecte 5
de novembre el primer tinent d’alcaldessa que nomena és el senyor Ramón Gabarron.
Amb posterioritat en el decret 1995/2017 en el seu punt sisè on es deixa sense efecte
el decret 1963/2017 i nomena aquest cop com a primer tinent d’alcaldessa al senyor
Alfredo Prado. Perquè aquest canvi en el seu primer tinent d’alcaldessa? Com explica
això als ciutadans de Corbera? Com pot dubtar de les persones del seu equip? La
segona pregunta que li volen fer a tot l’equip del nou govern municipal és saber en
que consisteix el nou pacte de govern que van signar el PSC, MPC i GiU, quines són
les seves prioritats i objectius de govern i als regidors i regidores que han assumit les
regidories que van deixar ERC vacants, volien preguntar que pensen fer en relació als
projectes que estaven en marxa, si els aturaran o quins seguiran en actiu. I per últim
la tercera pregunta està relacionada amb la Comissió de l’AMB amb relació al
subministrament de l’aigua potable de Corbera un cop finalitzi l’actual contracte amb
Sorea. Ara que ERC estan a l’oposició els preguen què els incorporin en aquesta
Comissió. Què això no vagi en detriment de l’anterior representant de l’oposició que
era el senyor Xavier Miquel i de la CUP. Ara el govern de Corbera està en minoria i
l’oposició què són 9 regidors i regidores d’un total de 17, valoren imprescindible siguin
dos representants de l’oposició en aquesta Comissió.
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Rosa Boladeras Serraviñals
09/04/2018 La secretària

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jose Antonio Andrés Palacios.
Jose Antonio Andrés Palacios
Explica que ja han començat un procés per posar unes subjeccions en els contenidors
d’orgànica que són els que aboquen els porcs senglars. Es posarà a prova aquest mes
i si funciona bé es posaran a tots. Són unes planxes que han trobat a la fira
“Municipalia”. Respecte al tema de la Comissió mixta de l’aigua estan a expenses, i
ells ho saben, que l’AMB els convoquin. Esperen i no creuen que sigui un problema
afegir una persona més, és un tema que els importa a tots però no els han cridat
encara. Ells continuen reclamant que els cridin. Per la seva part tots els projectes que
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Manel Ripoll
Explica que durant el mes no van contestar la instància perquè van cridar a la societat
animalista de Corbera. Hi havia una de fora, hi havia l’empresa que també estava per
aquell problema. Que des de l’atenció domiciliaria van detectar que hi havia una finca
en Corbera que tenia 32 gossos i que l’estat de la finca no era el mes recomanable.
Allò va passar a serveis socials i el van passar a salut pública. Van demanar preus a
diferents empreses perquè s’emportessin aquells gossos, hi havia molts que no
estaven be. No van fer-ho amb l’empresa que normalment els recull els animals perquè
hi havia una valoració més econòmica i van tornar a parlar amb ells perquè ells van
voler tornar a veure l’expedient i el van veure a l’OAC. Ells van dir que no estaven
d’acord amb l’empresa que havia fet la recollida d’animals i ells van respondre que
aquella era l’actuació i l’expedient i si volien podien anar al jutjat a fer una denúncia.
I no va haver cap mes resposta. En quant a la segona pregunta de com està el tema
de la recollida d’animals, avui han fet un a modificació de crèdit perquè en el 2016 hi
havien 15.000,00 € en aquesta partida, en el 2017 van posar 18.000,00 € i arribaran
als 25.000,00 €. Es per la recollida de gossos, de gats atropellats i els porcs senglars
que s’atropellen i hi ha una empresa especialitzada que no tracta els animals morts de
qualsevol manera i te un sobre cost que no poden preveure per un any. Pel tema de
Ràdio Corbera, el sorprèn que li preguntin des d’aquí perquè aquestes persones què
son col·laboradors tenen dos representants que estan dintre de la comissió de
comunicació i que si hi ha alguna cosa els hi diuen. Si que saben que hi ha problemes
perquè la xarxa que utilitza Ràdio Corbera no és la mateixa què la de l’Ajuntament per
motius obvis per virus, té una adsl apart. A vegades quan marxa la llum l’adsl no dóna
servei i es poden quedar sense servei i han comprat un Sai. I no està massa d’acord
en que cada vegada Ràdio Corbera té menys diners perquè el pressupost des de l’any
2000 sempre és igual, no varia. Tampoc no volen fer més perquè a les ràdios, i fa un
record especial al senyor Martínez que va ser un dels fundadors i que desgraciadament
fa poc els va deixar, de les persones que lluiten mes perquè aquesta ràdio no s’anés.
I el que fan es mantenir-la amb una persona tècnica i agrair als col·laboradors que son
molts, de que facin aquesta tasca. Evidentment amb unes limitacions que l’agradaria
no fossin tantes però de moment tenen aquestes. Per últim, s’ha fet esmen en el Ple
del tema del llaç de la web. Quan es va posar, es va mirar altres municipis com Molins
de Rei, Sant Climent de Llobregat, Begues, Barcelona.. i l’únic Ajuntament que el tenia
era Vic. I el van posar ells i és un llaç que el que enllaça, tècnicament en 20 dies
desapareix. Es compromet a tornar-ho a posar i faran un enllaç que expliqui
exactament perquè està posat. No ha estat cap voluntat de voler treure’l.
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s’han quedat, en l’Àrea Medi Ambient, intentarà enllestir-los i acabar-los. El que es va
començar, si es possible, l’acabaran i continuaran amb aquests projectes. Estan a la
disposició de tothom per poder consultar-lo. La voluntat es acabar tots els que se han
creat i continuar altres.
Xavier Miquel
Diu que quan parlava del tema de les escombraries no era dels contenidors sinó de les
papereres de carrer, les que donen la volta.
Jose Antonio Andrés Palacios
Diu que no l’havia entès, els porcs senglars el que aboca normalment en les
urbanitzacions són els contenidors d’orgànica. Això de les papereres de carrer ho
mirarà. Tenen una subjecció que en principi no s’hauria de girar si no és amb una clau.
Ho comprovarà.
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L’alcaldessa
Diu què respecte a les preguntes que han fet del conjunt de finques què hi ha a la
cantonada de l’Avinguda Catalunya amb el carrer La Pau, és una unitat d’actuació. En
el seu moment es va fer un projecte de reparcel·lació i una modificació de Pla General
que ha quedat en suspens perquè els propietaris no han tirat endavant amb la
promoció. Als actuals propietaris, particulars i bancs, se’ls ha fet repetits requeriments
perquè tinguin les finques netes per qüestions de seguretat. Probablement
l’Ajuntament hagi de prendre mesures perquè algunes de les finques amenacen ruïna
i poden suposar algun perill. Ja s’ha avisat als propietaris que evidentment són els que
hauran de córrer a càrrec de les despeses que se’n derivin. Això vol dir la redacció
d’un projecte d’enderrocament i de tancament del solar, etc. Ja se’l hi farà conèixer.
Montserrat, en novembre els dieu que marxeu de l’equip de govern, fins el dia 2 o el
dia 1 havia estat dient “no et preocupis estem treballant agust”, pot ser el dia dos va
començar a dir “bueno depèn del que digui l’Assemblea”, és igual. Vol posar-ho en
context i han fet des de llavors el que han pogut de la millor manera què han sabut.
Que ara pregunti el perquè del dia dilluns, dia 6, què tenien Junta de Govern Local
convocada i teòricament havien d’estar ells, arriben al matí per fer la Junta de Govern
Local i no hi ha quòrum per poder fer la Junta perquè evidentment faltaven tinents
d’alcaldia i regidors què eren membres. Van haver de prendre les decisions, fer el
decret, nomenar els tinents d’alcalde, etc. Fer la Junta i pensar que havien de fer a
partir d’aquell moment, com reparteixen i què és el que es marquen. Un dia s’ho
pensen i reediten el pacte de govern. Hi ha un pacte signat en el 2015 que s’ha anat
a “norris” , es pregunten si els que queden estan disposats a continuar, si, es
pregunten si mantenen els mateixos objectius. El pacte està penjat a la web municipal
i és de coneixement públic i hi ha essencialment el mateix que havien pactat amb ells,
tret les coses que ja s’han fet i han afegit que treballaran apart mantenint la
convivència i el diàleg. El tinent d’alcalde van dir aquell dia que es muntava així i
desprès han decidit de quina manera reorganitzaven, qui assumia el que i en funció
de les àrees que ha assumit cadascú han fet el que millor han sabut. No creu que al
Ramón l’importi si és tinent d’alcalde, ell farà la seva feina i ara no vinguin en que si
hi ha pèrdues de confiança, ho troba tant estrany tot el que està plantejant. Els
projectes què estaven en marxa evidentment arribaran fins on arribin. Dependrà de si
tenen pressupostos o no, aquí també ells hauran de dir alguna cosa i de la feina que
siguin capaços de tirar endavant. Representats a la Comissió de l’AMB, si arriben a dir
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Rosa Boladeras Serraviñals

Montserrat Febrero
Diu què només volia fer una puntualització que és cert que el dia 3 els van anuncia,
va parlar primer amb ella i es van reunir tots el divendres 3. La setmana anterior, el
26 d’octubre va comentar que estaven neguitosos i ella li va fer la broma “ara que et
tinc ensenyada ara no marxareu” i li va dir “depèn del que digui la nostra Assemblea”.
No entendran mai perquè han pres aquesta decisió, és igual per molt que parlin no
seran capaços de entendre. Els han respectat i els demanen que els respectin. Quan
van fer el pacte van ser conseqüents, si fos ara el tornarien a fer en la mateixa situació
que estaven en l’any 2015. Han passat una sèrie de coses que ells diuen que no tenen
perquè afectar a nivell local i afecten. Sempre han dit d’ERC que treballen pel seu
poble però tan és el seu país, Catalunya i tot el que pugui afectar Catalunya els afecta
directament. Evidentment faran tot el que puguin per lo de l’AMB, per lo de l’aigua
perquè és un tema que els preocupa molt a tots els grups, entén que els altres grups
també ho faran i haver si són capaços de sortir-se. També els volien preguntar altres
coses que el Jordi els volia traspassar si els permeten.

