
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PEL
PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 13 DE MAIG DE 2014.
 
CORBERA DE LLOBREGAT, 13 de maig de 2014.
 
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 20:05 hores, es
reuneix el  PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a terme la sessió
ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.
 
Sota  la  Presidència  de  l’alcaldessa,  Rosa  Boladeras  i  Serraviñals,  i  assistits  per  la
secretària general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen:
 

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

No assisteix:David López Loran -COIC.
 
L'alcaldessa obre la sessió transmeten el condol del consistori per l'assassinat de la presidenta de
la Diputación de León.
 
1. Aprovació acta sessió anterior.
 
Alcaldessa
 
Demana als presents si tenen alguna a dir sobre l'acta abans de passar a la votació, donant la
paraula a la senyora Montserrat Febrero.
 
Montserrat Febrero
 
Demana que s'esmeni l'errada continguda a la pàgina 4 de l'acta en una intervenció de la senyora
Mercè Rocas que no procedeix.
 
Alcaldessa
 
Demana que es passi a votació.
 
Sotmesa  la  proposta  a  votació,  queda  aprovada  per  unanimitat  de  tots  els  grups
municipals.
 
 



Alcaldessa 
 
Explica que, en atenció als pares i mares de l’escola El Cau de la Guineu per no fer-los esperar fins
al final de la sessió, els ofereix la paraula a continuació. Dóna la paraula a la seva presidenta.
 
Esther Parra
 
Fa referència al que va explicar i demanar a l'anterior Ple dient que es va quedar que se'ls avisaria
quan es fes la reunió amb el Departament d'Ensenyament i fent referència al compromís per part
del senyor Ripoll en intentar concertar dita reunió però que sembla que encara no arriba. Comenta
la  senyora Parra  que  un dels  pares,  el  senyor  Madrid,  va  escriure  una  carta  al  Departament
Ensenyament sobre aquest tema i que la resposta que se li ha donat ha estat el fer referència als
compromisos adquirits amb l’Ajuntament, i que ja van ser exposats a l’anterior sessió.
 
Demana saber que se'n sap del projecte, si  aquest es farà abans de setembre o s'inclourà als
pressupostos de l'any vinent. La segona qüestió que la senyora Parra planteja és saber perquè la
reunió demanada no acaba d'arribar, i encara que l'alcaldessa va explicar que a la darrera reunió
no els van avisar perquè Ensenyament no els va convidar a assistir-hi , resulta que Ensenyament
els ha dit que mai conviden als pares, essent facultat de l’Ajuntament el poder anar amb un pare o
mare. 
 
Per altra banda, comenta que seria interessant anar tots a una, incloent també els partits polítics,
en lloc d’anar cadascú pel seu compte. Comenta que aquest aspecte que va ser tractat també a
l’anterior ple i l’alcaldessa va dir que intentaria concertar una reunió, reunió que encara no s’ha fet.
Ja per finalitzar, explica que s'està fent una recollida de signatures per a denunciar al Departament
d'Ensenyament per l’incompliment de l'acord parlamentari i instar-lo al seu compliment.
 
Alcaldessa
 
Comenta l'alcaldessa que ella ja ha signat  aquesta denúncia explicant que ha dirigit  una carta
demanant per escrit que es concretin tots els acords als que es va arribar en la reunió que es va
tenir amb el Director General del Departament de Serveis Territorials. Explica que la resposta que
se li ha donat es que s'encarregava el projecte als mateixos tècnics del departament i que es faria
per fases. Per altra banda, explica l’alcaldessa que s'ha exigit el compliment dels acords als que es
va  arribar  i  per  a  que  aquest  projecte  es  faci  abans  de  l'octubre  i  així  poder  entrar  en  els
pressupostos. Respecte a la reunió que es vol concertar, diu que si el Departament d'Ensenyament
els ha dit que l'ajuntament pot portar a un representant de l'escola a la reunió, ella vol deixar clar
que no té cap inconvenient insistint que la dificultat està en acordar aquestes reunions amb el
Departament, ja que no va amb tota l'agilitat amb la que hauria d'anar.
 
L'objectiu ara en aquest moment és que l'adaptació dels lavabos i l'ampliació del pati es faci aquest
estiu per a que estiguin finalitzades al setembre i també és un objectiu que estigui el projecte fet i
quantificat econòmicament abans de l'octubre.
 
Manel Ripoll
 
Explica que ha fet totes les passes necessàries per tal d’aconseguir concertar cita amb el Director
General però fins al moment això no ha estat possible però es fan delegacions d’alguns temes i que
el  president  del  Consell  Comarcal,  senyor  Llop,  va parlar  amb els  diputats  que  són,  d'alguna
manera, els que tenen delegades totes les competències d'aquest tema.
 
Esther Parra
 
Diu estar sorpresa per aquesta delegació dels diputats perquè segons té entès els diputats no són
una extensió del govern, tenint una funció el Parlament i una altra el Govern. I si són delegats i els
diputats van votar la finalització de l'escola i aquesta no ha finalitzat, ho posa en dubte. La qüestió



està en que altres municipis els pares arriben a Ensenyament i aquí no és possible. Manel Ripoll
 
Comenta que continuarà fent pressió per a aconseguir aquesta reunió. 
 
Alcaldessa
 
Explica que es continuarà fent la pressió que es calgui des de l’ajuntament i també a nivell de grup
polític per a la finalització del Cau de la Guineu i el compliment dels objectius.
 
Antonio Moreno
 
Comenta que la senyora Parra ha fet al·lusió a una reunió de l'ajuntament amb els representants
dels grups municipals sobre aquesta qüestió però a ell no se li ha dit res com tampoc es va dir res
a la Comissió Informativa que va haver la setmana anterior sobre aquest aspecte. Ignora si s'ha
convocat o no als altres representants municipals.
 
Alcaldessa
 
Diu  al  senyor  Moreno  que  no  ha  de  patir  en  aquests  aspecte,  ja  que  quan  necessiti  el  seu
recolzament el convocarà com també ha de dir que el senyor Moreno no ha preguntat mai res
sobre aquest tema fora d'un Ple.
 
Antonio Moreno
 
Insisteix en que el tema és que hagués tingut que convocar als grups municipals per a fer pinya, ja
que és un problema de poble. Explica que ha demanat la col·locació d’una pancarta i se li ha dit
que no retraient a l’alcaldessa el no voler fer res.
 
Alcaldessa
 
Respon al senyor Moreno que aquesta és la seva opinió i que ja el convocarà quan hi hagi alguna
actuació o proposta concreta. Sobre la col·locació de les pancartes, ella li va dir que com alcaldessa
la seva feina no és fer pancartes si no anar per la via que s'ha de seguir per a que el Departament
compleixi amb els compromisos acceptats. En primer lloc, s’ha aconseguit el compromís de que
l'escola  continuaria  i  després  s’ha  aconseguit  el  compromís  de  fer  un  projecte  d'ampliació  de
l'escola. Ara, diu l’alcaldessa, la seva és fer que aquests compromisos s'acompleixin.
 
Des del  públic  es  demana que es  treballi  amb unitat  i  tots a  una,  reflectint  un sentiment de
frustració sobre el desenvolupament de la qüestió.
 
Alcaldessa
 
Explica que no la tenen que convèncer ni  de la necessitat  de l'escola ni  de la importància de
l'educació i lamenta que no es tingui la percepció de la lluita que s’ha portat a terme pel Cau de la
Guineu. Insisteix en que es continua lluitant i  que es fan i faran totes les gestions que siguin
necessàries per a aconseguir els objectius. Com ja ha dit en altres ocasions, l'escola és estratègica
a nivell de municipi.
 
Manel Blanco
 
Retreu a l'alcaldessa que ha aixecat la mà fa estona per a parlar i no se li ha donat la paraula.
 
Alcaldessa
 
Demana que la disculpi però no ha vist que aixequés la ma i tampoc li ha dit res. Dóna la paraula al



senyor Manel Blanco. 
 
Manel Blanco
 
Diu que el seu grup està d'acord amb tot el que s’ha dit i encara que el COIC és un grup que
defensa els interessos de Corbera i no tenen cap representant parlamentari, es posa a disposició
per a fer totes les gestions que puguin.
 
Alcaldessa
 
Reprenent l'ordre del dia de la sessió, dóna pas al segon punt, donant la paraula al senyor Andrés
Palacios.
 
2. Ratificació resolució acord pròrroga del contracte del servei de la jardineria
pública.
 
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta d'Alcaldia, amb el text següent:
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 512/2014 de data 19 de març de 2014 es va adoptar per
raons d’urgència l’acord per prorrogar expressament el contracte formalitzat en el seu dia
amb l’empresa  JARDINERIA  BUSQUET  SL  amb CIF  B-60.852.902  per  a  la  gestió  del
servei d’entreteniment i conservació de la jardineria pública.
 
En  el  resolent  tercer  del  Decret  es  va  acordar  donar  trasllat  de  la  resolució  al  Ple
municipal per a la seva ratificació en la primera sessió ordinària que es dugués a terme.
 
