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

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 2 d’octubre de 2018 va
aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les
dades de caràcter personal, és el següent:
«ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 17 DE JULIOL de 2018
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 i per l’interventor senyor Javier Vicen
Encuentra, hi assisteixen:
-

Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa
Jordi Anducas i Planas, segon tinent d’alcaldessa
Jordina Ribó Garriga, tercera tinenta d’alcaldessa
Miracle Guerra i Sala, regidora (s’incorpora desprès d’aprovar el punt núm. 1)
Mercè Rocas i Rubió, regidora
Arturo Martínez Laporta, regidor
Pol Ejarque i Cortès, regidor
Xavier Miquel i Pons, regidor
Rosa Boladeras Serraviñals, regidora
Alfredo Prado García, regidor
José Antonio Andrés Palacios, regidor
Ramon Gabarrón Rubio, regidor
Carme Benito i Gómez, regidora
Manel Ripoll i Puertas, regidor
Alfonso Olarte Rodés, regidor
Mireia Moreno Redondo, regidora (pren possessió del càrrec en el punt núm. 2)

La presidenta obre la sessió i tot seguit es prenen els acords següents:
1. Aprovació acta de la sessió ordinària del Ple de 5 de juny de 2018.

“Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol
Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons (CUP), Montserrat
Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras
Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramon Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).

S’adopta l’acord per unanimitat dels presents.”
SECRETARIA
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L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple de 5 de juny de 2018 amb el
resultat següent:
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2. Presa de possessió regidora municipal.
La senyora alcaldessa informa que ha estat expedida pel President de la Junta electoral
central, amb data 20 de juny 2018, la credencial expressiva de la que ha estat
designada regidora de Corbera de Llobregat la senyora Mireia Moreno Redondo, per
estar inclosa en la llista de candidats presentada pel grup Iniciativa Movem CorberaEntesa a les eleccions locals de 24 de maig de 2015, en substitució per renúncia del
senyor Antonio Moreno Ruiz.
La secretària diu que ha efectuat la declaració de bens i la declaració d’activitats per
inscriure en el registre d’interessos i per tant pot prendre possessió.
Seguidament la secretària, llegeix la fórmula d’acatament a la Constitució legalment
establerta, el text literal de la qual és el següent:
«Senyora Mireia Moreno Redondo jura o promet per la seva consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidora 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?»
Mireia Moreno Redondo
Respon: Ho prometo per imperatiu legal.
Alcaldessa
Diu, benvinguda Mireia, una noia jove i preparada què els ajudarà a tirar endavant el que
s’han proposat en aquest govern. Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Diu què espera què la seva joventut sigui sinònim de força, empenta, sobre tot d’obrir-lis
a tots una mica més les mires veient la política d’una manera més jove i més amb ganes.
Gràcies per estar allà i molta sort i molts encerts.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.

I PART RESOLUTIVA
FINANCES
3. Modificació de crèdits 11/2018.
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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J.A. Andrés Palacios
Diu, Mireia donar-te la benvinguda i el desig que tingui molts encerts en aquesta temporada
què estarà a l’Ajuntament. Sort.
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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 crèdits d’unes aplicacions pressupostàries de despeses no compromesos, i romanent
de tresoreria per a despeses generals positiu resultant de la liquidació del pressupost de
2017, cal tramitar expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançats amb
baixes de crèdits d’altres partides del pressupost no compromeses, i crèdit extraordinari
i suplement de crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
positiu resultant de la liquidació del pressupost de 2017.
L’article 32 de la 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 amb capacitat de finançament en termes de
comptabilitat nacional, romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, i que
hagi deute financer pendent d’amortitzar, aquest es destinarà (fins el límit del
romanent esmentat), a reduir l'endeutament net sempre amb el límit del volum de
l’endeutament si fos inferior al superàvit, llevat de la possible aplicació de la mesura
de flexibilitat contemplada en la disposició addicional sisena de la LOEPSF.
En relació amb la destinació del superàvit pressupostari de les Corporacions Locals
corresponent a l'any 2017 es prorroga per 2018 l'aplicació de les regles contingudes
en la disposició addicional sisena de la LOEPSF, pel que s'haurà de tenir en compte la
disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, conforme estableix l'article
1 del RD-llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per 2018 la destinació del
superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i es
modifica l'àmbit objectiu d'aquestes.