09/04/2018 La secretària

Jordi Anducas
Diu que feien la pregunta en genèric que volen fer amb els temes ja arranjats perquè
veuen que ja estan passant coses en els pocs dies que porten, ja estan prenent-se
decisions que no són del seu gust. Volen fer unes preguntes concretes. Tenien el
projecte de “Corbera participa” dels pressupostos participatius havien fet la primera
fase amb 54 veïns que els van portar opinions. Pregunta si tenen pensat fer la segona
i tercera fase. En quant al PAM quines de les coses creuen que faran o quines creuen
que no s’arribarà en aquesta legislatura, concretament en el cas del Casal dels Joves
que ja està pressupostat al 2017, els pregunten si lluitaran perquè s’ubiqui a Sant
Telm com els han demanat els joves i la junta de Sant Telm. En quant al projecte
“Agora Corbera” saber si li canviaran el nom o no i si serà un lloc de emprenedoria o
altre cosa. Degut a que han vist la proposta de fer un mercat de Nadal els dies 16 i 17
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alguna cosa, avui ha estat en el consell metropolità però també ha de dir que l’entesa
política allà no és gens bona, la Comissió i tot el que es volia fer amb el tema de l’aigua
tampoc no sembla que vagi massa bé i estan a l’expectativa. Ho han reclamat varies
vegades perquè sinó es trobaran finalitzant una concessió i sense saber exactament
com han d’enfocar el tema de la prestació d’un servei que és essencial i que ells es
veuran en l’obligació de prendre decisions com han d’enfocar el tema de la cessió d’un
servei que és essencial i per garantir que el servei té continuïtat. Estan molt preocupats
per això també. Si ells poden fer alguna cosa també els agrairan, que els representants
d’allà els convoquin d’una vegada. No sap que explicar, encara s’estan recuperant.
Això era una situació què ells no havien previst. Estan assumint la feina que els ve per
davant i faran més del que puguin. Ella respecta les decisions i ells saben perfectament
que els han respectat, l’han d’assumir no els queda més remei però tampoc no l’entén.
Ella personalment no l’entén. Suposa que faran una oposició responsable. Ara han
passat de 10 persones a 6 i ells ja saben del volum de coses. Tenen mes coneixement
del que es porten entre mans que els regidors que han agafat ara que els hi toca
gestionar. Pregunta sobre els 100 dies, demana els donin un període d’adaptació per
respondre. Evidentment que respondran de la feina que han de fer i sobre tot
respondran davant de la ciutadania. No sap que més els pot contestar. Dóna la paraula
a la senyora Montserrat Febrero.
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L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.

09/04/2018 La secretària

Rosa Boladeras Serraviñals

Manel Ripoll
Diu que demana disculpes al senyor Miquel perquè hi ha una cosa que no l’ha contestat
del tema de l’empresa de recull d’animals què està en procés de treure a concurs
públic, mentre tant la que tenien fins ara és la que va treballant. I com els han
preguntat del tema del pacte de govern, ell seguirà fent el que es tenia previst fer i ja
ho ha comunicat així a les persones que ho tenien previst. Però li sorprèn molt la seva
versió de com veu les coses el senyor Jordi Anducas. Si creu que desprès de 15 dies
d’abandonar el govern els poden criticar de les coses que no fan, es troben amb una
capacitat de feina que pot ser no estaven preparats i han de entomar tot el que han
deixat. Entén que com a mínim es mereixen un temps d’espera per mirar que fan i
que no fan. Però ell ha vingut aquí, no sap si amb mala intenció, a exigir perquè no
fan aquestes coses. Com a mínim, li demana que els deixi una mica de marge i també
estan en una circumstància que en qualsevol moment es poden anar cap a casa. Van
fent el que poden. Clar que volen fer moltes coses però altres no tenen capacitat per
poder-ho fer, perquè son 6 i abans eren 10. Igual es valoren poc ells mateixos perquè
sinó entendrien que necessiten mes temps per poder reaccionar. Vol dir que el pacte
de govern, dintre del seu partit MPC, dintre de l’assemblea que van fer van decidir que
com un partit municipal no estaven disposats a trencar aquest pacte i es van tornar a
posar a disposició de l’alcaldessa que hi havia. Acceptaran si els portarà crítiques però
el que no pensen és trencar un pacte que era, amb ells inclosos, força bo i s’estava
portant a terme correctament. Amb ell també li sap greu que ells hagin abandonat,
respecta les opinions però com a mínim els respectin de continuar treballant amb les
forces que tinguin i amb tot el que pugin fer.
L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
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de desembre i l’han anomenat mercat de Nadal i no “market vivent” perquè olorava a
ells. Avui s’han assabentat que aquest mercat a la zona alta no es fa, no saben perquè
com tampoc la gala del comerç programada i que estava tot preparat, un grup de
teatre, invitacions, cartells d’anunci per Corbera pel dijous, s’han assabentat que s’ha
anul·lat. Amb aquesta tendència de canviar coses no saben si el Lluciferum continuarà
amb el nom. El centre comercial a cel obert, “Céntric” que han inaugurat aquest 2017
continuarà? Se seguirà dient “Céntric”? Volen saber si es mantindran els projectes de
les terrasses i de dinamització dels carrers de Corbera i l’emplaçament allargat per
l’Avinguda Catalunya del mercat sedentari. En l’aprovació del conveni de Sant Telm
han demanat que segueixin i per acabar al senyor Alfredo Prado com nou regidor de
joventut li vol fer dos preguntes. Una, per aquest Ple està tot preparat per aprovar el
nou Pla de joventut que estaven preparant durant pràcticament un any i no l’han vist
a l’ordre del dia. En segon lloc, al pressupost del 2017, a l’Àrea Joventut tenien una
partida per contractar una empresa externa de servei de dinamització de joventut,
tenien enllestit el plec del concurs d’aquesta empresa. Saber si es mantindrà i si en
els pressupostos de l’any vinent inclouran la partida ja que per les limitacions de
personal no és pot contractar un tècnic de joventut què és el que es mereixeria aquest
poble.
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Rosa Boladeras Serraviñals

L’alcaldessa
Comenta molt breu, ells i ella en particular els agraeix la feina feta, no els han faltat
al respecte i ara respecten la decisió que han pres però els respectin ells també. Pensa
que ara no els estan respectant i això que estan fent no s’ho mereixen. Aquesta manca
de respecte no és amb ells, és a la ciutadania, no poden venir aquí a exigir al cap de
dos dies d’haver-los deixat a “l’estacada”. Vol dir que han deixat a la població de
Corbera. Si aquestes coses realment els important tant, no sap que fan a l’oposició
però ja està. Les decisions tenen conseqüències. No continuaran el debat perquè ja
els ha dit abans, ells estan en el govern. Si han de prendre decisions las prenguin ells
i si volen treballar per Corbera sempre els trobaran al seu costat. Això és el que faran
i deixar estar de “filosofades”. Això d’avui, el que han dit i fet, no està ben fet perquè
no s’ho mereixen ni que sigui pel dos anys que han estat treballant plegats. Ells són
les mateixes persones que eren el 16 de juny que van signar el pacte de govern de
2015. Ells no han canviat, han estat sempre coherents, sempre han anat de cara i
sempre els han dit el que pensaven i el que creien que s’havia de fer. Han canviat les
coses, pot ser si, a Corbera no han canviat tant les coses i ells continuen sent les
mateixes persones. Demana al senyor Moreno silenci i una mica de respecte per les
persones que parlen. Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