En conseqüència, aquesta Regidoria de Serveis Públics proposa al Ple de la Corporació
que previ dictamen de la Comissió Assessora adopti l’acord següent:
 
ÚNIC. Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 512/2014 de data 19 de març de 2014, amb la
part dispositiva següent:
 
“(..)”
S'acorda:
 
PRIMER. Prorrogar expressament el contracte formalitzat en el seu dia amb l’empresa
JARDINERIA  BUSQUET  SL  amb  CIF  B-60.852.902  per  a  la  gestió  del  servei
d’entreteniment  i  conservació  de  la  jardineria  pública,  per  cinc  anys  més  i  en  els
mateixos  termes  i  condicions  que  el  contracte  formalitzat  el  30.3.1999,  ampliat  el
2.3.2001, prorrogat el 23.3.2004 i el 8.7.2009, i modificat en data 5.7.2013, des del 31
de març de 2014 al 30 de març de 2019, per l’import cert i global de //40.661,16.-//
€/any, IVA exclòs.
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa plurianual per import  de //246.000,00.-// €,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13.171.22706 de l’estat de despeses del vigent
pressupost  municipal,  i  subordinada  al  crèdit  pressupostari  que  es  consigni  als
pressupostos de 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, en les quanties següents:
 
Exercici 2014 ............... 36.900,00 €
Exercici 2015 ……………….. 49.200,00 €
Exercici 2016 ……………….. 49.200,00 €
Exercici 2017 ……………….. 49.200,00 €



Exercici 2018 ............... 49.200,00 €
Exercici 2019 ............... 12.300,00 €.”
 
(..)”
 
Alcaldessa
 
L'alcaldessa dóna la paraula a la senyora Montse Febrero.
 
Montse Febrero
 
Demana saber si aquest contracte és possible fer la renovació per un en lloc de fer-ho per cinc
anys dient que es tracta d'un contracte que fa quinze anys que s'ha anat prorrogant. Pensa que
encara que hagi  tingut modificacions, potser es podria veure amb calma la formalitat  d'aquest
contracte.
 
J.A. Andrés Palacios
 
Respon que el  contracte té les mateixes condicions,  preu i  serveis que fa quinze anys enrere.
Explica que s’ha de tenir en compte que a 2013 es va  fer una revisió de dit contracte i que també
s’ha de tenir en compte que el territori tampoc és el mateix que fa quinze anys, considerant que el
servei que es rep és molt bo
 
Antonio Moreno
 
Diu estar d'acord amb el plantejament fet per part de la senyora Montse Febrero respecte a una
renovació anual entenent que no es tracta de fer una critica al contracte en si o al servei i que en
tot  cas es tracta d’una decisió  política. Decisió  política que pot  afectar els futurs  mandats del
consistori i s’ha de tenir en compte que és normal que l'oposició vulgui governar.
 
J.A. Andrés Palacios
 
Respon que les coses no es fan amb caire polític sinó que es fan en benefici del municipi. Els
contractes  es  fan tenint  en compte les condicions i  la qualitat  del servei  i  no pensant  en qui
governarà després. 
 
Antonio Moreno
 
Respon que ell considera que s’està fent política perquè si no es així, li pot explicar el que és la
política. Considera que el senyor Palacios parla, no de política i sí de “politiqueo” i ell no entra aquí.
Pensaa que és normal que els grups que estan a l'oposició vulguin prendre decisions pròpies en el
futur amb els seus propis projectes per al municipi. 
Comenta que cap dels partits que han governat han complert res del seu programa electoral. 
 
Alcaldessa
 
Demana l'alcaldessa que es passi a votació la proposta si no hi ha cap comentari més a fer sobre la
mateixa.
 
Sotmesa la proposta a votació:

 
Vots a favor: Manel Blanco Zurita (COIC), Alfons Olarte Rodes i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP),  Manel
Ripoll  i  Puertas, Jaume Guim i  Royo, Isidor Schmid i  Èric  Blanco Moragas  (CiU),  Rosa Boladeras, Ramon
Gabarron Rubio,  Miquel Aregall  Comas, Montse Isern Bofarull,  Alfredo Prado García i  José Antonio  Andrés
Palacios (PSC-GiU).



 
Abstencions: Antonio  Moreno  Ruíz  (ICV-EUiA-E)  i  Montserrat  Febrero  Piera  i  Mercè  Rocas  Rubio
(ESQUERRA)” 

 
3.Reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2014.
 
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de Finances, amb el
text següent:
 
En data 7 de març de 2014 s’ha presentat factura per prestació de serveis corresponent
a l’exercici 2012 inclosa 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.
 
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, per un import
total de 49,68 €, segons el següent detall :
 
EXERCICI 2012     
Núm. Factura Data factura NIF Tercer Nom Tercer Import Aplicació

pressupostària
PR-000473 20/06/2012 53051330J BEA GARCIA, LAURA 49,68 2014 02 920 2269909

   TOTAL 49,68  
”
Alcaldessa
 
L'alcaldessa  explica,  sobre  la  proposta,  que  es  tracta  d'una  factura  que  no  arriba  als  50€
corresponent a l'any 2012 i que el proveïdor no va presentar fins al 7 de març de 2014. Per tant,
es  tracta  en  realitat  d’una  factura  d’un  exercici  anterior  i  s’ha  de  fer  el  reconeixement  del
pagament d'aquesta factura. Demana que es passi a votació si no hi ha cap comentari.
 
Sotmesa la proposta a votació:

 
Vots  a  favor:  Manel  Blanco  Zurita  (COIC),  Alfons  Olarte  Rodes  i  Mª  Consuelo  Nieto  Fernández  (PP),
Montserrat Febrero Piera i Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim i Royo, Isidor
Schmid i Èric Blanco Moragas (CiU),  Rosa Boladeras, Ramon Gabarron Rubio, Miquel Aregall Comas, Montse
Isern Bofarull, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).

 
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E).



4. Modificació de crèdits número 09/2014.
 
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de Finances, amb el
text següent:
 
Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades  per a les
quals no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual, i atès que hi ha  un projecte
de  despesa  d’exercicis  anteriors  amb  excés  de  finançament  afectat,  cal  tramitar
expedient de crèdit extraordinari  finançat  amb romanent de tresoreria afectat.
 
L’interventor municipal ha emès informe favorable que consta a l’expedient.
 
Atès el que disposen els articles 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 i 38
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:
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 09/2014 mitjançant:
 

1.Crèdit  extraordinari  finançat amb romanent  de  tresoreria  afectat  per
excessos de finançament, segons el següent detall:

 
Despeses  que  cal
finançar:       

Projecte
Aplicació
pressupostària Descripció

Consignació
actual Alta Baixa

Consignació
final

2014/2/AJUNT/
10

13 165 61900
INVERSIÓ  DE
REPOSICIÓ
ENLLUMENAT PÚBLIC

0,00 54.000,00 0,00 54000

    TOTAL 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00

 
Finançament que es proposa:     
Aplicació
pressupostària Descripció

Previsió
actual Alta Baixa

Previsió
definitiva

1,87010

ROMANENT  DE
TRESORERIA  DESPESES
AMB  FINANÇAMENT
AFECTAT 60.964,92 54.000,00 0,00 114964,92

 TOTAL 60.964,92 54.000,00 0,00 114.964,92

 
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  excessos  de
finançament, aplicació 1.87010 Romanent de tresoreria despeses afectades per import de
54.000,00  €,  correspon  a  que  el  projecte  d’inversió  amb  codi  2001/2/AJUNT/11
Urbanització Creu Aragall I Inc.01 té excessos de finançament afectat, ja que el total
d’ingressos afectats reconeguts  superen el total de despesa efectuada, i donat que no es
preveu la necessitat d’ aquest import d’excés de finançament a l’esmentat projecte, i
atès  que  els  projectes  d’inversió  no  poden  estar  sobrefinançats,  amb  la  present



modificació de crèdits es pretén transferir al projecte d’inversió 2014/2/AJUNT/10, per
import de 54.000,00 €, 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.
 
SEGON. Aprovar  la  modificació  del  Programa  de  Finançament  del  Pla  d’Inversions
derivada de la present modificació.
 
TERCER.  Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 
QUART. El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en els termes d’exposició pública
no es presenta cap reclamació contra el mateix.”
 
Alcaldessa
 
Explica que es tracta d'una inversió per a l'enllumenat del Passeig dels Arbres per un import de
54.000€. Dóna la paraula a la senyora Montse Febrero.
 
Montse Febrero
 
Demana un aclariment sobre aquests 54.000€, ja que a l'Assessora es va explicar que això feia
referència al tram des de Cal Guixaire fins a la plaça dels Països Catalans, substituint el calbejat,
11 punts de l'enllumenat amb uns fanals dobles i que caldria també asfaltar. La regidora pregunta
si tot aquest cost l'ha d'assumir l'ajuntament i no hi ha cap part que assumeixi ELECNOR.
 
J.A. Andrés Palacios
 
Explica que la inversió per renovació de la xarxa és perquè està malmesa per l'antiguitat que té i el
contracte amb ELECNOR no contempla aquest tipus d'inversions. Les inversions que sí entren dins
del contracte amb ELECNOR són inversions per llumenera, quadres de llum, etcètera i aquí es
tracta de columnes. Diu el regidor que hi ha trenta-sis punts de llum que es reduirà a onze dobles,
significant un cost econòmic per a l'Ajuntament però també un estalvi al haver-hi menys punts de
llum i que aquests siguin més eficients.
 
Montse Febrero
 
Diu  que  en  el  contracte  pensava  que  restaven  incloses  les  inversions  per  estalvi  energètic  i
substitució d'elements i, per tant, creia que la renovació dels fanals també quedava inclòs.
 
J.A. Andrés Palacios
 
Respon que el contracte amb ELECNOR especificava d'una manera molt clara el tipus d'inversió que
es feia i es quantificava tota la inversió. Hi han uns annexes que són per obres que es podien fer i
elements a renovar, posant com a exemple el cas d’un vehicle que arrenca un fanal. En aquest cas
l’empresa es fa càrrec de la substitució d'aquest fanal però en el cas d'una instal·lació antiga i
deficitària com és el cas objecte de discussió, que ja fa uns anys es va haver d'arranjar com es va
poder,  ha arribat  un  moment  en el  que això  ja  no  és possible i  no  aguanta més.  Ningú pot
pretendre que una empresa contractada es faci  càrrec de les instal·lacions antigues i per tant,
aquestes inversions es contemplen a banda.
 