a) Compleixin o no superin els límits que fixa la legislació reguladora de les hisendes
locals en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament.
b) Que presentin en l'exercici anterior simultàniament superàvit en termes de
comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, un
cop descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament que s'instrumentin
en el marc de la disposició addicional primera d'aquesta Llei.
La disposició addicional centena desena vuitena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, recull la interpretació de l'apartat
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La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix en primer lloc una sèrie de
requisits que, de complir-se, habiliten per a dedicar el sobrant de romanent de
tresoreria per a despeses generals a Inversions financerament sostenibles. Al seu
apartat 1 determina que és aplicable el que disposen els apartats següents d'aquesta
disposició addicional a les corporacions locals en què concorrin aquestes dues
circumstàncies:
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1.b) de la disposició addicional sisena de la LOEPSF, en el sentit que a fi de l'aplicació
de la disposició addicional sisena de la LOEPSF, l'efecte de les mesures especials de
finançament que s'instrumenten en el marc de la disposició addicional primera
d'aquesta Llei Orgànica, que, segons aquesta, ha de descomptar-se del romanent de
tresoreria per a despeses generals, s'identifica amb l'import de les anualitats dels
préstecs formalitzats i vigents amb el Fons per al Finançament dels Pagaments a
Proveïdors, en liquidació, i amb els compartiments del Fons de Finançament a Entitats
Locals, corresponents a l'exercici al que es refereixi l'esmentat romanent de tresoreria,
i que fins la data es descomptava l’import del capital viu dels esmentats préstecs.
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.
S’acorda:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 11/2018 mitjançant:
A) Crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del
pressupost no compromesos, segons el següent detall:
Despeses que cal finançar:
Aplicació
pressupostària

2018/2/AJUNT/38

13

160

61910

2018/2/AJUNT/39

02

920

63202

2018/2/AJUNT/40

02

920

62602

2018/2/AJUNT/41

02

920

64101

2018/2/AJUNT/42

02

920

62900

2018/2/AJUNT/43

02

920

63900

2018/2/AJUNT/44

11

1532

62400

2018/2/AJUNT/45

13

165

78900

Descripció
INVERSIÓ COL·LECTOR
PASSEIG DELS ARBRES
INVERSIÓ EDIFICI
AJUNTAMENT ACTUAL
DESENV.ECONÒMIC
INVERSIÓ NOVA EQUIPS
PER A PROCESSOS
D'INFORMACIÓ
DESPESES EN
APLICACIONS
INFORMÀTIQUES
ALTRES INVERSIONS
NOVES TIC
ALTRES INVERSIONS
REPOSICIÓ TIC
INVERSIÓ PALA LLEVANEU
VEHICLE
SUBVENCIÓ
URBANITZACIÓ LA
SERVERA
TOTAL

Consignació
actual

Baixa

Consignació
final

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

135.000,00

0,00

135.000,00

0,00

16.500,00

0,00

16.500,00

0,00

17.500,00

0,00

17.500,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

5.420,00

0,00

5.420,00

0,00

4.148,86

0,00

4.148,86

0,00

241.068,86

0,00

241.068,86
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Finançament que es
proposa:
Projecte
2017/2/AJUNT/01

Aplicació
pressupostària
02

933

62200

Descripció
INVERSIÓ NAUS PER A
SERVEIS I ENTITATS
TOTAL

Consignació
actual

Alta

Consignació
final

Baixa

400.000,00

0,00

241.068,86

158.931,14

400.000,00

0,00

241.068,86

158.931,14

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 la baixa de crèdits, es considera reduïble la dotació d’aquesta sense
pertorbació del servei. Amb aquesta baixa de crèdits de l’aplicació pressupostària
02.933.62200
INVERSIÓ NAUS PER A SERVEIS I ENTITATS, projecte d’inversió
2017/2/AJUNT/01, per import de 241.068,86 €, es pretén transferir als projectes
d’inversió a dalt referenciats i pels imports especificats, el finançament dels recursos
provinents d’un préstec concertat amb Banco de Sabadell, S.A. de l’any 2017,
aplicació pressupostaria d’ingressos 1.91313 Préstec 2017 Programa de Crèdit Local
DIBA.
B) 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