09/04/2018 La secretària

Jordi Anducas
Diu que només dir una cosa de les varies que ha dit que era saber quin era el seu
tarannà perquè l’ha sabut molt greu que el que estava totalment preparat i que no
calia fer feina, la feina la fan els empleats de l’Ajuntament, aquí només cal donar
impuls. La feina la fan els 135-140 empleats de l’Ajuntament. Estava totalment
preparat, anunciat, perquè s’ha anul·lat? Amb ell l’únic que el ve, és que s’han enfadat
perquè han marxat i per dir “ara no faré el que vosaltres volíeu fer”. El Pla local de
joventut estava totalment editat i l’informe fet, tot preparat per passar aquest Ple. En
quant el que diu que no està be el que ells han fet, ell també li dirà que no està be el
que van fer la setmana que van marxar. Ella era l’alcaldessa i quan una part de l’equip
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Antonio Moreno
Diu dos coses, sembla un anunci de Nadal, segons el que ha escoltat de la senyora
alcaldessa i del senyor Ripoll, es dirigeix als companys d’ERC que tenen poc
convenciment que al final acabaran signant un pacte. Desprès de 12 anys de regidor
no sap quin encant té aquesta senyora que amb ell mai l’ha fet encant que tota la gent
que han parlat “però que fa”, s’enamoren d’ella tot i que el seu partit l’avisen que
iniciàtica i els socialistes han d’anar a fer coses sense demanar res, “nooo” , els
socialistes de Barcelona són altres socialistes, no aquests. No te cap esperança que
canviï res en aquest Ajuntament perquè tot es fa “entre bastidores”, per això aquesta
gent que van donant la cara se la trenquen cada dia. Qualsevol de les coses municipals
no els tenen que ensenyar tant, ja tenen experiència companys i companyes i ERC ha
governat i la gent d’aquí també tenia experiència. Segurament el que ha fet aquest
senyor ningú altre no ho pot fer, perquè està al carrer i el que agafi el seu relleu no es
pot fer. Explica el que pensa i el dia 21 espera que els socialistes no arribin als seus
objectius. És una vergonya que tots saben però que no passar res, aquí està i tornarà,
si guanya el PP també la farà alcaldessa, ara si guanya Iniciativa, que no guanyarà,
no la farien alcaldessa mai.
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“grinyola” la líder ha de fer “mans i manigues” perquè l’equip no es trenqui. Ja havia
passat en aquest dos anys y mig i la líder es va preocupar que no es trenqués. I com
no va fer cap gest, va haver de renunciar.
L’alcaldessa
Respon què si dir “que us sembla que podem fer nosaltres, que us sembla que puc fer
jo perquè vosaltres us mantingeu en el govern” i vosaltres vau dir absolutament no
res, aquest no és un gest de bona voluntat? Doncs estan parlant coses diferents,
s’aixeca la sessió i s’acaba. Els de l’ANC volen parlar.

L’alcaldessa
Diu que com que no vol fer un exercici d’hipocresia, li va dir unes coses i ara l’està
dient tot el contrari i ella ara no vol entrar. Ella pensa que la política no és un joc. A la
política si es i no per estar publicitària barata sinó realment per treballar pels ciutadans
i ciutadanes. Les decisions les pren cadascú i n’ha de ser responsable. La
responsabilitat de les seves decisions els hi pertoca a ERC i per molt que diguin no els
pertoca amb ells. Ni es poden fer responsables ni són responsables. Ja contestaran el
que no s’ha contestat. Els dona la paraula com havien demanat l’ANC però no quedarà
reflectit en l’acta i informa que quan algú vol parlar, sigui una entitat o sigui un
particular, pot demanar de parlar en el Ple i té l’opció què se li doni la paraula també.
Ara ho faran així perquè no s’ha demanat prèviament.

Rosa Boladeras Serraviñals
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Jordi Anducas
Diu que demanar al que “grinyola” que ha de fer el líder, això no és lideratge. Quan
van tenir una crisis de govern, el líder va actuar no va demanar que han de fer. S’actua
i es fa el possible perquè l’equip no es trenqui. Quan ell va sortir per la porta el 3 de
desembre quan va sortir per aquella porta a les tres i quart de la tarda, la decepció
més gran que va tenir és “que poc m’estima la senyora Boladeras que no ha fet ni un
gest per mantenir-me aquí”.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 22:35
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.
L'alcaldessa, Rosa Boladeras Serraviñals

09/04/2018 La secretària

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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La secretària, Maria Abarca Martínez
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2017
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 extraordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.
Sota la Presidència de l’alcaldessa, Rosa Boladeras Serraviñals, i assistits per la
secretària general, Maria Abarca Martínez i per l’interventor senyor Javier Vicen
Encuentra, hi assisteixen:

Rosa Boladeras Serraviñals
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-

Alfredo Prado García, primer tinent d’alcaldessa
José Antonio Andrés Palacios, segon tinent d’alcaldessa
Ramón Gabarrón Rubio, tercera tinent d’alcaldessa
Manel Ripoll i Puertas, regidor
Carme Benito i Gómez, regidora
Montserrat Febrero i Piera, regidora
Mercè Rocas i Rubió, regidora
Jordi Anducas i Planas, regidor
Arturo Martínez i Laporta, regidor
Xavier Miquel i Pons, regidor
Albert Cañellas i Pagés, regidor
Miracle Guerra i Sala, regidora
Pol Ejarque i Cortés, regidor
Alfonso Olarte Rodés, regidor
Antonio Moreno Ruíz, regidor

Absents/Excusats:
-

Èric Blanco i Moragas, regidor

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

PART RESOLUTIVA

09/04/2018 La secretària

1. Reconeixement extrajudicial de crèdits número 04/2017.
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de
l’Àrea de Finances, amb el text següent:
EL 10 de gener de 1989 el Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, va aprovar el
Plec de Condicions Econòmic Administratives, i en sessió de 14 de març de 1989, va
acordar l’adjudicació definitiva del servei d’abastament domiciliari d’aigua a la
SOCIETAT REGIONAL DE AGUAS, S.A. (SOREA), per un període inicial de 30 anys,
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prorrogables per períodes de 10 anys fins arribar a un màxim de 50 anys. El
corresponent contracte administratiu es va formalitzar el 5 d’abril de 1989.
El 23 de setembre de 2014, es va subscriure un conveni entre l’Ajuntament de Corbera
de Llobregat i SOREA, de reconeixement de les actuacions puntuals incloses en la
liquidació de l’estat de comptes del servei, mitjançant el qual i d’entre altres acords,
s’estableix que a la clàusula SEGONA, apartat 4, que per Decret 1363/2004, de 9 de
juliol, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va ordenar la clausura de la captació
d’aigua de la Unitat d’Actuació de Can Coll i va encarregar a SOREA la realització de
les tasques de neteja dels dipòsits existents per tal d’omplir-los posteriorment amb
l’aigua de la xarxa general mitjançant els mitjans escaients i, que per tal de poder
reconèixer aquesta obligació SOREA es compromet a aportar a l’Ajuntament les
factures i documents que permetin la justificació i reconeixement de l’obligació, un cop
descomptat l’import corresponent al subministrament d’aigua, ja que el pagament
d’aquest correspon als usuaris del servei.

Rosa Boladeras Serraviñals

La societat SOREA, va presentar el mes de juny de 2014, una valoració econòmica
dels treballs realitzats de transport de les cisternes d’aigua durant aquest període per
l’import de 65.227,05 € amb diversificació per mesos i amb uns preus unitaris de
113,49 € per unitats, però no aportà documentació ni justificants d’aquest
subministrament efectuat, tal i com albarans o factures suportades de transport.
Per Decret d’alcaldia 1673/2017, de 20 de setembre, es va requerir en l’expedient de
referència a SOREA, per tal que presentés documentació acreditativa i suficient dels
treballs efectuats durant els mesos de juliol a octubre de 2004 de subministrament de
cisternes d’aigua potable a la Urbanització Can Coll, als efectes de poder ser reconegut
per l’Ajuntament de conformitat amb el conveni subscrit amb aquesta mercantil en
data 31 de desembre de 2013.

09/04/2018 La secretària

La societat SOREA, presenta a data 16 de novembre de 2017, la documentació
requerida consistent en nou factures suportades relatives a aquests subministraments
durant els mesos de juliol a octubre de 2004 per un import total que supera la quantitat
acordada en conveni de 65.227,05 €, considerant-se suficientment acreditativa dels
treballs de subministraments efectuats en aquelles dates.
Amb la presentació d’aquesta documentació resta acreditada la realització dels treballs
de subministrament de cisternes d’aigua a la Urbanització Can Coll per part de la
societat SOREA, durant els mesos de juliol a octubre de 2004, i per tant s’ha procedir
a abonar la quantitat de 40.000 € prevista al Conveni citat anteriorment abans del 31
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A la clàusula TERCERA d’aquest conveni s’estableix que els subministrament de
cisternes d’aigua a aquesta urbanització durant els mesos de juliol a octubre de 2004
es va fixar al conveni en 65.227,05 € dels quals l’Ajuntament es comprometia a
reconèixer les obligacions que procedeixin de la justificació que es presenti i a efectuar
el pagament fins a un import de 40.000 € abans del 31 de desembre de 2017, i la
quantitat que pugui restar es pagarà abans de finalitzar la concessió actualment
vigent.
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de desembre de 2017, restant pendent el diferencial de la quantitat de 25.227,05 €,
per abonar abans de finalitzar la concessió.
S’ha presentat factura per part de la contractista SOREA per un import de 40.000 €
(IVA inclòs), la qual s’ha de sotmetre a aprovació per part del Ple de la corporació com
a reconeixement extrajudicial de crèdit, donat que aquesta obligació està assolida a
un exercici pressupostari anterior.
L’article 176.1 del Reial Decret Legislatius 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova del
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que només poden
aplicar-se al pressupost les despeses que es realitzin en el propi exercici, no obstant,
la citada limitació legal, i per tal d’evitar l’enriquiment injust de l’Ajuntament en
perjudici dels creditors de bona fe, l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, recull la
possibilitat que el Ple de l’Ajuntament pugui aprovar les obligacions derivades de
prestacions realitzades en exercicis anteriors i no reconegudes anteriorment,
mitjançant el seu reconeixement extrajudicial de crèdits.
09/04/2018 L'alcaldessa

El Lletrat municipal ha emès informe jurídic que consta a l’expedient.
L’Interventor municipal ha emès informe que consta a l’expedient.
Atès el que disposa l’article 5.2 de les Bases d’execució del vigent pressupost
municipal.
S’acorda:

Rosa Boladeras Serraviñals
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ACORD
ÚNIC. Aprovar el reconeixement de l’obligació d’exercicis anteriors, per un import de
40.000,00 €, segons el següent detall:
Factura núm.: VOC0212617F00018
Data factura: 27/11/2017
Emissor: SOREA, S.A.U.
Descripció: Subministrament de cisternes d’aigua a la urbanització Can Coll durant els
mesos de juliol a octubre de 2004.