Alcaldessa
 
Demana que es passi a votació, demanant un moment per a donar temps al senyor Antonio Moreno
a votar, a l'haver sortit de la sala. 



Sotmesa la proposta a votació:

 
Vots a favor: Alfons Olarte Rodes i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP),  Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim i
Royo, Isidor Schmid i  Èric  Blanco Moragas  (CiU),  Rosa Boladeras,  Ramon Gabarron Rubio, Miquel Aregall
Comas, Montse Isern Bofarull, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).

 
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz  (ICV-EUiA-E),  Manel Blanco Zurita  (COIC)  i Montserrat Febrero Piera i
Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA).

 
5.  Aprovació  inicial  del  Reglament  del  Registre  municipal  de  sol·licitants
d'habitatge públic a Corbera de Llobregat.
 
Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Assessora  a  proposta  de  la  Tinència  d’Alcaldia
d’Habitatge, amb el text següent:
 
Tal com es preceptua en l’exposició de motius de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del
dret a l’habitatge, aquest es conceptua com un servei d’interès general, de manera que
el sector públic reforça el seu paper proactiu en al generació de sòl suficient per a la
construcció  d’habitatges  amb  protecció  oficial,  tant  per  iniciativa  directa  com  en
col·laboració amb agents socials i la iniciativa privada, així com en la posada a disposició
d’aquests  habitatges  per  fomentar  la  seva  ocupació  per  part  dels  sectors  més
necessitats.
 
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat,  a l’empara d’aquesta normativa, ha considerat
convenient la creació del Registre municipal de sol·licitants d’habitatge públic al municipi.
A tal efecte ha procedit a la tramitació d’un Reglament municipal què, a part de crear
l’esmentat Registre, reguli les condicions i requisits que han de complir les persones per
a accedir-hi, així com el procediment d’adjudicació dels habitatges. 
 
Per Decret  de l'Alcaldia núm. 702/2014,  d’11 d’abril  de 2014, s'ha iniciat  l'expedient
administratiu  per  procedir  a  aquesta  tramitació  i  s'ha  nomenat  la  Comissió  d'estudi
encarregada de redactar el text de l'avantprojecte, que ha esdevingut aprovat pels seus
membres en la sessió que ha tingut lloc el dia 22 d’abril de 2014. 
 
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 favorable el 28
d’abril de 2014.
 
L'Ajuntament  ostenta  competència  en  matèria de gestió  dels  habitatges  de  protecció
pública segons determina l’article 25.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local i concordants 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.
 
La competència per a l'aprovació d'ordenances 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. 
 
S'acorda:
 



PRIMER. Aprovar  inicialment  el  Reglament  del  registre  municipal  de  sol·licitants
d’habitatge públic a Corbera de Llobregat, que consta annex a l'expedient. 
 
SEGON. 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
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. 
 
TERCER.  Establir  que si  durant  el  termini  d’informació  pública  de  l’expedient  no  es
formulen al·legacions ni suggeriments, el Reglament s'entendrà aprovat definitivament.
En aquest cas es procedirà a la publicació de l'anunci d'aprovació definitiva juntament
amb el text íntegre del Reglament al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis 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.
 
QUART. Facultar  l’Alcaldia  per  a  l’execució  d’aquest  acord  així  com  de  totes  les
incidències que se'n puguin derivar.
 
Alcaldessa
 
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll per a que presenti
 
Manel Ripoll
 
Exposa  que  el  que  es  proposa  és  agilitzar  aquest  registre  públic  i  fer  una  actualització  de
sol·licitants  dels  habitatges  de  protecció  oficial,  comentant  que  es  compartirà  un  petit  fitxer
d'aquest registre també amb la Generalitat. La finalitat no és un altre que facilitar i agilitzar els
processos d'adjudicació dels habitatges vacants amb un caràcter permanent i sense terminis en el
futur, participant els sol·licitants en una adjudicació més directa en funció de les vacants.
 
Explica el  regidor que per  a  poder estar inscrit  en aquest  registre s'ha d'estar empadronat al
municipi i conèixer i acceptar les bases, tenint una vigència de tres anys. 
Comenta que hi han dos tipus d'habitatges, el que compte amb dos habitacions i el que en té tres i
que es demanen uns ingressos mínims per a poder optar que són 9.262€ anuals i màxims de
23,297€ per unitat familiar. En aquest cas, explica que existeix una comissió que vigila per al
compliment de les condicions establertes i evitar el frau. Els contractes són de deu anys, valorant-
se condicions i renovació posterior cada cinc anys
 
Alcaldessa
 
Demana es passi a votació.
 
Antonio Moreno
 
Comenta que encara que el seu grup ha llegit la proposta i està en un 90% d'acord no votarà favor
i  s’abstindrà.. I s’abstindrà, en primer lloc perquè el preu de lloguer dels pisos és un preu de
lloguer de mercat, pagant 350€ per un pis de dues habitacions. En segon lloc, perquè considera
que no  fa  falta  el  seu  vot  per  a  aprovar  aquesta proposta per  què es  va  a  “rodillo” i  sense
explicacions.
 



Alcaldessa
 
Proposa tornar enrere i en comptes de comptar de què és la votació seria sobre una explicació de
vot, dient també que el senyor Ripoll demana la replica i després la demana ella. que ha fet i el
senyor Ripoll demana la rèplica i després la demana ella.
 
Manel Ripoll
 
Justament i en referència al que el senyor Moreno ha dit sobre que l'equip de govern no dóna
explicacions i posa el rodillo, explica que va passar el correu amb el primer reglament per a què es
pogués afegir el que es volgués afegir a tots els portaveus dels grups municipals i va ser molt clar,
i ho va fer quinze dies abans de la convocatòria de la Comissió Assessora. Diu que no va rebre cap
resposta, entenent així que es considerava correcte. És per això que no acaba d’entendre el retret
del senyor Antonio Moreno. 
 
Insisteix el senyor Ripoll en que s'ha donat a l'oposició tota la informació i per avançat que es té
sobre el tema i fins i tot a la Comissió Assessora es va a tornar a fer l'oferiment. En el aspecte que
sí està d’acord és que en el preu dels lloguers potser no són els correctes però es compromet a fer
un estudi per tal d’ajustar-lo. Per tant, per al proper any es proposarà una baixada en el lloguer
per tal d'adequar-lo a la realitat econòmica actual. 
 
Antonio Moreno
 
Respon que amb tot el  carinyo que li  té al  senyor Ripoll  i  al  seu partit,  ell ja va comentar la
setmana passada la possibilitat de baixar els preus del lloguer i en principi estava tothom d'acord.
Diu que ho estudiaran quan ells governin i guanyin les properes eleccions i llavors ja els baixaran.
El senyor Moreno proposa que si es rebaixa el preu de l’habitatge de dues habitacions a 250€ ell
votarà que sí a la proposta.
 
Manel Ripoll
 
Respon al senyor Moreno que això requereix fer un estudi i no és una qüestió de treure el dit a
veure per on va el vent, ja que podria ser que després d’analitzar la situació podria ser un import
més ajustat. Per altra banda, el senyor Manel Ripoll afirma que els habitatges també tenen un
desgast i un manteniment i no és qüestió de posar un import simbòlic si no real. 
 
Antonio Moreno
 
Diu que un pis de dos habitacions 250€ no és simbòlic i sense terrassa.
 
Manel Ripoll
 
Respon que té serveis com ara l’aparcament, l’ascensor, etc i tot això s'ha de pagar cada mes.
Insisteix en el fet de que un preu s'ha de justificar i les coses no funcionen posant el preu que un
vol. Recorda al senyor Moreno que quan es va posar aquest preu, ell hi era justament a l'equip de
govern.
 
Antonio Moreno
 
Insisteix que a aquest preu no.
 
Manel Ripoll
 
Insisteix que amb aquest preu si, i li demana que faci memòria. Hi ha una valoració feta des de
intervenció amb els preus que s'han d'aplicar i es farà però demana que finalitzi  l'any amb els



pressupostos existents.
 
Antonio Moreno
 
Si li assegura que al gener estarà l'estudi fet i baixaran els preus, el seu vot serà a favor. Insisteix
en saber si el preu serà més barat al gener, responent l’alcaldessa i el senyor Ripoll que si.
 
Alcaldessa
 
Si.
 
Manel Ripoll
 
Si
 
Alcaldessa
 
Explica que es va establir el preu de lloguer d'aquests pisos quan es va fer la primera adjudicació,
que van ser 400€ més despeses per als pisos de dues habitacions. Diu l'alcaldessa que ignora qui
hi  havia  llavors  però  recorda  perfectament  que  en  el  seu  dia  va  votar  en  contra.  Sobre  el
compromís electoral que diu el senyor Moreno que s’ha incomplert, va ser una baixada del 27% en
els pisos de dues habitacions i de 400€ van passar a 290€. El senyor Moreno proposa ara 250€ i
ella li diu que molt probablement sigui més del que ell diu. El que tant ella com l'equip de govern
consideren és que els pisos de protecció oficial han d'anar per sota del preu de mercat i quan es va
baixar de 400 a 290 es va fer un estudi de l'evolució del mercat lliure per a situar-los per sota
d'aquest preu, que per això es tracta de pisos de protecció oficial. Explica l'alcaldessa que ara i de
cara a l'any vinent es farà exactament el mateix, és a dir, veure l'evolució del mercat lliure per a
fixar un preu més favorable.
 
L'alcaldessa informa que el preu dels pisos de protecció amb dues habitacions és de 290€ i de tres
habitacions de 350€
 
Antonio Moreno
 
Més 50€.
 
Alcaldessa
 
Més 60€ que inclouen escombraries, llum de l'escala, ascensor i despeses comunes.
 