13

161

60900

2018/2/AJUNT/30

30

337

63201

2018/2/AJUNT/02

01

924

62601

2018/2/AJUNT/46

34

342

63206

2018/2/AJUNT/05

02

920

63602

2018/2/AJUNT/47

31

326

62500

2018/2/AJUNT/31

31

323

63200

2018/2/AJUNT/27

14

1522

68200

2018/2/AJUNT/22

13

161

61901

Descripció
CONDUCCIÓ AIGUA CAN
MARGARIT 3
INVERSIÓ REPOSICIÓ
CASAL DE LA GENT
GRAN LES MAGNÒLIES
VIDEOACTA I EQUIPS
PER A PROCESSOS
D'INFORMAC.SALA DE
PLENS
INVERSIÓ REPOSICIÓ
EDIFICI ZONA
ESPORTIVA
INVERSIÓ REPOSICIÓ
EQUIPS PER A
PROCESSOS
D'INFORMACIÓ
MATERIAL
INVENTARIABLE I
MOBILIARI ESCOLA DE
MÚSICA
INVERSIONS EDIFICIS
ESCOLARS
INVERSIÓ HABITATGES
PROTECCIÓ OFICIAL
INVERSIÓ REPOSICIÓ
INFRAESTRUCTURA
XARXA AIGUA

Consignació
actual

Alta

Consignació
final

286.000,00

0,00

311.000,00

92.800,00

83.763,11

0,00

176.563,11

4.000,00

35.800,00

0,00

39.800,00

30.000,00

20.000,00

0,00

50.000,00

21.694,00

21.700,00

0,00

43.394,00

10.000,00

2.000,00

0,00

12.000,00

52.000,00

50.000,00

0,00

102.000,00

21.000,00

44.708,31

0,00

65.708,31

35.000,00

40.000,00

0,00

75.000,00
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2018/2/AJUNT/21
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TOTAL

291.494,00

583.971,42

0,00

875.465,42

Finançament que es
proposa:
Projecte
2017/2/AJUNT/01
2017/2/AJUNT/15

Aplicació
pressupostària

Descripció

Consignació
actual

Alta

Baixa

Consignació
final

02

933

62200

INVERSIÓ NAUS PER A
SERVEIS I ENTITATS

158.931,14

0,00

158.931,14

0,00

34

171

61900

INVERSIÓ PARC DE LA
RODA

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

10.040,28

0,00

10.040,28

0,00

583.971,42

0,00

583.971,42

0,00

2017/2/AJUNT/18

11

1532

61921

MILLORA HIDRÀULICA
DELS PASSOS
INUNDABLES RIERA DE
CORBERA

2017/2/AJUNT/11

13

1621

62301

INVERSIÓ INSTAL·LACIÓ
PUNTS VERDS
TOTAL

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 dels serveis. Amb aquestes baixes de crèdits de les aplicacions
pressupostàries a dalt referenciades i pels imports especificats, es pretén transferir
als projecte d’inversió que es suplementen i que es relacionen tot seguit, el
finançament dels recursos següents detallats:
Projecte que transfereix finançament
Núm. projecte

2017/2/AJUNT/01

2017/2/AJUNT/18

2017/2/AJUNT/11

INVERSIÓ PARC
DE LA RODA

MILLORA
HIDRÀULICA DELS
PASSOS
INUNDABLES
RIERA DE
CORBERA
INVERSIÓ
INSTAL·LACIÓ
PUNTS VERDS

Agent
finançador
Banco de
Sabadell,
S.A,

Aplicació
d'ingressos

Import
transferit

2017,1,91313

118.931,14

2018/2/AJUNT/21

158.931,14

2018/2/AJUNT/21

127.068,86

2018/2/AJUNT/30

83.763,11

2018/2/AJUNT/02

35.800,00

2018/2/AJUNT/46

20.000,00

2018/2/AJUNT/31
2018/2/AJUNT/05
2018/2/AJUNT/47
2018/2/AJUNT/22
2018/2/AJUNT/27

50.000,00
21.700,00
2.000,00
40.000,00
19.668,03

Banco de
Sabadell,
S.A,

2017,1,91313

400.000,00

"La Caixa"

2008,1,91300

15.000,00

2018/2/AJUNT/27

15.000,00

Banco de
Sabadell,
S.A,

2017,1,91313

10.040,28

2018/2/AJUNT/27

10.040,28

Total finançat
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2017/2/AJUNT/15

Denominació
projecte
INVERSIÓ NAUS
PER A SERVEIS I
ENTITATS

Projecte que rep el
finançament
Import
Núm. projecte
rebut
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C) Crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a
despeses generals resultant de la liquidació del pressupost 2017,
segons el següent detall:
Despeses que cal finançar:
Projecte

Aplicació
pressupostària

Descripció

Consignació
actual

Alta

Baixa

Consignació
final

2018/2/AJUNT/38

12

1721

63300

CALDERA BIOMASSA ZONA
ESPORTIVA

0,00

95.000,00

0,00

95.000,00

2018/2/AJUNT/40

13

1621

63200

INVERSIÓ EDIFICI
DEIXALLERIA

0,00

56.000,00

0,00

56.000,00

TOTAL

0,00

151.000,00

0,00

151.000,00

Finançament que es proposa:
Aplicació
pressupostària
1,87000

Descripció
ROMANENT DE
TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS
TOTAL

Previsió
actual

Alta

Baixa

Previsió
definitiva

121.244,88

151.000,00

0,00

272.244,88

121.244,88

151.000,00

0,00

272.244,88

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.