09/04/2018 La secretària

Aplicació pressupostària: 10.161.2269909
L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramón Gabarron.
Ramón Gabarron
Explica què es tracta d’una proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit sobre una
partida de 40.000,00 €, tot i que ja està pressupostada. És una factura de Sorea d’uns
treballs que van fer a Can Coll a l’any 2004 i que en el 2014 es va firmar un conveni amb
Sorea, de diverses partides, deutes entre l’Ajuntament i Sorea per fer un pagament del
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Import: //40.000,00 €// (IVA inclòs)
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pendent, cada any. En concret per l’any 2017 es va pactar, si ho justificaven, aquets
40.000,00 € de la portada d’aigües amb cubes a Can Coll. És una partida que puja
65.000,00 € i es va acordar que es pagarien 40.000,00 € a l’any 2017 i els altres 25.000,00
€ en el any 2018. Per poder fer front a aquests 40.000,00 € i com què és d’anys anteriors
s’ha d’aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits.
L’alcaldessa
Dóna la paraula a la CUP.
Xavier Miquel
Pregunta en relació al juny de 2014 què Sorea no va aportar la documentació ni justificants,
a que es va deure en aquell moment i com és que s’ha aportat ara.

Mercè Rocas
Diu que des de ERC volen donar una explicació de vot.

09/04/2018 La secretària

Rosa Boladeras Serraviñals

Esquerra Republicana de Corbera votarà a favor d'aquest punt per coherència donat que
dóna compliment a un conveni aprovat en l'anterior legislatura i cobertura a una partida
pressupostària dels pressupostos del 2017 que ells van presentar i aprovar des de
l'Alcaldia.
Tanmateix insten al govern municipal que activi de forma urgent la comissió referent al
futur de com s'ha de gestionar en el futur el subministrament d'aigua en el seu municipi.
El proper exercici 2019 finalitza el contracte amb la empresa SOREA, actual empresa
subministradora de l'aigua a Corbera, i cal que “es posin les piles” per comença a debatre
quin serà el futur de l'aigua a Corbera. Des d'Esquerra Republicana de Corbera volen que
s'agilitzin les feines per conèixer be i a fons els pros i contres dels diferents models
possibles en la gestió de l'aigua. Cal pressionar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona,
instància que té les competències referides a l'aigua per a que vegin els diferents escenaris
i poder decidir amb tota la informació. És un assumpte cabdal pel seu municipi i no volen
que es tinguin què prendre les decisions de forma ràpida i al últim minut.
Per tant, senyora Alcaldessa li preguen què s'anoti aquest assumpte en les prioritats del
proper any que aviat comença i des d'Esquerra Republicana de Corbera es posen a la seva
disposició per poder prendre la millor decisió per tots els seus veïns i veïnes.
L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Diu que en referència a aquest punt, com diu que l’interventor municipal ha emès un
informe què consta en l’expedient i el lletrat municipal, imagina què és la secretària, ha
emès un altre informe i ell no ha pogut mirar només volia saber ja que estan ells aquí, si
hi ha algun tipus de pegues econòmiques i quina és la seva posició.
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L’alcaldessa
Respon que en aquell moment ells reclamaven les factures del transport, de l’empresa que
va portar l’aigua amb camions per omplir el dipòsit de Can Margarit i no les van aportar,
per això no es va arribar a un acord. Suposa que va ser alguna dificultat de indole interna.
En el conveni, s’explicita això, que es pagarà sempre i quan es justifiqui adequadament.
Ara si ho han fet i han aportat les factures d’aquell servei de transport d’aigua i per això
s’ha aprovat el pagament. Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
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L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor interventor.
Interventor
Explica què “el informe que consta en el expedíente és un informe favorable, no existe
ningún reparo.
Secretaria
Explica què el informe és favorable, el van fer junts.

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

“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de
l’Àrea de Finances, amb el text següent:
El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el 20 d’octubre de 2017 va
aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2018.

Rosa Boladeras Serraviñals

L’expedient ha estat exposat al públic per termini de trenta dies hàbils, transcorreguts
des del dia 25 d’octubre fins al dia 7 de desembre, ambdós inclosos, segons anunci
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 24 d’octubre, en el Periódico de 27
d’octubre i en el tauler d’anuncis d’aquest l’Ajuntament.
Durant aquest termini d’exposició pública s’han rebut els escrits d’al·legacions
següents:
-

Al·legacions subscrites pel senyor Albert Cañellas Pagès actuant en nom del Grup
municipal de la CUP CORBERA (registre d’entrada núm. 8939, de 21 de novembre).

09/04/2018 La secretària

La secretària general i tresorera accidental ha emès informe jurídic, en data 11 de
desembre, que resta incorporat a l’expedient. En la part que interessa fa constar el
següent:
“3. CONTINGUT DE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES
El grup municipal de la CUP presenta les al·legacions següents:
-

Al·legacions a l’ordenança fiscal núm. 1 (Impost sobre béns immobles):
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2. Resolució al·legacions i aprovació definitiva ordenances fiscals 2018.
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o

Aplicar tipus majors diferenciats per cada ús als béns immobles urbans d’ús no
residencial de valor cadastral més alt, tal i com preveu el text refós de la LRHL,
article 72.4.

o

Aplicar un recàrrec del 50% de l’IBI als immobles d’ús residencial que es trobin
desocupats de manera permanent, tal i com preveu el text refós de la LRHRL,
article 72.4. Aprovar, en el mateix ple, la creació d’un reglament que determini
la condició d’immoble desocupat de manera permanent. En base a aquesta
al·legació sol·liciten que s’inclogui en el article 5è un nou apartat amb el redactat
següent:
«Article 5.6. S'exigirà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l'impost pels
immobles d'ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent.
S'entendrà com a habitatge desocupat aquell en el qual es donin les següents
circumstàncies:
- no hi figuri empadronada cap persona .
- que no es registrin consums d'aigua o, que tot hi haver-hi, l'habitatge no reuneixi
les condicions mínimes de seguretat o salubritat que permetin la seva
habitabilitat. »

Fer pagar l’IBI als edificis de l’Església Catòlica que no estiguin destinats al
culte. En base a aquesta al·legació sol·liciten la modificació de l’article 4.c
proposant el redactat següent:
«Els edificis de de l’Església Catòlica que estiguin destinats al culte i que siguin
afectes directament per l'activitat religiosa, en els termes previstos a l’Acord entre
l’Estat Espanyol i la Santa Seu i els de les Associacions confessionals no catòliques
legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de
cooperació subscrits. »

Rosa Boladeras Serraviñals
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o

-

Al·legacions a l’ordenança fiscal núm. 36 (Taxa pel servei de recollida i transport
d’escombraries i altre residus urbans domiciliaris).
o

Proposen augmentar el nombre de trams del valor cadastral en l’article 6.1,
incloent-hi una major diferenciació en diversos trams de valor cadastral, amb
quotes que augmentin progressivament.

4. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

09/04/2018 La secretària

L’article 17.1 del TRLHL estableix la possibilitat de presentar reclamacions en relació als acords
provisionals adoptats referits a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i,
conseqüentment, a l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances fiscals, sense que
contempli la presentació d’aquestes reclamacions respecte de les ordenances fiscals o d’aquells
articles que no hagin estat objecte de modificació.
Les ordenances fiscals respecte de les quals s’obre termini d’exposició públic per tal que puguin
ser presentades al·legacions són únicament aquelles que hagin estat objecte d’aprovació o
modificació. Les ordenances fiscals o els articles no modificats són ferms atès que no es van
impugnar en temps i forma amb la interposició del recurs contenciós administratiu, davant el
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Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els preceptes i ordenances no modificades resten
vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
En aquest sentit es pronuncia el Tribunal Suprem, Sala del Contenciós administratiu entre
d’altres, en sentència de data 30 de març de 2015, dictada en el recurs de cassació núm.
850/2014 interposat contra la sentència de data 14 de gener de 2014 del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala del Contenciós administratiu, secció 3ª (recurs
1952/12).
“En la sentencia objeto de este recurso de casación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección
3ª) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana inadmite el recurso en la medida
en que discute aspectos de la Ordenanza no afectados por la modificación puntual impugnada (...) “

En el mateix sentit es pronuncia igualment el Tribunal Suprem en sentències núm. 968/2016,
de 3 de maig (RJ 2016/2434) i núm. 250/2017, de 14 de febrer (RJ 2017/782), entre d’altres.

Rosa Boladeras Serraviñals

En conseqüència, és procedent no admetre a tràmit les al·legacions presentades pel senyor
Albert Cañellas Pagès en nom del Grup municipal de la CUP CORBERA atès que el que estan
impugnant són aspectes de les ordenances fiscals que no han estat objecte de modificació pel
Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 20 d’octubre de 2017, per la qual cosa, i
sense perjudici de resoldre les al·legacions presentades, la modificació de les ordenances fiscals
aprovada provisionalment en la sessió plenària esmentada s’ha d’entendre elevada a definitiva,
amb independència de si l’acord que resolgui formalment aquestes al·legacions resulta o no
aprovat pel Ple municipal.
SEGONA. SENSE PERJUDICI DE LA SEVA INADMISSIÓ, ANÀLISI DE LES PROPOSTES DE
MODIFICACIÓ REALITZADES.
No obstant haver de declarar la inadmissibilitat de les al·legacions presentades per les raons
abans exposades, es considera convenient informar les propostes de modificació de les
ordenances fiscals presentades, per tal d’oferir un anàlisi amb abast jurídic suficient que permeti
la valoració de la seva inclusió amb posterioritat.