Antonio Moreno
 
Considera que és un preu per sobre del mercat.
 
Alcaldessa
 
Comenta que,  tal  i  com ha  dit  el  senyor  Manel  Ripoll,  les  despeses s'han  d'assumir  i  es  pot
demostrar quines han estat aquestes despeses en aquest any en el manteniment i com, repartides
entre els llogaters, són més elevades que no pas els 60€ contemplats a les despeses com import
fix. Demana al senyor Moreno si es ratifica en la seva votació.
 
Antonio Moreno
 
Demana si l'alcaldessa es ratifica en baixar els preus al gener.



Alcaldessa i regidor responen afirmativament, passant a la votació.
 
Sotmesa  la  proposta  a  votació,  queda  aprovada  per  unanimitat  de  tots  els  grups
municipals.
 
6.Aprovació del  Quart  Protocol  addicional  al  Conveni per al manteniment del
servei de transport de viatgers per carretera.
 
“Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Assessora  a  proposta  de  la  Tinència  d’Alcaldia  de
Mobilitat, amb el text següent:
 
La  Subdirecció  General  de  Coordinació  i  Gestió  ha  enviat  per  a  la  seva  aprovació
l’esborrany del Quart protocol addicional al Conveni formalitzat el 14 de desembre de
2010  entre  el  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat,  l’Autoritat  del  Transport
Metropolità,  l’Ajuntament  de  Corbera  de  Llobregat  i  l’empresa  Autocorb,  SA,  per  al
manteniment del servei de transport de viatgers per carretera a Corbera de Llobregat.
 
Per una altra banda, simultàniament a l’adopció dels acords necessaris per a l’aprovació
d’aquest protocol addicional, es farà la liquidació de la prestació del servei que correspon
a l’any 2013.
 
En dates 9 i 11 d’abril de 2014, Autocorb SA ha presentat la previsió de despeses i
ingressos del servei de transport urbà de Corbera per a l’exercici 2014, i en el que queda
constància de la renuncia a la revisió de preus prevista en el conveni.
 
Examinada aquesta documentació,  L’enginyer municipal ha redactat  dos informes,  de
dates 11 de març i 14 d’abril de 2014, dels que se’n conclou el següent:
 
1) en relació a la liquidació que correspon al 2013 informa que

 
“(…)
Càlculs
 
2. Els costos del servei que s'estableixen en l'esmentat protocol addicional són:
 
 2013 

COSTOS HORARIS €/h €/any  
Personal de conducció 23,3000 167.713,40 €  
Altre Personal (15 % personal conducció) 3,4950 25.157,01 €  
Total Personal (I) 26,7950 192.870,41 €  
Amortització i despeses financeres vehicle L2 - 18.972,66 €  
Vehicles de substitució - 3.027,34 €  
Assegurances - 6.600,00 €  
Tributs - 1.250,00 €  
Lloguers - -  
Total cost vehicle (II) 0,0000 29.850,00 €  
Amortització (només L2 i agost) 0,2281 843,51 €  
Despeses financeres (només L2 i agost) 0,0426 157,53 €  
Manteniment 0,1620 1.166,08 €  
Total cost SVV+SAE (III) 0,4327 2.167,12 €  



Altres fixos 1,5600 11.228,88 €  
Altres (IV) 1,5600 11.228,88 €  
TOTAL COSTOS HORARIS (V) (I+II+III+IV) 28,7877 236116,41  
 
COSTOS QUILOMÈTRICS    
Combustible 0,2940 36.403,96 €  
Pneumàtics 0,0480 5.943,50 €  
Manteniment i reparacions 0,1850 22.907,26 €  
Lubricants (5% combustible) 0,0147 1.820,20 €  
Altres 0,0615 7.615,11 €  
TOTAL COSTOS QUILOMÈTRICS (VI) 0,6032 74.690,03 €  
    
CONCEPTE  €/any  
Costos Horaris + Quilomètrics (VII) (V+VI)  310.806,44 €  
Marge Industrial (7%)  21.756,45 €  
TOTAL COSTOS SERVEI (VIII)  332.562,89 €  

 
De  les  dades  que  aporta  l’empresa  Autocorb,  S.A.  se'n  desprèn  que  els  ingressos
obtinguts  per  billetatge durant  l’any 2013,  han estat  de  45.982,34 €,  IVA exclòs,
repartit de la següent manera:

 
CONCEPTE €/any
Recaptació L1, L3 i L4 (IVA exclòs) 24.081,64 € 
Recaptació L2 (IVA exclòs) 21.900,70 € 
INGRESSOS  ANUALS (IX) 45.982,34 € 

 
El dèficit del servei de l’any 2013 ascendeix a 286.580,55 € i l’import que l’Ajuntament
té reconegut per aquest període és de 288.247,83 €. Això suposa una diferència a favor
de l’Ajuntament de 1.667,28 €.  “
 
2) en relació amb al Quart protocol addicional incideix en els costos del servei per a l’any
2014 i reprodueix els itineraris i horaris vigents que s’han d’annexar al document:
 
“(...) A continuació es mostra un quadre amb les dades de cadascun dels serveis per
l'any 2014. Els números s'han arrodonit a quilòmetres i hores senceres.

 
 Servei 2014

 L1, L3 i L4 L2
Servei  especial
agost TOTAL

Hores de servei anuals 3.515 hores 3.492 hores 210 hores 7.217 hores
Quilòmetres anuals 66.265 km 54.260 km 3.638 km 124.163 km
Dies de servei anuals 230 dies 20 dies 250 dies

 
Costos
 
Aplicant els mateixos preus unitaris que al 2013 atesa la proposta d'AUTOCORB, S.A. de
renunciar a la revisió de preus prevista pel 2014, s'obtenen els següents costos del servei
tenint en compte les hores i els quilòmetres previstos per l'any 2014.
 



2014

COSTOS HORARIS €/h €/any
Personal de conducció 23,3000 168.156,10 € 
Altre Personal (15% personal de conducció) 3,4950 25.223,42 € 
Total Personal (I) 26,7950 193.379,52 € 
Amortització i despeses financeres vehicle L2 - 18.972,66 € 
Vehicles de substitució - 3.027,34 € 
Assegurances - 6.600,00 € 
Tributs - 1.250,00 € 
Lloguers - -
Total cost vehicle (II) 0,0000 29.850,00 € 
Amortització (només L2 i agost) 0,2281 844,43 € 
Despeses financeres (només L2 i agost) 0,0426 157,71 € 
Manteniment 0,1620 1.169,15 € 
Total cost SVV+SAE (III) 0,4327 2.171,29 € 
Altres fixos 1,5600 11.258,52 € 
Altres (IV) 1,5600 11.258,52 € 
TOTAL COSTOS HORARIS (V) (I+II+III+IV) 28,7877 236.659,33 € 

   
COSTOS QUILOMÈTRICS €/km €/any
Combustible 0,2940 36.503,92 € 
Pneumàtics 0,0480 5.959,82 € 
Manteniment i reparacions 0,1850 22.970,16 € 
Lubricants (5% combustible) 0,0147 1.825,20 € 
Altres 0,0615 7.636,02 € 
TOTAL COSTOS QUILOMÈTRICS (VI) 0,6032 74.895,12 € 

 
CONCEPTE  €/any
Costos Horaris + Quilomètrics (VII) (V+VI)  311.554,45 € 

Marge Industrial (7%)  21.808,81 € 

TOTAL COSTOS SERVEI (VIII)  333.363,26 € 

 
Tenint en compte les dades aportades per AUTOCORB, S.A. pel  que fa al nombre de
viatgers entre l'1 de gener i el 24 de març de 2014, s'accepta la previsió d'ingressos
proposada per AUTOCORB, S.A. Per tant, l'import que es preveu que haurà d'assumir
l'Ajuntament pel servei del bus urbà l'any 2014 és:

 
CONCEPTE €/any
Recaptació L1,L3 i L4 (IVA exclòs) 22.434,63 € 
Recaptació L2 (IVA exclòs) 21.548,71 € 
INGRESSOS  ANUALS (IX) 43.983,34 € 
Total Costos 333.363,26 € 
Total Ingressos 43.983,34 € 

“
En data 15 d’abril de 2014 per part de la secretària general d’aquest Ajuntament s’emet
informe que s’adjunta a l’expedient.
 
S’acorda:
 
PRIMER. Aprovar el Quart protocol addicional al Conveni formalitzat el 14 de desembre
de  2010  entre  el  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat,  l’Autoritat  del  Transport
Metropolità,  l’Ajuntament  de  Corbera  de  Llobregat  i  l’empresa  Autocorb,  SA,  per  al
manteniment del servei de transport de viatgers per carretera a Corbera de Llobregat,
d’acord amb el text del document que figura a l’expedient.
 
SEGON.  Autoritzar i disposar la despesa de 289.379,92 € corresponent a l’explotació del



servei de transport urbà relativa a l’exercici 2014, d’acord amb la previsió de costos i
ingressos  que  s’informen  pel  tècnic  municipal,  amb  càrrec  a  la  partida
2013.21.441.47901 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal.
 
TERCER. Aprovar  la  liquidació  d’explotació  del  servei  de  transport  urbà,  relativa  a
l’exercici 2013, d’acord amb l’informe de l’Enginyer municipal redactat en compliment del
pacte  tercer  del  Tercer  protocol  addicional  formalitzat  entre  la  DPTOP,  l’ATM,
l’Ajuntament i Autocorb SA., amb una diferència a favor de l’Ajuntament de 1.667,28 €, a
ingressar per Autocorb.
 
QUART. Facultar la Junta de Govern Local per a l’adopció dels acords relatius a l’execució
d’aquest  conveni  o  a  l’aprovació  de  modificacions  no  substancials,  incloent-hi  els
protocols addicionals anuals en aplicació dels pactes tercer i cinquè del conveni originari. 
 