D’acord amb les dades de l’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017
aprovada per resolució d’alcaldia núm. 2018/314, de data 02/03/2018, resulta un
romanent de tresoreria per a despeses generals positiu quantificat en 2.637.966,76 €,
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 1.032.284,44 €, llevat de la possible aplicació de la mesura de
flexibilitat contemplada en la disposició addicional sisena de la LOEPSF, i amb la
interpretació que recull la disposició la disposició addicional centena desena vuitena
de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018,
que es pot destinar a finançar inversions financerament sostenibles.
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L’article 32 de la 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, llevat de la possible aplicació de la mesura
de flexibilitat contemplada en la disposició addicional sisena de la LOEPSF.
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En aquest apartat de la modificació de crèdit, es destina part del romanent positiu per
a despeses generals a finançar inversions financerament sostenibles, per import de
151.000.00 €.

D) Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a
despeses generals resultant de la liquidació del pressupost 2017,
segons el següent detall:
Despeses que cal finançar:
Aplicació
pressupostària

Projecte
2018/2/AJUNT/13

11

1532

61915

___________

03

11

91100

Descripció
PROJECTES D'OBRES
REMODELACIÓ VIA
PÚBLICA
AMORTITZACIÓ DE
PRÉSTECS A
LL.TERM.D'ENS DEL
SECTOR PÚBLIC.
TOTAL

Consignació
actual

Alta

Baixa

Consignació
final

109.300,00

254.708,00

0,00

364.008,00

503.287,53

626.576,44

0,00

1.129.863,97

612.587,53

881.284,44

0,00

1.493.871,97

Finançament que es proposa:
Aplicació
pressupostària
1,87000

Descripció
ROMANENT DE
TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS
TOTAL

Previsió
actual

Alta

Baixa

Previsió
definitiva

272.244,88

881.284,44

0,00

1.153.529,32

272.244,88

881.284,44

0,00

1.153.529,32

Tal com s’ha especificat a l’apartat c) de la present modificació de crèdit, l’article 32
de la 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, llevat de la possible aplicació de la mesura de flexibilitat
contemplada en la disposició addicional sisena de la LOEPSF.
En aquest apartat de la modificació de crèdit, es destina part del romanent positiu per
a despeses generals a finançar inversions financerament sostenibles a finançar
inversions financerament sostenibles, per import de 254.708,00 €, i l’import restant a
reduir l’endeutament en termes nets, amortitzant anticipadament operacions de
crèdit, per import de 626.576,44 €.
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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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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.”