09/04/2018 La secretària

Si aquest Ajuntament decidís acceptar alguna de les propostes realitzades per aquest grup
municipal, seria necessari incoar un nou expedient de modificació d’ordenances fiscals,
respectant el procediment regulat en els articles 15 a 19 del TRLHL, que requerirà acord plenari
d’aprovació provisional, nou període d’exposició pública durant 30 dies hàbils i, si s’escau, acord
plenari de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva. Si la modificació afectés tributs de
venciment periòdic que es meriten per mandat legal l’1 de gener de cada exercici, els preceptes
modificats no podran entrar en vigor l’1 de gener de 2018, atès que no seria possible la
publicació en el BOP abans d’aquesta data.

Maria Abarca Martínez
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“Las disposiciones administrativas de carácter general, que se integran en el ordenamiento jurídico,
conformándolo e innovándolo (a diferencia de los actos, que se limitan a aplicarlo), son, en efecto,
susceptibles de recurso ante los tribunales de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
desde su publicación (artículos 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998). Transcurrido dicho plazo, no cabe su
discusión directa. Si así se intentare, el desenlace previsto en la Ley es la inadmisión del recurso por
haber caducado el plazo de interposición, bien en la fase liminar del proceso [artículo 51.1.d)], bien
en sentencia [articulo 68.1.a), en relación con el 69.b), de la repetida Ley].”
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Interessa fer constar que en la seva majoria aquestes al·legacions reprodueixen altres ja
presentades en exercicis anteriors per la qual cosa el seu anàlisi jurídic reprodueix, en la seva
majoria, el ja realitzat en aquells expedients.
-

EN RELACIÓ A LES AL.LEGACIONS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 (IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES):
a) Sobre la proposta d’aplicació de tipus majors diferenciats per a cada ús als béns immobles
urbans d’ús no residencial de valor cadastral més alt.
Proposen aplicar tipus de gravamen diferenciat el que comportaria la modificació de l’article
7è de l’ordenança, que regula el tipus de gravamen de l’IBI.
Disposa l’article 72.4 que:

Dichos tipos sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los bienes inmuebles
urbanos del término municipal que, para cada uso, tenga mayor valor catastral, a cuyo efecto la
ordenanza fiscal del impuesto señalará el correspondiente umbral de valor para todos o cada uno
de los usos, a partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados.”

Efectivament, la llei preveu la possibilitat d’establir tipus diferenciats d’IBI atenent als usos
dels béns immobles, quedant exclosos els béns immobles d’ús residencial (ús V) i els solars
(ús M), i aplicant-se, com a màxim, al 10% dels de major valor cadastral dins dels de cada
grup d’usos. L’Ajuntament, en l’ordenança, fixarà el llindar a partir del qual s'aplicarà aquest
tipus diferenciat. Pot determinar que un tipus diferenciat en lloc d'aplicar-se al 10% dels
immobles de major valor, s'apliqui, per exemple, només a un 3%. Això s'aconsegueix pujant
el llindar (valor cadastral) a partir del qual s'aplicarà el tipus diferenciat.

Rosa Boladeras Serraviñals
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“4. Dentro de los límites resultantes de lo dispuesto en los apartados anteriores, los
ayuntamientos podrán establecer, para los bienes inmuebles urbanos, excluidos los de uso
residencial, tipos diferenciados atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para
la valoración de las construcciones. Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se
aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal.

A títol informatiu: el prepadró de l’IBI 2017 té un total de 9543 rebuts, dels quals 6334
corresponent a immobles d’ús residencial i 1638 a solars. La resta d’immobles tenen
assignats els usos que es detallen a continuació:

09/04/2018 La secretària

A
C
E
G
I
K
O
P
R

Descripció Ús
MagatzemEstacionament
Comercial
Cultural
Oci i Hostaleria
Industrial
Esportiu
Oficines
Estacionament Edifici singular
Religiós

10%

Total Immobles
tipus diferenciat

982
172
10
6
68
98
11

98,20
17,20
1,00
0,60
6,80
9,80
1,10

98
17
1
0
6
9
1

203
6

20,30
0,60

20
0
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Sanitat i beneficència

15
1571

1,50

1
153

Amb aquest estudi es pot tenir una idea de la magnitud dels immobles afectats tot i que, si
es considerés convinent l’aplicació d’un tipus diferenciat seria necessari efectuar prèviament
el corresponent estudi actualitzat.
b) Sobre la proposta d’aplicació d’un recàrrec del 50% de la quota liquida de l’IBI als
immobles d’ús residencial que es trobin desocupats de manera permanent.
Del redactat de l’article 72.4 del TRLHL es desprèn que per a poder liquidar el recàrrec del
50% previst ha d’haver-hi una norma reglamentaria d’àmbit estatal que ho reguli, un
reglament estatal que reguli les condicions que han de concórrer per poder considerar que
un immoble d’ús residencial està desocupat amb caràcter permanent, i fins ara aquest
reglament no ha estat aprovat.
L’article 72.4. apartat tercer del TRLHL assenyala:

Dicho recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que resultarán aplicable,
en lo no previsto en este párrafo, sus disposiciones reguladoras, se devengará el 31 de diciembre
y se liquidará anualmente por los ayuntamientos, una vez constatada la desocupación del
inmueble, juntamente con el acto administrativo por el que ésta se declare.”

Rosa Boladeras Serraviñals

En aquest sentit s'ha manifestat el TSJC en sentència de data 22 de juliol de 2011 (fonament
quart): "El único objeto de debate, por tanto, se reduce a decidir si la expresión "por cumplir las

09/04/2018 La secretària

condiciones que se determinen reglamentariamente" remite a un Reglamento estatal o a una
ordenanza municipal. En esta cuestión, debemos partir de que la Ley aplicada regula precisamente
los tributos municipales, por lo que cuando quiere dejar margen a los Ayuntamientos para regular
ciertos aspectos de tales tributos lo dice expresamente. Sin ir más lejos, el párrafo 2º del mismo
art. 72.4 dispone que "los ayuntamientos respectivos podrán incrementar los tipos fijados" en la
ley, y remite directamente a la "ordenanza fiscal" la fijación del umbral del valor catastral a partir
del cual pueden aplicarse los tipos incrementados que prevé. Y en otros muchos preceptos se
repiten fórmulas semejantes con la misma finalidad (v. gr. arts. 20, 34, 62.3, 74, 87, 88.2, 95.6,
102.3, 103.2, 107.4, etc...). Por eso, cuando el TRLHL no alude expresamente a los
Ayuntamientos o a las ordenanzas municipales para regular ciertas cuestiones de los tributos
locales, sino que deja su desarrollo a un "reglamento", como hace en el art. 72.4.3º (o en el art.
95.3 , por poner otro ejemplo), debe entenderse que con ello se está remitiendo con precisión a
las normas que aprueba el Gobierno central, pues sólo éstas reciben el nombre técnico de
"reglamentos" (aparte de las que aprueban los gobiernos autonómicos, por supuesto)."

c) Sobre la proposta de modificació de l’article 4.c per fer pagar l’IBI als edificis de l’Església
Catòlica que no estiguin destinats al culte.
Aquests immobles gaudeixen de les exempcions regulades en l’article 4t punt 1 lletres c) i
k).
“c) Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa
Seu i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes
establerts en els respectius acords de cooperació subscrits.

Maria Abarca Martínez
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“Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter
permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente, los
ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto.
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k) Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l’article 2 d’aquesta
Ordenança, les entitats no lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim
fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, excepte els
afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’Impost sobre Societats.”

-

EN RELACIÓ A LES AL.LEGACIONS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36 (TAXA PEL SERVEI DE
RECOLLIDA I TRANSPORT D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS DOMICILIARIS):
Sol·liciten augmentar el nombre de trams del valor cadastral en l’article 6.1 i proposen una
major diferenciació en diversos trams de valor cadastral, amb quotes que augmentin
progressivament.
L’article 24.3 del TRLHL disposa que “la quota tributària consistirà, segons disposi la
corresponent ordenança fiscal, en la quantitat resultant d’aplicar una tarifa, una quantitat
fixa assenyalada a l’efecte o la quantitat resultant de l’aplicació conjunta d’ambdós
procediments.”(...) Per a la determinació de la quantia de les taxes podran tenir-se en
compte criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les.”

Rosa Boladeras Serraviñals

De conformitat amb l’article 17.3 i 4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals que
determina que finalitzat el període d’exposició pública les Corporacions Locals
adoptaran els acords definitius que procedeixin resolent les reclamacions presentades
i aprovant la redacció definitiva de les Ordenances aquesta Regidoria de Finances.
Per tot l’exposat, s’adopten els següents:
ACORDS
PRIMER. Inadmetre a tràmit les al·legacions presentades el dia 16 de novembre de
2017 (RE 10577/2017) pel senyor Albert Cañellas Pagès en nom del Grup municipal
de la CUP CORBERA atès que van referides a aspectes de les ordenances fiscals que
no han estat objecte de modificació pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària
de data 20 d’octubre de 2017..