CINQUÈ.  Notificar  aquest  el  precedent  acord  al  Departament  de  Política  Territorial  i
Obres  Públiques,  a  l’Autoritat  del  Transport  Metropolità i  a  Autocorb  SA,  requerint  a
aquest últim el pagament a que es refereix l’acord tercer.”
 
Alcaldessa
 
Dóna la paraula al senyor Jaume Guim.
 
Jaume Guim
 
Explica que es tracta d'un conveni que es va formalitzar a 2010 amb el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat, l'Autoritat de Transport Metropolità, l'Ajuntament de Corbera de
Llobregat i l'empresa concessionària que és, en aquest cas, Autocorb.
 
Alcaldessa
 
Diu si hi ha alguna persona que vulgui intervenir, donant la paraula al senyor Antonio Moreno.
 
Antonio Moreno
 
Diu que a la Comissió Informativa el senyor Guim no hi era i explica que en nom d'Iniciativa va
presentar una proposta política, tant als grups municipals com a l'equip de govern, sobre el que ha
de ser el transport públic al municipi. Creu que hauria d'haver una estació central que no siguin les
cotxeres,  on  els  mini-busos  puguin  anar  i  estalviar  que  l'Autocorb  doni  voltes  i  podria  ser  a
l'aparcament del carrer dels Horts, que sempre està pràcticament vuit. Vol un model de transport
útil i comenta que ell habitualment és usuari el primer semestre de l'any i ha de dir que el servei és
dolent i amb uns temps d'espera llarg, com li ha passat quan va estar a la Diagonal esperant quasi
una hora i mitja l’arribada de l’autobús.. Creu que el servei és millorable i pel mateix preu però
voldria parlar del tema. Diu que la senyora Boladeras ja li va dir que no volia perdre el temps
parlant amb ell del tema i ara ho torna a dir públicament. Demana fer una “sentada” de tres o
quatre hores i si no s'arriba a cap acord, ja intentarà guanyar les eleccions i a veure si ho poden
fer. Considera que es tracta d'un tema a banda del tema electoral i dels partits i es un tema que es
pot millorar. De fet, va contactar amb els propietaris d'Autocorb i ells no van dir en cap moment
que no es pogués millorar el servei encara que no van voler parlar unilateralment ja que una mica
de por tenen de parlar amb una oposició crítica. Considera que no van voler parlar i que només ho
volen fer amb l’Ajuntament. “Senyora risitas, por favor, hablemos con los señores pero hable lo
mismo que ha dicho anteriormente con la escuela El Cau de la Guineu, convóquenos para hacer
piña o haga lo que usted quiera. No es usted la virreina de Corbera porque no tiene la mayoria
absoluta,  se  lo  recuerdo, tiene cinco  regidores.  “  El  regidor  comenta  que si  la  seva  proposta
s'accepta el seu vot serà favorable dient que avui  està negociador i  dient que si  no, no hi ha
manera d'arribar a cap acord amb l'equip de govern.



Alcaldessa
 
Diu  que  només  vol  fer  una  precisió  i  després  li  contestarà  el  senyor  Guim.  En  primer  lloc,
l'alcaldessa comenta que es diu Boladeras de cognom.”
 
Antonio Moreno
 
“No, se ríe de un concejal y para mí quien se rie, es una risitas”.

 
Alcaldessa
 
“No, jo no me’n ric de vostè”

 
Antonio Moreno
 
“usted se rie de su sombra”

 
Alcaldessa
 
Ja ha dit tot el que creia i ara estic en us de la paraula (el senyor Moreno parla de fons dient que
ell no se’n riu d’ella) si us plau, respecti, respecti.”
 
Antonio Moreno
 
“Yo no me río de usted”

 
Alcaldessa
 
“No, vostè m’insulta clarament. Deixem-ho córrer”

 
Antonio Moreno
 
“Yo no la he insultado a usted. En qué la he insultado, dígame.”

 
Alcaldessa
 
“Des del primer dia que em va veure m’ha insultat.”

 
Antonio Moreno
 
“Dígalo públicamente, qué insulto le he hecho yo a usted.”

 
Alcaldessa
 
“Anem per feina”

 
Antonio Moreno
 
“Decir que es una nefasta alcaldesa? Eso no es un insulto, eso es la verdad.”

 



Alcaldessa
 
“És igual, anem per feina. Jo, la seva opinió ja li he dit que no a mi no m’afecta.”

 
Antonio Moreno
 
“Insulto, insulto, no diga tantas mentiras, señora mentideras. No diga tantas mentiras que yo no la
he insultado a usted, usted si que me insultó en un pleno cuando dijo que yo iba de bar en bar
tomando cervezas, si o no.
 
Alcaldessa
 
“Vostè sabrà el que fa

 
Antonio Moreno
 
“No, pero usted me insultó en un pleno cuando yo sólo bebo coca cola que es mi desgracia.”

 
Alcaldessa
 
“Bueno, begui el que vulgui, que jo amb això no tinc res a dir”. Senyor Moreno, jo només li vaig
dir.”
 
Antonio Moreno
 
“No, pero dígalo, me insultó o no”

 
Alcaldessa
 
“No, jo parlo ara del transport. Es que no vull entrar amb aquestes tonteries.”

 
Antonio Moreno
 
“Pero yo sí”
 
Alcaldessa
 
“Jo no tinc temps per perdre i sobre tot...”

 
Antonio Moreno
 
“las tonterias las hacen los tontos y usted es tonta, vamos. Tonterías, hombre, esto no puede ser”

 
Alcaldessa
 
“Buenoo, això no és insultar, senyor Moreno, no. M’ho prenc...”

 
Antonio Moreno
 
“Está con las tonterías. Las tonterías las hacen los tontos”



 
Alcaldessa
 
“De tota manera hi ha coses que en la seva boca, ja li vaig dir un dia, són un afalac. M’entén? A mi
això no m’afecta en absolut. Jo li vaig dir que no es podia parlar del transport si no parlàvem amb
dades damunt de la taula. És a dir, el que no podem prendre decisions sense saber a on pugen els
passatgers del transport, sense tenir assessorament tècnic i no basar-nos en opinions subjectives
del que ens assembla que s’ha de fer en transport. Jo només li vaig dir això. Jo no li vaig dir en cap
moment que considerés que amb vostè era perdre el temps ni això i hi havia persones presents a
la reunió i li podran dir, però m’és igual. El senyor Guim ara li contestarà en relació a la seva
proposta i no faci perdre el temps que és veritat que fa perdre el temps.”
 
Jaume Guim
 
Diu que s’està parlant del transport urbà i no de l’interurbà. Les dades que s’han donat són les del
protocol del transport urbà que es fa cada any per renovació, que creu que s’està fent una bona
tasca que s’intenta millorar any darrera any tant en les parades com amb els ajustaments de les
línies per a facilitar l’ús per part dels usuaris d’aquest servei. En referència al que el senyor Moreno
ha dit d’un lloc on tot conflueixi, no diu que sigui una mala idea, però s’ha d’estudiar molt bé. S’ha
de parlar amb l’empresa, s’ha de parlar amb l’ATM, s’ha de parlar amb tota l’agrupació d’entitats i
el transport interurbà, s’està en converses per a la seva millora. El que ha comentat el senyor
Moreno de que havia estat esperant a la Diagonal quasi una hora i mitja l’autobús no li diu que no,
però per les dades que ell té, els dies de cada dia més o menys cada mitja hora o vint minuts i ha,
intentant reforçar el servei a les hores puntes. Explica el senyor Guim que ell no es tanca en banda
en res i quan vulgui ho poden parlar, però s’ha d’evitar la demagògia i a vegades es pot confondre
a les persones. 
 
Antonio Moreno
 
Diu que agraeix al senyor Guim la seva intervenció, que ha estat molt amable. El que ell demana
és una reunió amb tots els grups per a parlar del transport públic a Corbera. Hi ha coses per a
parlar i se li han negat. La resta de grups no diran res però saben que l’altre dia li van dir que era
perdre el temps i ho va dir la senyora que mana en l’equip de govern, l’alcaldessa. Per tant, diu
estar molt agraït per l’oferiment del senyor Guim però si només fan la reunió ells dos sí serà una
pèrdua de temps. El senyor Guim ha dit que s’havia d’intentar no fer demagògia però ell està fent
una  proposta  per  a  fer  política  en  transport  públic  i  demana  que  es  pugui  parlar  amb  un
responsable de cada partit i a partir d’aquí cridar als tècnics en aquells temes que es necessitin.
Comenta que sap que no els agrada el que està dient però tampoc els agradava quan es fotien
amb ell i la gent no recorda del que feien els socialistes llavors.
 
Jaume Guim
 
Diu que ell està parlant del transport públic i està obert a que puguin parlar sobre aquest tema
considerant que una reunió conjunta tampoc seria perdre el temps.
 
Antonio Moreno
 
Diu que el que queda clar és que la resta de l’equip de govern no vol parlar i no servirà de res
perquè ell només és un i no creu que el senyor Guim sigui alcalde en aquesta legislatura.

Jaume Guim
 
Diu que tothom té la seva responsabilitat i tot no ho decideix la senyora Alcaldessa encara que el
senyor Moreno ho digui, ja que són un equip de govern i les decisions són conjuntes.
 



Alcaldessa
 
Demana que es passi a votar la proposta.
 
Antonio Moreno
 
El grup d’Iniciativa per Catalunya Els Verds Esquerra Unida i Alternativa, que consti en acta perquè
és el partit de coalició vota abstenció.
 
Alcaldessa
 
“Molt bé”.