Jordi Anducas
Explica què el què fan avui és una continuació del Ple de 5 de juny de 2018 on van portar
aprovar el pressupost municipal del 2018, desprès dels períodes d’exposició publica el
pressupost per a l’any 2018 va quedar aprovat definitivament. Com objectius tenien el
consolidar l’estabilitat financera de l’Ajuntament, incrementar la despesa corrent per fer
front als problemes del dia a dia, augmentar el nivell de participació en la pressa de
decisions per les inversions, generar més cohesió social i igualtat d’oportunitats, dinamitzar
activitats i millorar els serveis públics i ja van avançar que en aquell pressupost que
dotaven 1.300.000 € en inversions el volien fer més gran i això és el que fan ara en aquest
punt. Afegir en el pressupost del 2018 una quantitat d’1.857.000 € que surten del superàvit
de la liquidació del pressupost del 2017 (1.032.000 €) i de partides pressupostàries
(835.000 €) què es van dotar en any anteriors destinades a inversions què creuen ara no
és el moment de fer-les, com són al parc de la roda (400.000 €), les naus d’entitats
(400.000 €), passos inundables (15.000 €) i instal·lacions de punts verds (10.000 €).
Aquests imports els destinen en el pressupost del 2018 en dos conceptes, per una banda
destinen 626.000 € a amortitzar deute de préstecs què es van demanar far anys per fer
front a pagament de proveïdors i 1.230.000 € a inversions. Aquests 1.230.000 € es
destinen: 286.000 € per dotar part de la inversió per portar aigua a Can Margarit i la
Generalitat dona una part; 254.000 € per projectes de remodelació de la via pública que
sumen als 109.000 € que tenien del pressupost; 135.000 € destinats a la remodelació d’un
equipament municipal d’un edifici d’oficines de l’Ajuntament; 95.000 € per construir una
caldera de biomassa a la zona esportiva i substituir les actuals; 83.000 € al projecte
d’ampliació del Casal de les Magnòlies i amb altres imports i una transferència de l’AMB
aconseguiran tenir el total de 500.000 € per l’ampliació; 56.000 € per la remodelació de
l’edifici de la deixalleria; 50.000 € en la primera fase de refer el col·lector dels Passeig dels
Arbres, 50.000 € a edificis escolars què tenen deficiències; 44.000 € a habitatge de
protecció oficial que necessiten reposar certs elements; 40.000 € a infraestructures de la
xarxa de l’aigua que sumats amb 35.000 € que ja estan en pressupost tindran un total de
75.000 €; 35.000 € a la instal·lació d’un sistema de vídeoactes que evitaran moltes hores
del personal a la transcripció de les actes; 21.000 € a reposició d’equips de la informació
de totes les oficines municipals; 20.000 € a les instal·lacions de la zona esportiva què
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sumades amb els 30.000 € que van dotar en el pressupost són un total de 50.000 € per
dos actuacions una tanca perimetral perquè la pista exterior es pugui utilitzar per hoquei i
patinatge i a la instal·lació de marcadors en el camp de futbol; 17.000 € per despeses en
aplicacions informàtiques que cal actualitzar en el sistema informàtic municipal; 16.500 €
a nous equips de processos d’informació; 10.000 € a altres inversions relacionades amb
les tecnologies sobre tot amb temes de comunicacions; 5.400 € per tenir una pala llevaneu
per tenir un equipament pels moments de neu; 4.000 € per una subvenció de capital a la
urbanització de la Servera degut a un accident que va haver en una tempesta i un llamp
va fer malbé tot l’enllumenat; 2.500 € per reposició d’elements de comunicacions pels
equipaments municipals; 2.000 € per material inventariable de l’escola de música. Sumat
amb les inversions que ja es van dotar a les inversions del pressupost del 2018, a partir
de que s’aprovi aquesta modificació de crèdit, disposaran de 2.500.000 € per fer inversions
i es començarà a licitar, adjudicar i executar aquestes inversions.