09/04/2018 La secretària

SEGON. Entendre aprovada definitivament la modificació de les ordenances fiscals per
a l’exercici 2018 i següents segons els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de data 20 d’octubre de 2017.
TERCER. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius així com el
text íntegre de les modificacions aprovades.
El Ple de l’Ajuntament, no obstant decidirà.
L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramón Gabarron.
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Aquest precepte permet diversitat d’opcions per determinar les quotes tributàries, però no
es formula, pel grup municipal de la CUP, una proposta concreta a valorar.”
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Ramón Gabarron
En quant a la sol·licitud d’al·legacions per part de la CUP, no es poden admetre perquè es
presenten contra actes administratius ferms i consentits. No contempla la presentació
d’aquestes reclamacions respecte de les ordenances fiscals o aquests articles que no hagin
estat objecte de modificació. Vol dir que les al·legacions que es presenten no són sobre
actes que hagin estat modificats i com que no han estat modificats, les al·legacions no són
pertinents. Únicament aquelles que hagin estat objecte de modificació i aprovació, els
articles no modificats són ferms atès que no es van impugnar en temps i forma. Les
al·legacions que presenten, com va passar l’any passat, són propostes que com a propostes
s’haurien de valorar si correspon. En concret, sobre la proposta d’aplicació del tipus majors
diferenciats per a cada ús els bens immobles urbans d’ús no residencial, del valor cadastral
més alt, si què és cert que aquests tipus l’ampliació es podrien aplicar el 10% dels bens
immobles urbans del terme municipal, però quedarien exclosos els bens immobles d’ús
residencial i els solars. Vol dir que aquest increment o modificació només es podria fer
sobre el 10% d’aquells immobles que no tenen un ús residencial i que no són solars. Això
l’any passat ja es va plantejar, ho saben i els van dir més o menys el mateix, vol dir a títol
informatiu que en aquell moment (2017) el padró de l’IBI té un total de 9.543 rebuts,
d’aquets, 6.334 corresponen a immobles d’ús residencial i ja no entren en aquest compte.
Com a solars hi ha 1.638 què tampoc entrarien. La resta d’immobles que tenen assignats
els usos serien 1.571 dels quals el 10% de major import serien 153. Aquesta proposta es
podria aplicar com a màxim a 153 immobles, dels quals 98 són magatzems o
estacionaments de vehicles i tenen un valor com a mitja baix. Un total de 17 són comerços
o d’ús comercial, 1 de cultural d’oci 0, perquè el 10% sobre 6 surt 0,60 i és 0. D’ús industrial
6, 9 esportius, 1 d’oficines, 20 d’estacionaments en edificis singulars, de religió seria 0 i 1
afectaria a l’ús de sanitat i beneficència. Això té una incidència molt baixa, primer què
molts d’aquets usos no es podria fer perquè estarien sancionant si els hi pugen l’import
amb unes entitats sobre de les altres simplement perquè són les deu primeres i a part
estan parlant d’un valor baix, molt baix què ja van fer l’estudi en el seu moment. Anys en
darrera, ells com equip de govern ja ho van explicar també. Poden concloure que no val la
pena fer res sobre aquest immobles que tindrien una incidència mínima que simplement
farien incrementar, i en alguns casos injustament, el valor que ja paguen, a lo millor estan
parlant de 10.000,00 € o 12.000,00 € que seria una aplicació en molts casos injusta. Per
tant entenen, com van entendre l’any passat, que no ve al cas i que no val la pena tirarho endavant. Un altre proposta és l’aplicació d’un recàrrec del 50% de la quota líquida de
l’IBI als immobles d’us residencial que es trobin desocupats de manera permanent. També
va sortir l’any passat i anys darrera. Això no es pot aplicar simplement perquè ha d’haver
un reglament d’àmbit estatal que ho aprovi i que ho reguli i no està aprovat per part del
Govern central i no es pot tirar endavant. L’altre proposta de modificació de l’article 4rt C
per fer pagar l’IBI als edificis de l’església catòlica que no estiguin destinats a culte, també
es va parlar l’any passat i es va especificar i es torna a dir ara què els edificis de l’església
catòlica de Corbera que no estan destinats a culte si que tenen el concepte d’entitats no
lucratives i per tant queden exemptes del pagament de l’IBI. En quant al punt sobre
l’ordenança fiscal de la taxa del servei de recollida i transport d’escombraries i altres
residus urbans, ens tornen a demanar fer diferents trams per repartir la quota de la taxa
amb aquells edificis de mes valor cadastral. En aquest moment ho tenen partit en dos
trams, un és fins els 97.000,00 € i a partir d’aquest import tenen un altre taxa. Això l’any
passat ja ho van parlar i ells consideren que no queda clar que s’hagin d’incrementar els
trams ja que per les escombraries, el fet de tenir un immoble de major valor cadastral no
significa que generi més escombraries o més residus que altres que tenen un valor inferior.
Fins i tot es podria plantejar que pot ser s’ha de fer amb un sol tram i que tothom pagui
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igual en lloc de tenir-ho diferenciat, com ara, en dos. En els seu moment es va plantejar
així perquè es va creure què fins aquell import podien tenir recursos mes limitats i a partir
d’aquest import els recursos són més amplis. Però arriba a dir que genera més
escombraries perquè té l’immoble més gran és molt discutible i ells no entenen que sigui
pràctic ni necessari aplicar-ho. No hi ha més propostes i no es poden admetre les
al·legacions atès que van referides a aspectes de les ordenances fiscals que no han estat
objecte de modificació. Per tant han de passar a l’aprovació de la inadmissió de les
al·legacions com a tal.
L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Rosa Boladeras Serraviñals
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Albert Cañellas
Diu que sobre les al·legacions que van presentar vol comentar que hi ha al·legacions que
han repetit i hi ha alguna que no havien presentat perquè justament s’ha implementat en
la modificació de les ordenances fiscals d’enguany i això ho celebren i ho consideren com
a positiu. Saben que algunes de les al·legacions que presenten formalment no es podrien
acceptar perquè no són al·legacions de les modificacions que s’estan fent però consideren
que políticament és interesant que es facin aquestes propostes de modificació per tal de
posar aquests temes sobre la taula i poden haver influenciat en que s’acabin incorporant
aquests canvis que no saben si s’haguessin fet igualment, tot i que no era formalment la
manera. Ells també troben interessant la informació sobre el nombre de immobles que hi
ha de cada tipus d’us del pagament de l’IBI. Els agradaria poder accedir a l’informe sobre
l’impacte econòmic i aquests estudis que ha comentat sobre quants diners implicaria
encara que siguin pocs diners. El context en que ells presenten aquestes propostes de
modificacions és la idea que tenen sobre l’eina que hauria de poder servir a les ordenances
fiscals d’un municipi per anar al final de les ordenances fiscals per contrarestar una gran
situació d’injustícia. Es la situació de l’explotació de les classes treballadores en aquest país
i en el sistema capitalista. Els socialistes consideren què el sistema d’explotació de la classe
treballadora és injust, què cal canviar-lo de base però també saben què mentre el canvien
en els ajuntaments on hi hagi gent que defensi els interessos de la classe treballadora han
de portar eines útils com ara les ordenances fiscals a l’extrem de redistribuir la riquesa què
es pugi. Eines com una aplicació progressiva dels impostos, unes taxes progressives i
alhora uns pressupostos expansius amb una forta inversió social, serveixen també per fer
front a la greu injustícia de l’explotació de les classes populars. Creuen que ha de buscar
totes les idees que se’ls acudeixi i amb ells se’ls ha acudit aquestes. Algunes s’han acabat
acceptant i si se’ls acudeixen mes, no dubtin, que les proposaran també.

09/04/2018 La secretària

Pol Ejarque
Ells, el grup municipal del partit demòcrata de Corbera, valoren positivament la inclusió de
certes modificacions fiscals que ja havien plantejat l’any passat i què s’han produït
enguany. Malauradament es troben amb limitacions a nivell local sobretot amb el poc
marge que tenen de realitzar política fiscal des dels Ajuntaments i en aquest sentit el què
suposa el text refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en valoren positivament la
inclusió de les modificacions en relació a les propostes que havien fet l’any passat però
critiquen en certa mesura com s’ha portat a terme la proposta de modificació on haurien
d’anar a un model on aquestes modificacions primer fossin consensuades amb l’oposició si
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L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.
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realment fan com a pròpies les modificacions fiscals, creuen que per deferència primer
s’hauria d’haver parlat amb els grups municipals que les proposaven per treballar-ho i fer
un debat més enriquidor i de cara a l’any vinent abans de fer les propostes de modificació
de l’ordenança fiscal, treballar-ho amb l’oposició perquè així el text seria més ric i els
matisos molt millor. Ells, en aquest sentit votaran una abstenció perquè més que res per
la metodologia en que s’ha portat el tema de les ordenances fiscals.
L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Rosa Boladeras Serraviñals

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramón Gabarron.