 
Sotmesa la proposta a votació:

 
Vots a favor: Manel Blanco Zurita (COIC), Alfons Olarte Rodes i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP),  Manel
Ripoll  i  Puertas, Jaume Guim i  Royo, Isidor Schmid i  Èric  Blanco Moragas  (CiU),  Rosa Boladeras, Ramon
Gabarron Rubio,  Miquel Aregall  Comas, Montse Isern Bofarull,  Alfredo Prado García i  José Antonio  Andrés
Palacios (PSC-GiU).

 
Abstencions: Antonio  Moreno  Ruíz  (ICV-EUiA-E)  i  Montserrat  Febrero  Piera  i  Mercè  Rocas  Rubio
(ESQUERRA)” 

 
7.Aprovació  nova  determinació  de  les  denominacions  i  canvis  a  la  relació
d’entitats i nuclis de població.
 
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta d’Alcaldia, amb el text següent:
 
Per Decret d’alcaldia núm. 431/2014 s’ha sotmès a informació pública una proposta de
nova  determinació de  les  denominacions  i  els  canvis  que s’introdueixen  a  la  relació
d’entitats i nuclis de població del municipi de Corbera de Llobregat, amb l’objecte d’evitar
confusions  en  la  identificació  de  les  denominacions  de  les  entitats  de  l’AMUNT  i  de
l’AVALL i mantenir una única entitat anomenada CORBERA DE LLOBREGAT. 
 
Respecte dels nuclis de població s’estableix que el nucli de CORBERA DE LLOBREGAT
continuarà  sent  la capital  del  municipi  i  que,  a  més  a  més,  territorialment, quedarà
integrat pels nuclis anomenats la Servera-Can Planes Sud-Els Carsos-El Mirador i la Creu
Nova, nuclis que es suprimeixen de la relació proposada.
 
L’article 14.2 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació,
els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, estableix que el procediment per a la
determinació i per al canvi de denominació de les entitats i dels nuclis de població s’inicia
per  un  decret  de  l’alcaldia,  amb  la  redacció  prèvia  d’una  memòria  que  justifiqui  la
proposta. L’expedient s’ha de sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies i
posteriorment s’ha d’elevar al ple de l’Ajuntament per al seu pronunciament.
 
A l’expedient hi consta una MEMÒRIA que justifica la conveniència de la modificació i de
les noves determinacions que s’introdueixen a la relació d’entitats i nuclis de població del
municipi de Corbera de Llobregat
 
S’acorda:
 
PRIMER. Aprovar la proposta de la nova determinació de les denominacions i els canvis



que s’introdueixen a la relació d’entitats i nuclis de població del municipi de Corbera de
Llobregat, que consten a l’expedient, consistents en:
 

a) la supressió de les entitats de població L’AMUNT i L’AVALL, mantenint una única
entitat de població anomenada CORBERA DE LLOBREGAT, on quedaran integrats
tots els nuclis
 
b) l’actual nucli urbà de CORBERA DE LLOBREGAT incorporarà, territorialment, els
nuclis de població LA CREU NOVA, LA SERVERA, CAN PLANES SUD, ELS CARSOS I
EL MIRADOR 
 
c) la supressió dels nuclis de població SOCIES i CAN MORISCOT per entendre que
no es poden mantenir com a nuclis, al no assolir amb suficiència les condicions
mínimes exigides per la normativa. 
 
d)  l’alta  del  nucli  CAN  MONTMANY  DE  MAS  PASSOLES  ja  que  assoleix  les
condicions mínimes exigides a l’esmentada normativa.

 
SEGON. Notificar els canvis al Registre d’ens locals de Catalunya i a Delegació Provincial
de l’Institut Nacional d’Estadística.
 
Alcaldessa
 
Explica que una sèrie d’esdeveniments han portat a aquesta situació essent un d’ells la delimitació
que es va fer a nivell comercial del que és la trama urbana consolidada que ja va ser aprovada per
Ple. Per altra banda, les dificultats sorgides històricament per una decisió presa en el seu moment
de fer una delimitació del municipi en tres grans àrees que eren l’Amunt, el nucli i la Vall. Això ha
comportat problemes a nivell de l’INE, a nivell de repartiment de correu i a nivell de configuració
municipal un seguit de dificultats que ha portat a fer aquesta proposta. Amb aquesta proposta
desapareixerien aquestes grans divisions del nucli i amb l’ampliació del nucli, que va passar per
ple, a partir d’ara cadascuna de les entitats de població o urbanitzacions es denominarien pel seu
nom  deixant  a  l’Amunt  el  que  és  el  nucli  històric  de  l’Amunt  i  mantenint  dins  del  nucli
urbanitzacions com ara la Servera, Els Carsos, etc. Fent una mica de recull, el que es trindria seria
el nucli de Corbera que seria Corbera Capital, el barri de l’Amunt que quedaria com el barri històric
de l’Amunt, el Bon Repòs i llavors urbanitzacions, deixant com a disseminats aquelles entitats de
població que no arriben a la xifra d’habitants o d’habitatges que la llei determina que tinguin una
entitat de població. Així, ara s’iniciarà tot el canvi amb L’INE i per a la prestació de serveis. En
essència la proposta té un caire administratiu d’ordenació. Demana saber si hi ha alguna pregunta.
 
Antonio Moreno
 
Pregunta si això pot significar canvis de preus en l’IBI.
 
Alcaldessa
 
Respon que no, que això no afecta en termes econòmics. Demana es passi a votació.
 



Sotmesa la proposta a votació:

 
Vots  a  favor:  Manel  Blanco  Zurita  (COIC),  Alfons  Olarte  Rodes  i  Mª  Consuelo  Nieto  Fernández  (PP),
Montserrat Febrero Piera i Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim i Royo, Isidor
Schmid i Èric Blanco Moragas (CiU),  Rosa Boladeras, Ramon Gabarron Rubio, Miquel Aregall Comas, Montse
Isern Bofarull, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).

 
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E).
 
8. Donar compte de decrets d'alcaldia.
 
Alcaldessa
 
Dóna compte del decret d’alcaldia 629 sobre les mesures que s’han seguit per a donar compliment
a la moció aprovada a l’anterior ple sobre la creació d’un registre d’habitatges desocupats propietat
d’entitats bancàries o societats dependents de societats bancàries per a procedir a requerir que
siguin ocupats i, en cas contrari i amb el termini de dos anys, començar a sancionar. El primer pas
és notificar a les entitats i ara s’està en fase resoldre les al·legacions presentades i s’ha creat el
registre.
 
Dóna compte també d’un decret d’alcaldia de delegació de competències a la Junta de Govern Local
que ha entrat en vigor el dia 8 d’abril, que serien competències de l’alcaldia que passen a la Junta
de Govern.
 
Dóna compte de l’aprovació del pla pressupostari a mitjà termini pel període 2015-2017, que inclou
les previsions pressupostàries de l’exercici 2014, en compliment de l’article 29 de la Llei orgànica
2/2012 d’estabilitat  pressupostària. Respecte a aquest Pla, si  hi  ha algun dubte,  el  regidor de
Finances, senyor Gabarron, l’aclarirà.
 
Manel Blanco
 
Demana saber els números de decrets que són. Ha dit el 629.
 
Alcaldessa
 
Respon que la senyora secretària li dirà.
 
Secretària
 
Ell 585 de 2014 de 27 de març és el que aprova el pla pressupostari. El 629 de 2014 de 31 de
març és el de la creació del registre d’habitatges desocupats i el 674 de 2014 de 7 d’abril és el de
delegació de competències de l’alcaldia en favor de la Junta.
 
Alcaldessa
 
Demana saber si  alguna persona vol alguna mena d’aclariment i de noser així es passarà a la
votació. 
 

DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI
PEL PERÍODE 2015-2017, QUE INCLOU LES PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES DE
L’EXERCICI 2014
 
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de Finances, amb el
text següent:



 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 585/2014, de 27 de març de 2014, s'ha aprovat el pla
pressupostari  a  mitjà  termini  pel  període  2015-2017,  que  inclou  les  previsions
pressupostàries  de l’exercici  2014,  en  compliment  del  l’article  29 de la  Llei  orgànica
2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera,  i  la  guia
publicada per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques que regula la remissió d’informació sobre els esmentats plans
pressupostaris a mitjà termini, a través de l’  aplicació disponible a la pàgina web de
l’oficina virtual de coordinació financera amb les entitats locals  fins el dia 31 de març de
2014.
 
Atès que la normativa d’estabilitat pressupostària no determina l’òrgan competent per a
l’aprovació dels esmentats plans pressupostaris, s’ha considerat que la seva aprovació
correspon a l’Alcaldessa com a competència residual, donant compte posteriorment al Ple
de l’Ajuntament de l’aprovació del pla pressupostari a mitjà termini pel període 2015-
2017, que conté les dades següents:
 
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:
 

1.Els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i la regla de  despesa
de les respectives administracions públiques.

 
2.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.

 
3.Els  principals  supòsits  en  els  quals  es  basen  les  esmentades  projeccions
d’ingressos i despeses.

 
4.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 marcs pressupostaris a mitjà
termini en els quals s’ha d’emmarcar l’elaboració dels pressupostos anuals de les Entitats
Locals.
 
De conformitat amb l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre , la remissió dels
marcs  pressupostaris,  s’ha  d’efectuar  per  mitjans  electrònics  i  mitjançant  signatura
electrònica a través dels sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
habiliti a l’efecte.
 
Mitjançant la  guia publicada per  la  Secretaria  d’Estat  d’Administracions Públiques del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques es regula la remissió d’informació sobre



els plans pressupostaris a mitjà termini amb referència al període 2015-2017, i en els
quals s’ han d’incloure les previsions pressupostàries de l’exercici 2014, a través de l’
aplicació disponible a la pàgina web de l’oficina virtual de coordinació financera amb les
entitats locals  fins el dia 31 de març de 2014.
 
Vist l’annex 1 adjunt a la present proposta amb el detall del pla pressupostari a mitjà
termini amb referència al  període 2015-2017, i  que inclou les previsions de l’exercici
2014. 
 
S’acorda:
 
Primer.  Aprovar el pla pressupostari a mitjà termini pel període 2015-2017, que inclou
les previsions pressupostàries de l’exercici 2014, i que queda resumit documentalment a
l’Annex 1 adjunt a la present resolució. 
 
Segon.- Remetre la informació sobre el pla pressupostari  mitjà termini aprovat fins el
dia 31 de març de 2014, a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques  (MINHAP),  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’Administracions Públiques del MINHAP.
 
Tercer.- Donar compte de la present resolució a l’Ajuntament Ple a la primera sessió que
celebri.
 
9.Moció sobre el transport públic metropolità.
 
Alcaldessa
 
Dóna la paraula al senyor Jaume Guim per a presentar la moció.
 
(El senyor interventor marxa de la sala per no ser necessària la seva assistència).
 
Jaume Guim
 
El  senyor  Guim,  abans  de  començar,  explica  que  es  tracta  d’una  moció  que  presenten
conjuntament els grups municipals del PSC-GiU i CiU, demanant a la resta dels grups si es volen
afegir a la moció, responent afirmativament la resta dels grups municipals. El senyor Guim llegeix
la moció.
 
“Els  grups  municipals  PSC-GIU,  CiU,  proposen  al  Ple  de  l’Ajuntament  de  Corbera  de
Llobregat l’adopció de la següent moció sobre l’augment de tarifes i el finançament del
transport públic metropolità.
 
Manifestar i traslladar al Consell Metropolità la nostra preocupació per la situació actual
del finançament del transport públic de l’AMB i expressar que no acabem de compartir la
pujada de les tarifes del transport públic metropolità per al 2014, en un moment en el
qual es mantenen condicions econòmiques de gran dificultat per a la ciutadania.
 
Aquesta decisió, presa pel Consorci Autoritat del Transport Metropolità, és conseqüència
directa  de la manca de  finançament  suficient  destinat  al  sistema de transport  públic
metropolità i regional de Barcelona.
 



Assenyalar, en aquest sentit, que entre 2008 i 2013 l’Administració General de l’Estat ha
reduït les seves contribucions en més de 40 milions d’euros anuals. I també ho ha fet en
part la Generalitat, fins el punt de portar al límit la viabilitat econòmica i financera del
conjunt del sistema metropolità de transport públic, i molt especialment dels operadors
de metro i autobús de l’àmbit central metropolità.
 
APORTACIONS ADMINISTRACIONS AL CONTRACTE PROGRAMA
 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013

AG-Estat 144.508 147.859 150.084 134.027 93.097 94.919
Generalitat 258.290 280.179 285.896 330.084 262.976 281.131
 
Aquests  fets  han obligat  l’AMB i  l’Ajuntament  de  Barcelona a  fer  majors  aportacions
econòmiques, incrementant-les un 10% en el període 2011-2013, i quasi un 5% per a
l’any  2014,  així  com  a  recórrer  sistemàticament  a  l’endeutament  per  tal  de  donar
garantia de manteniment als serveis.
 
En definitiva,  conseqüència de la reducció de l’aportació de l’Administració General de
l’Estat, les administracions locals i els ciutadans usuaris es veuen obligats a assumir una
major  part  dels  costos  del  sistema  de  transport  públic  metropolità  i  regional  de
Barcelona.
 
Considerant doncs aquesta situació, el Govern de l’AMB entén que és una demanda social
i política irrenunciable revisar l’actual sistema d’aportacions i la necessària revisió d’una
fórmula més equitativa del càlcul de les diferents zones tarifàries i dels diferents títols,
incloent un replantejament de la T-10.
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents
 
ACORDS:
 
Primer.- Expressar que no compartim la utilització de l’instrument de la pujada de tarifes
com la única fórmula per a l’equilibri financer del servei.
 
Segon.- Instar l’Administració Central de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya a que,
per al 2014, recuperi el mateix import d’aportacions en termes absoluts que en el passat.
 
Tercer.- Instar l’Autoritat del Transport Metropolità que, a partir de l’any 2015 en què
s’ha d’implantar de forma progressiva la T-Mobilitat, faci una nova proposta tarifària amb
una nova orientació social i de criteris relacionats amb la freqüència d’ús, especialment
de la T-10.
 
Quart.- Demanar al Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern d’Espanya
la  constitució  de  la  Comissió  de  Treball  Interministerial  amb l’Àrea  Metropolitana  de
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, proposada en la reunió del passat 11 d’octubre
amb l’Alcalde de Barcelona i President de l’Àrea Metropolitana.
 
Cinquè.- Instar l’Administració General de l’Estat i el  Govern de Catalunya a treballar
conjuntament per redactar  i  aprovar una Llei  específica de finançament del  transport
públic  que  permeti  disposar  de  recursos  suficients  per  garantir  l’adequat  nivell  dels
serveis metropolitans i regionals de Barcelona, reivindicació d’altra banda inqüestionable
en  relació  amb  les  competències  que  atorga  la  Llei  31/2010  de  creació  de  l’Àrea



Metropolitana de Barcelona.
 
Sisè.-  Traslladar  aquest  acord  a  l’Autoritat  del  Transport  Metropolità,  a  l’Àrea
Metropolitana de Barcelona,  al  Govern  de la Generalitat  de Catalunya i  al  Govern de
l’Estat Espanyol.”
 
Alcaldessa
 
Demana que es passi a votació. 
 
Sotmesa  la  proposta  a  votació,  queda  aprovada  per  unanimitat  de  tots  els  grups
municipals.
 
10.Moció sobre la garantia i la protecció dels drets humans i els béns comuns
(aigua, llum i gas).
 
“Els  grups municipals  PSC-GIU,  CiU i  ICV-EUiA-E proposen al  Ple de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat l’adopció de la següent moció sobre la garantia i la protecció dels
drets humans i els béns comuns (aigua, llum i gas).
 
L’entitat  “Aliança  contra  la  pobresa”,  que  aplega  diverses  associacions  i  plataformes
sorgides de la iniciativa ciutadana, ha fet arribar a aquest Ajuntament una moció per que
sigui debatuda i aprovada en el Ple municipal (s’adjunta el text presentat com annex). La
moció proposa, en essència, l’adopció de mesures per tal que les famílies amb problemes
econòmics no es vegin privades dels serveis bàsics de llum, aigua i gas per impagament.
 
Els grups municipals signants estan d’acord amb l’esperit de la moció presentada per
“Aliança contra la pobresa” i proposen al Ple l’adopció d’accions realment assumibles i
executables pel nostre Ajuntament a nivell local.
 
ACORDS:
 
Primer.-  Considerar  que  els  serveis  bàsics  de  llum,  aigua  i  gas  constitueixen  béns
comuns, dels quals ningú no se’n ha de veure privat per qüestions econòmiques.
 
Segon.- Assumir el compromís municipal de lluitar contra la privació dels serveis bàsics
de llum, aigua i gas, a les famílies del municipi que travessen dificultats econòmiques.
 
Tercer.-  Impulsar  la  signatura  de  convenis  de  col·laboració  entre  les  companyies
subministradores i l’Ajuntament, on s’estableixin els protocols d’actuació que evitin el tall
de subministrament en els casos d’impagament. En aquests protocols s’establirà que les
companyies hauran de comunicar forçosament,  i  amb la suficient  antelació,  qualsevol
situació d'impagament als serveis socials municipals. 
 
Quart.-  Comunicar  aquest  acords  a  les  companyies  subministradores  d’aigua,  gas  i
electricitat  que operen en el  nostre municipi,  així  com al  Departament  de Benestar  i
Família de la Generalitat.”
 
Alcaldessa
 
Explica que es tracta d’una moció que sorgeix d’una iniciativa ciutadana i que a ser presentada en
aquest ajuntament i que els grups de l’equip de govern va decidir fer seva, encara que també



d’altres grups municipals han manifestat el seu recolzament. L’entitat que s’adreça es diu Aliança
contra  la pobresa que arreplega diverses organitzacions i  plataformes sorgides de la  iniciativa
ciutadana
 
Comenta l’alcaldessa que han seguit  l’escrit  original  encara que s’han portat  a  terme algunes
variacions per tal de fer els acords més assumibles per a l’Ajuntament. 
 
Demana que es passi a la votació, comentant els portaveus dels grups municipals no inclosos a la
moció original que també s’adhereixen.
 
Sotmesa  la  proposta  a  votació,  queda  aprovada  per  unanimitat  de  tots  els  grups
municipals.
 
Alcaldessa
 
Dóna pas a la moció d’urgència, perquè va ser presentada després de la Comissió Informativa,
relativa al rebuig a l’acord comercial d’associació transatlàntica per al comerç i la inversió entre la
Unió Europea i els Estats Units, plantejada pel senyor Moreno d’Iniciativa per Catalunya Els Verds
Esquerra Unida i Alternativa. 
Explica que en primer lloc s’ha de votar la urgència de la proposta però dóna la paraula al senyor
Moreno per a que faci l’exposició.
 
Antonio Moreno
 
Explica el regidor que abans de votar la urgència tal i com l’ha presentat, per urgència, no és
correcte i, per tant, la retira dient que la presentarà en el proper ple. 
Aprofita per a dir que s’havia enviat una altra moció i parlant amb el senyor Ripoll abans del Ple se
li ha comentat que la Junta Electoral Central ha prohibit fer el multireferèndum que es volia fer a
Corbera. Explica que s’ha fet a molts municipis com ara La Palma i considera que és legal si es fa a
una distància prudencial dels col·legis electoral, mentre no es digui el contrari.
 