09/04/2018 La secretària

Ramón Gabarron
Diu que voldria fer un aclariment perquè s’estan confonent els termes. Aquí el que han de
votar és l’admissió o inadmissió de les al·legacions. I les propostes que parlen tots, no
s’estan votant perquè com a propostes a lo millor fins i tot ell els podria acceptar. Estan
ara discutint les al·legacions i les al·legacions són inacceptables perquè el que s’han
presentat no són al·legacions, són propostes. Per tant, si ells volen presentar una proposta
per canviar, aquestes taxes o ordenances fiscals la poden presentar com a proposta i la
discutiran tots. Però ara estan confonent els termes, no estan votant les propostes. I quan
la presentin també presentin una proposta amb números i quantitats no simplement
genèrica “hem de fer més trams”. Perquè la taxa d’escombraries, per exemple, no és un
impost és una taxa i és sobre el màxim del cost que tingui les escombraries com a tal. Per
tant dins d’aquest marge volen fer una proposta però ara no confonguin els termes, aquí
estan parlant de les al·legacions. I com al·legacions no hi ha, per tant en aquest moment
el que votaran és si no s’admeten. La inadmisió de les al·legacions. No hi ha altre cosa a
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Antonio Moreno
Diu què ells, des de IMC, creuen què el plantejament que han fet els companys de la CUP
són perfectament acceptables, indistintament a que hagi alguna pega legal en referència
a les competències municipals, creuen què és de justícia què el que més té, més pagui. I
encara que per ells sigui poc a l’hora de recaptar, creuen que s’ha de fer, és un tema
ideològic, és un tema polític. Que hagin immobles d’ús residencial que estiguin sense
autorització, desocupats, no pot ser en Corbera un tema gratuït per les persones o entitats
que ho tenen. Per tant s’ha de fer una càrrega perquè això significaria també posar al
mercat més habitatge de lloguer què cada vegada veuen què està mes car a Corbera. Des
del punt de vista dels residus que plantejaven creuen què els trams han de ser més de
dos. Ell no creu com el senyor Gabarron que s’hagi de reduir a un, ells creuen que no.
Encara que siguin uns imports que no siguin molt grans, només és de justícia. No és si fan
més despesa o no sobre aquell serveis, què això és impossible de saber, la progressió
s’hauria de fer del que mes té més paga. Per tant en aquest moment votaran que no, és
injust i s’haurien d’aprovar aquests mocions dels companys de la CUP i votaran què no.
Però a l’any que ve haurien d’intentar treballar, entendre que l’esquerra no pot oblidar en
un municipi, encara que tinguin pegues de la Generalitat des del punt de vista jurídic no
poden oblidar que aquests ciutadà què més té, aquesta casa que és més gran ha de pagar
més. Des de el punt de vista què això és una forma de redistribuir millor, de cobrar millor,
de fer uns pressupostos més justos. I des de el punt de vista d’ells, si algun dia entren al
govern, creuen què un grup d’esquerres seria molt important què el pressupost fos molt
més redistribuït del que tenen. Per tant el seu posicionament serà no favorable i votaran
en contra.
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votar. Ho diu perquè s’estan confonent els temes.
L’alcaldessa
Diu què pensa que ha quedat clar. Al·legacions es podrien haver presentat amb coses que
s’haguessin canviat, en aquest cas només estarien parlant del coeficient de l’IBI i la resta
d’ordenances com que no s’han modificat, legalment no poden ser admeses a tràmit. En
aquet moment la taxa d’escombraries va relacionada amb el valor de l’immoble i el valor
de l’immoble no necessàriament reflecteix la realitat econòmica de la família, què a lo
millor té una hipoteca, a lo millor han perdut la feina, es a dir legalment no es pot vincular
amb el poder adquisitiu. Pot ser s’hauria de buscar una altre fórmula que fos donant
subvencions o donant ajuts a les famílies que tinguessin aquesta dificultat. Es refereix
només en quant a l’IBI o a la taxa d’escombraries. Dóna la paraula al senyor Antonio
Moreno.

Rosa Boladeras Serraviñals

Signatura 2 de 2
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Antonio Moreno
Vol explicar què si en algun moment alguna persona que habita un habitatge té problemes
per això ja està serveis socials per ells i per tot els ciutadans el mateix. Però no poden ara
dir que aquell que té un cadastre molt gran pot ser que sigui tan pobre com.. no. La veritat,
és que la majoria que tenen ús residencial alt de cadastre són gent molt rica del poble. El
poble té gent molt adinerada i aquí sembla sempre, des de que ell està a l’Ajuntament,
que mai s’ha fet una política al municipi perquè aquesta gent pagui més. És un dels pobles
què el ric està més ben cuidat pel seu govern municipal. Alhora de fer un pressupost, no
pot ser que més del 80% la classe treballadora i mitjana siguin els que estan aportant. I
això un govern d’esquerres tindria que mirar-ho i tindria que intentar revertir la situació.
És un tema ideològic, no és un tema de gestionar. Gestionar i gestionar i sempre la situació
no canvia, ell no està d’acord amb la senyora Boladeras que digui que ara no sap si un
senyor que té una gran casa pot ser que no tingui uns ingressos que siguin adients a la
situació del seu ús residencial. Molt bé, si és així, serveis socials han d’atendre aquesta
persona. Però des del punt de vista del cadastre d’aquesta residència, el valor cadastral és
molt important i ho estan veient. La gent què mes té a Corbera és la que té,
fonamentalment, l’ús residencial 4 o 5 o 30 o 40 vegades més important que la resta de
la ciutadania. I això és el que han de tenir en compte.
L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

09/04/2018 La secretària

El grup d’esquerra republicana votarà a favor d'aquest punt per coherència donat que les
modificacions a les ordenances fiscals de l'exercici 2018 varen ser presentades per ells
també quant estaven en el govern municipal.
També volen dir que les al·legacions proposades per la CUP creuen què són bones
iniciatives en el seu esperit i que no renuncien a implementar a Corbera en un futur. Creiem
que si bé de la manera que s'han formulat són difícils d'implementar en el marc normatiu
actual, estan convençuts que tendir a buscar formules per a fer que els impostos i taxes
municipals tinguin un caire més redistributiu i just és un bon camí en el que tenen que
anar avançant.
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Jordi Anducas
Diu què volen fer una explicació del vot:
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Per tant, es comprometen a que en la definició de les ordenances fiscals dels propers
exercicis treballaran conjuntament per assolir aquest l'objectiu d'una tributació municipal
més justa i equitativa que comparteixen totalment.
Tanmateix, aprofitant que es troben, molt probablement, en el darrer ple de l'any 2017 el
grup d'Esquerra Republicana de Catalunya els agradaria fer un balanç del que ha estat per
ells l'any 2017.
Volen recordar que en aquest any 2017 han passat moltes coses importants i positives a
Corbera de Llobregat i n'estan molt satisfets de les decisions que han pres per a fer de
Corbera un poble més viu, més dinàmic i més just. Volen recordar que els pressupostos de
l'any 2017 que varen aprovar ostentant l'alcaldia han estat els pressupostos on les partides
socials destinades als seus veïns i veïnes amb més vulnerabilitat és van augmentar en un
14%, a més de consolidar el projecte d’aprofitament d'excedents alimentaris a l'Escola
Puig d'Agulles i la inauguració d’un nou equipament del rebost solidari on l’Ajuntament i
Corbera Voluntària gestionen conjuntament el Banc del Aliments. Per tant han treballat
pels seus veïns i veïnes més necessitats. També eren els pressupostos que han permès fer
una recollida d'escombraries més amplia reduint considerablement les imatges de
contenidors envoltats de brossa i residus. Si be cal molta feina en aquest àmbit van
començar a caminar cap a una Corbera més neta. També són els pressupostos on d'inversió
en arranjaments en la via pública es van incrementar en un 35% i ha permès arregla
moltes zones de Corbera per millorar les voreres i el paviment dels nostres carrers. També
són els pressupostos que incorporaven el cens gratuït d'animals i la campanya informativa
i sancionadora de prou caques. També estan per la sensibilitat i les necessitats de les
persones animalistes. En el 2017 van poder implementar el bus nocturn i allargar l’horari
de dilluns a divendres de l’AutoCorb sent ara la darrera sortida a les 23.30h, han creat
noves bosses d'estacionament gratuït a Corbera i han arranjat el pàrquing de l'Institut de
Can Margarit. Seguiran treballant per la millora en la mobilitat dels seus ciutadans. Al 2017
ha estat possible la inauguració del Cèntric, el centre comercial a cel obert, s’ha introduït
l'exempció en el pagament de taxes per terrasses de bars i restaurants, s’ha permès iniciar
les obres del Corbera Àgora, la nova incubadora de negocis de Corbera i s’ha permès la
creació de nous atractius per l'oci i el comerç com la “Cervesada”, el “Tobogan Aquàtic”,
“Sons Corbera al carrer” i consolidar d'altres com el “Llucifèrum” i el “Shooping Night”. Per
tant hem treballat per una Corbera dinàmica econòmicament i pel creixement dels
comerços i negocis locals. En el 2017 es va iniciar el projecte d'ampliació del casal de les
Magnòlies i han treballat en un procés participatiu per adequar aquesta ampliació a les
necessitats dels seus usuaris. Per tant la gent gran és prioritat per ells. El 2017 ha estat
un any de l'elaboració del Pla Local de Joventut amb la participació de més de 300 joves
de Corbera i l'any que s'ha iniciat el disseny del nou Casal de Joves que els agradaria molt
que s'instal·lés a Sant Telm. El jovent també és una peça clau per ells. Ha estat l'any on
han estat colze a colze amb els veïns i veïnes de les seves urbanitzacions ajudant-los a
minorar les seves mancances i a lluitar perquè la seva qualitat de vida fos molt millor. Per
tant han treballat per les nostres urbanitzacions. Estan molt satisfets de la feina feta i
sobretot de demostrar en fets que la gent d'esquerra treballa, fa feina, vol innovar, vol
crear, vol un poble més viu, més dinàmic i més just. I el més important és que a més de
voler-ho, ho hem fet. Son gent que treballa i fa, i seguirà treballant i seguirà fent.
I per acabar el 2017 també ha estat l'any del referèndum d'autodeterminació. Últimament
diuen que el procés ho ha aturat tot. Doncs no, a més a més del munt de coses que han
fet per Corbera també van poder fer que a Corbera es votés on sempre i com sempre.
4.880 veïns i veïnes van votar com sempre i on sempre. Han sofert la repressió d'un estat
que no els vol. Han sofert l'empresonament del seu president d’ERC i vicepresident del
Govern legítim de Catalunya, l'Oriol Junqueras; han sofert l'empresonament de part del
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Govern legítim de Catalunya,”els consellers i conselleres Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep
Rull, Raül Romeva, Carles Mundó, Joaquim Forn i Meritxell Borras; han sofert
l'empresonament de la presidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell; dels
presidents de les entitats socials ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuxart
respectivament; ham sofert l’exili del MH president del Govern legítim de Catalunya, Carles
Puigdemont; han sofert l’exili de mig Govern legítim de Catalunya, els consellers i les
conselleres Meritxell Serret, Toni Comín, Lluis Puig i Clara Ponsatí; aquest exili a Bèlgica
ha posat de manifest que la justícia espanyola és de pandereta; han sofert les declaracions
judicials de membres de la mesa del Parlament de Catalunya, d'alcaldesses i alcaldes,
darrerament de professors i professores.Tot això els ha fet patir tant i els ha indignat tant
que els va impossibilitar treballar amb persones que pertanyen a un partit polític, PSCPSOE, imprescindible per aplicar l’article 155 donant el seu suport conjuntament amb el
PP i Ciudadanos i que no ha fet, ni fa, una condemna ferma i valenta de tots aquests fets
indesitjables que estan patint els catalans i les seves institucions. Persones que segueixen
governant a Corbera en minoria sense condemnar fermament i amb valentia les
declaracions dels seus líders sobre la desinfectació de Catalunya o les mofes sobre l'Oriol
Junqueras engarjolat. Senten vergonya d'aquest fet. Amb aquesta situació, i veien el
immobilisme d'aquestes persones, regidors i regidores del PSC-PSOE a Corbera, no van
tenir cap més alternativa que sortir del govern municipal amb tota la seva dignitat i
valentia. Aquest proper dijous 21 de desembre, es juguen molt. Es juguem Catalunya, es
juguem les seves institucions, es juguen les seves escoles, es juguem la seva llengua, es
juguem la seva cultura. Veïns i veïnes de Corbera dijous surtin a votar per la República
que van proclamar i que cal construeixin entre tots, surtin a votar a favor de la llibertat de
presos polítics, surtin a votar a favor de l'escola catalana i els seus professionals, surtin a
votar a favor de la democràcia, surtin a votar a favor d'un futur millor pels seus fills i els
seus nets. Tenen molt a guanyar i també molt a perdre. Votin República, votin Catalunya.
I per acabar el grup d’ERC de Corbera de Llobregat volen desitjar a tots el veïns i veïnes
de Corbera que tant estimen unes molt bones festes i un 2018 ple d'encerts i ple d’alegries.
L’alcaldessa
Diu que si no els hi sap greu, retornen al punt que estaven parlant que eren les al·legacions
i l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals 2018. Dóna pas a la 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).