Manel Ripoll
 
Explica que es va rebre una sol·licitud d’un grup polític de Corbera sol·licitant això, sol·licitud que
es va traslladar a la Junta Electoral de Zona al tractar-se del dia 25 de maig. Explica que ell no ha
vist el document però la secretària si l’ha vist. 
 
Secretària
 
Confirma que no es pot autoritzar, que és el dia de les eleccions i no pot haver-hi cap manifestació
política.
 
Antonio Moreno
 
Comenta que no es tracta de cap manifestació política, és un referèndum sobre un tema que no té
res a veure amb les eleccions. 
 
Secretària
 
Afirma que s’ha fet trasllat de la petició per a que es pronunciïn i la resposta que s’ha rebut ha
estat aquesta.
 



Antonio Moreno
 
Demana saber si es tracta d’un full.
 
Secretària
 
Respon que s’ha donat trasllat de la petició d’ocupació de la via pública per a instal·lar una taula el
dia de les eleccions per a fer un referèndum, aclarint que no s’ha traslladat altra cosa que la petició
original. En aquest cas, qui ho ha d’autoritzar en primera instància és la Junta Electoral.
 
Antonio Moreno
 
Comenta que a la Palma de Cervelló no hi ha cap desautorització i potser s’hagi d’anar el dia 25 a
votar a La Palma.
 
Manel Ripoll
 
Es dirigeix al senyor Moreno per a comentar-li que vol que entengui que no es tracta d’una voluntat
política de ningú. Simplement s’ha fet un trasllat de la sol·licitud a qui té competències aquell dia i
la resposta que s’ha rebut ha estat aquesta. Comenta que potser si s’hagués demanat fer en un
altre lloc diferent al que es va demanar, que era davant del col·legi electoral, potser els haguessin
dit que sí.
 
Secretària
 
Ells en l’escrit no han fet referència al lloc, simplement diuen que no es pot fer, però és veritat que
tampoc s’ha anat més enllà que demanar l’autorització adjuntant la sol·licitud.
 
Alcaldessa
 
Confirma que queda retirada la moció presentada i ara es passa a precs i preguntes, tot dient que
té la paraula  demanada formalment  el  senyor  Artur  Martínez,  president  del  Club de Patinatge
Diadema Corberenca.
 
11.Moció  d'urgència  de  rebuig  a  l'acord comercial  d'associació  transatlàntica
per al comerç i la inversió entre la Unió Europea i els Estats Units.
 
Retirada de l’ordre del dia.
 
12. Precs i preguntes.
 
Artur Martínez
 
En primer lloc felicita a la regidoria d’Esports per la ràpida resolució en prendre mesures per tal
d’evitar possibles accidents a la pista poliesportiva municipal. Comenta que el problema a resoldre
era perillós per a les patinadores degut al llançament de pilotes, ja sigui volent o no, a la pista on
estan les patinadores.
 
Manifesta la seva discrepància per la utilització de la pista de bàsquet que està a tocar amb la de
patinatge com a zona d’esbarjo i especialment en horaris assignats a les especialitats esportives, ja
que es genera un ambient poc propici amb un entrenament seriós. 
 
Sobre les tres mesures adoptades per part de la regidoria d’Esports que han estat: reforçament de
les  xarxes  que  separen  la  pista  de  bàsquet  i  la  pista  poliesportiva  municipal  i  assegurar  el
tancament de les portes d’entrada que comuniquen les dues pistes, col·locació de dos tanques



mòbils informant de la prohibició de pas sempre que no s’estigui autoritzat. Comenta que en els
dos dies que s’han posat en marxa aquestes mesures el resultat ha estat molt positiu.
 
Explica que han hagut insinuacions sobre l’entrenadora i la monitora, deixant clar que compten
amb el recolzament del Club i amb totes les titulacions adients per a portar a terme les seves
tasques.
 
Exposa que el comportament de les criatures alienes a la pràctica esportiva reglada i dirigida per
les diverses entitats esportives no poden ser controlades pels entrenadors i monitors si no pels
responsables i conserges o vigilants. Respecte a aquest tema fa referència a un incident ocorregut
amb una persona que va increpar a l’entrenadora amb un comportament intimidatori i violent.
 
Alcaldessa
 
Dóna la paraula al regidor d’Esports.
 
Alfredo Prado
 
Explica que ell no va saber res del incident al que ha fet referència el senyor Martínez fins al dia
següent dels fets. Comenta que l’espai s’ha de compartir entre diferents disciplines esportives i les
pistes exteriors podrien estar per a l’esbarjo. La col·locació de la xarxa ha estat una mesura ràpida
i  directa,  s’han  posat  aquestes  tanques  amb el  rètol  i  s’ha  fet  un  seguiment  juntament  amb
l’entrenadora  per  tal  de  saber  si  aquestes  mesures  han  donat  com  a  resultat  una  millora,
confirmant que si. 
 
Artur Martínez
 
Comenta que el motiu de la intervenció era donar publicitat a la realitat, dir que no es demana el
pavelló i entén que l’espai s’ha de compartir però amb les mesures preses per part de la regidoria
d’Esports li sembla que el funcionament ha estat del tot correcte.
 
Alcaldessa
 
L’alcaldessa agraeix la intervenció feta pel senyor Artur Martínez , donant pas a l'apartat de precs i
preguntes dels regidors i oferint la paraula a la senyora Montserrat Febrero. 
 
Montse Febrero
 
Té diversos precs i un d’ells és sobre el Consell de la Gent Gran, que sembla ser que s’ha convocat
un per a la propera setmana però a ella no se li ha convocat. 
Fa trasllat d’un prec que li ha arribat de les voreres de Cases Pairals que estan plenes d’herbes que
dificulten el pas de vianants, com també trasllada el tema de la presència de porcs senglars al
costat dels contenidors de brossa orgànica a la mateixa urbanització. 
Sobre les obres de reformes de Cases Pairals també demana informació.
Demana també informació sobre el tema de les bústies de Can Rigol. 
Vol manifestar també el seu suport al que el president del Club de Patinatge ha manifestat, agraint
les mesures que s’han pres des de la regidoria d’Esports.
 
Manel Blanco
 
Diu que sembla que la senyora Febrero li hagi llegit el pensament sobre Cases Pairals. Demana
saber com està el tema de les obres en aquesta urbanització, dient que l’alcaldessa va dir que es
començarien sobre la primavera, afegint que hi ha tapes del clavegueram que estan enfonsades.
 



Alcaldessa
 
Demana saber si hi  ha alguna pregunta més per part dels assistents i al no demanar ningú la
paraula,  l’alcaldessa  comenta  que  es  passarà  a  respondre  les  qüestions  plantejades.  Dóna  la
paraula al senyor Miquel Aregall.
 
Miquel Aregall
 
Explica que lamenta que la senyora Febrero no hagi rebut la convocatòria i es portarà a terme una
revisió  dels  correus  electrònics  enviats  per  tal  de  saber  què  ha  passat,  confirmant  que  la
convocatòria és per al dia 19 de maig a les set de la tarda a la Sala de Plens.
 
Manel Blanco
 
Comenta que ell sí ha rebut la convocatòria.
 
Alfons Olarte
 
Comenta que el que ha passat és que s’han enviat al compte de correu de corberadellobregat.cat
que tenen els regidors.
 
Montserrat Febrero
 
Diu que ho rep tot en una altra compte de correu i potser ha estat aquest el problema.
 
Alcaldessa
 
Respecte a Cases Pairals, explica que s’està procedint a la neteja de la part pública, a la part que
prové de les parcel·les s’han fet requeriments.
Sobre  les  obres  de  reparació  s’ha  fet  un  requeriment  a  l’empresa  per  a  que  procedeixi  a  la
reparació del que era el manteniment que havia de fer anual i s’està a l’espera de la seva resposta
i de quin serà el dia que ho vindran a fer aquestes obres i si, evidentment, aquesta resposta no
arriba es prendran les mesures del tipus que sigui per tal d’exigir el compliment del conveni en el
sentit de la reparació d’un tram anual i el “reparcheo” de tota la urbanització. Són conscients d’això
i s’han fet trobades amb la tècnica de l’empresa que va fer una visita juntament amb el tècnic
municipal, identificant-se els llocs on s’ha d’actuar i serà abans de l’estiu.
 
Respecte als contenidors d’orgànica, es va fer un sistema per evitar que els porcs senglars tiressin
els contenidors amb un èxit relatiu però s’està treballant en el tema.
 
J.A. Andrés Palacios
 
Explica que es va intentar fer una mena d’ancoratge on va el contenidor orgànic però ara no sap si
està a tots els carrers el mateix sistema i s’ha de tenir en compte que el porc senglar també es va
movent.
 
Alcaldessa
 
Sobre el tema del correu a Can Rigol, hi ha un ultimàtum a Correus i fins i tot es va oferir la
possibilitat de fer el repartiment amb un conveni per a que un funcionari ho pogués fer de forma
setmanal, que seria més econòmic que no pas les bústies però també s’ha denegat. Així dons, ja
s’ha avançat la compra d’unes bústies i ho sent, ja que serà casi la única urbanització de la zona,
excepte  de  les  urbanitzacions  que  estan  a  tocar  amb  Sant  Andreu  que  no  compta  amb  el
repartiment universal del correu. El problema amb la Servera entén que queda resolt amb el que
s’ha parlat abans sobre l’ampliació del nucli urbà. 



Alfons Olarte
 
Agraeix a  l’alcaldessa i  del  consistori  per la mostra de condol  mostrada per l’assassinat  de la
regidora  del  Partit  Popular  com també  a  la  resta  dels  partits  polítics  per  haver  suspès actes
electorals.
 
I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 22:20
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.
 