09/04/2018 La secretària

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

Abans de finalitzar la sessió, l’alcaldessa pren la paraula per al·lusions.
L’alcaldessa
Diu què la Carme, el Ramón, el Alfredo i ella mateixa pertanyen al partit dels socialistes,
són socialistes orgullosos de ser-ho i pensa que l’essència i les arrels no s’han de perdre
mai. I ells són exactament les mateixes persones què eren al més de juny del 2015, què
eren al maig del 2017 i què eren la primera setmana de novembre del 2017 i què són ara.
Aquelles persones si eren bones per pactar en el seu moment han continuat essencialment
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Abstencions: Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC).
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fent el mateix, sent coherents, pensant el mateix i actuant de la mateixa manera. En aquest
Ple cadascú pot expressar-se lliurament, poden demanar el vot. Pensa que els ciutadans i
ciutadanes han de votar en consciència. Ella també demana què es vagi a votar i què en
un municipi, fonamentalment el que han de respectar la diversitat, la pluralitat de idees i
mantenir aquí la concòrdia i la convivència. Justament ara que s’acosta Nadal i que tots
s’omplen la boca de determinats sentiments que demanen i desitgen als altres. Ella pensa
què han de començar per ells mateixos. Ella desitja molt bones festes a tots i a totes, als
oïdors, a tota la ciutadania. Molt bon Nadal, molt bon any 2018. Al gener esperen el primer
Ple ordinari, esperen que puguin passar el pressupostos. Dóna la paraula al senyor Antonio
Moreno per fer una petita replica perquè en principi al ser un ple extraordinari no hi ha
precs i preguntes i aixecaran la sessió.
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Antonio Moreno
Diu que ha dit la seva i que la resta tenen el dret de dir la de ells. Ell, sobre el plantejament
que ha fet el company d’ERC, diu que la gran majoria de les coses que han fet estan
d’acord, podrien dir que es podrien millorar, com tot en la vida, però s’ha fet una tasca en
algun cas innovador, etc. Ell diria què, hi ha altres coses què no s’han fet a Corbera i què
es podria fer. Per exemple, aquí a Corbera falta, falta molt cuidar el medi ambient. Han
tingut un estiu que tothom patia perquè tenen els boscos però és un desastre, no hi han
ni carrerons ni camins ni s’ha fet cap inversions per tenir aquesta part del municipi mes
cuidada. Per tant el pressupost també han d’anar per aquí també. I no només pel tema
d’incendis, si volen ser un municipi que treballa amb turisme, què és el que mes té Corbera
en referència a l’entorn metropolità que podia donar, el nostre medi ambient, els nostres
boscos, etc.. etc.. Per tant dir-li a tots els que heu governat que heu fet molt poquet, molt
poquet per dir gens per cuidar el medi ambient de Corbera, des de el punt de vista turístic
i des de el punt de vista del medi ambient perquè algun estiu ja veuran que tindran una
catàstrofe i encara que tinguin un hivern molt “raro” ja veuran que no passi res. Espera
que no perquè ja porten uns anys. Tampoc s’ha fet a Corbera, dir que han treballat per les
urbanitzacions és dir coses que no són veritat. Aquest Ajuntament algun dia es plantejarà
descentralitzar serveis? I fer serveis públics en àrees entre urbanitzacions que puguin
apropar i millorar la qualitat de vida d’aquets veïns que viuen a les urbanitzacions. S’ha fet
molt poc també. Si donen una volta per urbanitzacions properes a Corbera, hi ha molts
carrers fets un desastre i sempre diuen el mateix des de el govern, què com són
urbanitzacions privades de la gent que viu allà, què l’Ajuntament no les té recepcionades
fan el que fan donant aquesta “llimosneta” de mil i pico euros, què saben què és la trampa
de la senyora Boladeras de cobrar les entrades de cotxes. Per tant no s’ha fet, han
d’intentar buscar a Corbera la cohesió e integració de les urbanitzacions dintre del poble.
A vegades han dit per les festes majors han fet una gran tasca de comunicació, han felicitat
a la regidora el seu dia, el bus nit etc.. etc..
Però en molts moment d’actes del poble què estan centralitzats a Corbera baixa o algun
petit a Corbera alta podrien mirar que alguns d’urbanitzacions podrien demanar pel
transport públic i gastar una mica més de diners per apropar la festa, al Pessebre Vivent,
per intentar que aquesta gent no trobin a 10 km un acte de poble. Millorar la nostra relació
i gestió en urbanitzacions és un deute que tenen per les urbanitzacions. I hi ha regidors
que són d’urbanitzacions per tant des d’aquest punt de vista creuen no s’ha fet. I l’últim
que ha dit el company, el mateix. Ja sap que ella és la mateixa però el seu partit no és el
mateix. El seu partit és un partit que ha jugat bé. Perquè és un partit que diu una cosa,
sembla que diu una cosa i després no la compleix. Lo del 155, lo de la desinfecció que diu,
això és un desastre i parla del senyor Borrell. Ell espera que vingui de veritat la raó a
aquest poble. Ells creuen des de el primer dia que la tasca dels companys d’ERC ha sigut
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molt bona però podria ser molt millor i hagués sigut millor sinó tingués de companys de
viatge a ells que l’únic que l’interessa d’aquest municipi és el sou. No fan res pels ciutadans.
I ja no parla del desastre del passat perquè porta dotze anys dient allà qui és la senyora
Boladeras i que és el que ha fet de desastre en aquest poble. Ja sap que a ella no l’agrada
però mentre ell tingui una mica de veu tornarà a dir-ho perquè creu que és així. Mala
gestora, alguna cosa més què mala gestora però a part ha fet desastres, des de obres
monumentals tipus franquistes què no serveixen per res i que han costat un munt de
diners. I això és el que és els socialistes de Corbera, què no són ni partit ni són socialistes
i ell no sap si són de Corbera.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 20:55
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.
L'alcaldessa, Rosa Boladeras Serraviñals
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La secretària, Maria Abarca Martínez
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