Ramon Gabarrón
Diu que segons els seus càlculs, no fan inversió nova amb el 1.857.000 €, sumant totes
les quantitats està proper al 1.400.000 €, pot ser no arriba, tenint en compte la part que
disposen del romanent de tresoreria i què és correcte per import de 405.000 €. Els 662.000
€ que diu realment no és una inversió, el que faran és reduir l’endeutament si no demanen
un crèdit nou i en quant als 825.000 € realment el que fan és canviar unes inversions
previstes per unes altres. Per tant, inversions previstes per 2017 i que s’han d’acabar al
2018, el que fan és canviar-ho i no és inversió nova. Segueix sense entendre el que
realment s’està fent. Primer en el pressupost anterior on mig milió d’euros es van escatimar
als ciutadans de Corbera amb l’eliminació d’inversions per a serveis que eren
imprescindibles i ara amb aquesta macro modificació de crèdits han trinxat definitivament
el pla d’actuació municipal 2017-2019 que ERC va aprovar i defensar fins fa ben poc. En
síntesi el PAM es basava en inversions amb crèdit de la Diputació a través del Banc de
Sabadell amb 1.500.000 € que van aprovar en el PAM entre ells i també els senyors Manel
Ripoll i Palacios i aquest PAM establia en els anys 2017-2018-2019 que es demanaria un
crèdit de 1.500.000 € com a mínim més aquell crèdit de 175.000 € que els sortia gratuït,
més les aportacions de la Diputació, més les aportacions de l’AMB i després un sobrant
d’ingressos per inversió. En total, sense tenir en compte altres tipus d’inversions,
6.000.000 €, suposa que ho recorden perfectament. Amb aquesta modificació de crèdits
buiden les partides assignades i compromeses per naus, per passos de riera perquè si no
hi ha projecte entén que no es faran els ponts, el parc de la roda, els punts verds perquè
han buidat les partides. Dediquen 50.000 € al col·lector dels Passeig dels Arbres i en el
2019 dotaran 200.000 € més, en el PAM s’establia 450.000 € en el 2019. La inversió en
l’edifici de desenvolupament econòmic ara dediquen 135.000 €, en el PAM preveia 200.000
€ ara en 2018. Diferents inversions en aplicacions informàtiques dedicaran sumant tot
90.000 €, fins ara s’han fet moltes millores en els servidors i s’han canviat totes les
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pantalles de l’Ajuntament, perquè ara s’han de fer inversions per 90.000 €? També hi ha
una partida de 15.000 € per suport tècnic i també hi ha una partida global per règim
interior per despeses diverses de 2.000 € que en part ajuda o ajudava a fer front a
despeses diverses que es poguessin produir d’entre altres coses de informàtica. En el punt
B indiquen la inversió del Casal de les Magnòlies per 83.000 €, de moment hi ha 92.800 €
i en el 2017 hi ha assignats també 50.000 € que ara no els veu, també demana aclariment.
Parla de 250.000 € i en el PAM deia que a través de l’AMB es rebrien 350.000 €, és evident
que la inversió total prevista és propera als 500.000 €, 490.000 € era el pressupost inicial
i amb els números que ell ha fet li falten 200.000 € per arribar a cobrir els 500.000 €,
l’agradaria també que els digués d’on pensen treure aquests 200.000 €. Han incrementat
en 20.000 € la inversió en la zona esportiva i en aquell moment ja hi havia una xifra amb
50.000 €. Han incrementat en 50.000 € la inversió en edificis escolars que ja hi havia
40.000 €, desprès el van incrementar en 12.000 € més i ara fa un total de 102.000 €, xifra
bastant important. Han incrementat en 40.000 € la inversió en habitatges de protecció
oficial on ja hi havia un import concret i ara hi ha un total de 60.000 €, xifra bastant
importat per invertir en els habitatges de protecció oficial. Hi han augmentat 40.000 € per
la xarxa d’aigua, total 75.000 € perquè ja hi havia 35.000 €. Són xifres que, tenint en
compte que ja hi havia, no creuen que siguin tan necessàries o més importants que el que
han eliminat, les naus, el parc de la roda, els punts verds etc. En el punt C, inversió caldera
biomassa zona esportiva 95.000 € volen saber si tenen el projecte fet o si hi ha alguna
subvenció de l’AMB. La inversió de l’edifici de la deixalleria finalment l’han recuperat, els
felicita, 56.000 € que havien eliminat en el pressupost del Ple anterior i els van recriminar.
Aquestes dues noves inversions per 151.000 € total les fan aplicant el nou criteri de la Llei
6 del 2018 del 3 de juliol que sembla permet disposar del romanent en inversió
financerament sostenible. Si aquest és el nou criteri, estan completament d’acord i a favor.
En el apartat D, inversions en remodelació de la via pública 244.000 € no fan res nou que
no tinguessin el en PAM amb un total de 364.000 € utilitzant el mateix criteri anterior
d’invertir part del romanent, ara bé, el PAM preveu en aquest capítol una inversió de
374.000 €. El PAM ja contemplava moltes coses, el que fan és canviar “cromos” d’una
banda a l’altre i determinar en que això sembla que és mes important que era lo altre i en
molts aspectes ells difereixen, en algunes partides estan d’acord però segurament amb els
sobrants que hi ha ho podrien fer igualment. En total han assignat a inversió una part del
romanent per un import de 405.000 €. Se’n alegren, però un consell, a nivell del cost
financer és millor cancel·lar l’endeutament per aquest import i demanar un nou crèdit a la
Diputació subvencionat amb un cost final d’un 0,2 % aproximat mentre els que ara tenen
estan pagant un 1 % i escaig per tant tindrien un benefici en el cost però veu què amb ells
això no els interessa. I finalment assignen a amortització 626.000 €, perquè no utilitzen
tot el romanent en inversions en lloc d’eliminar inversions com han anat fent? No ho acaben
d’entendre. Demanaran un nou crèdit per l’import amortitzat? Entre el finançament aprovat
al pressupost 2018 era 1.097.000 € mes l’import del romanent dedicat a inversió què són
aquest 405.000 €, suma 1.502.000 € de finançament final nou, nou. Faltarien per igualar
al PAM del 2017 en aquest apartat, 172.000 €. En la proposta d’ells que fins ara estaven
d’acord faltarien 600.000 € més el 500.000 € d’ingressos no invertits els dona una xifra de
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reducció de inversió de 1.100.000 € escatimats als ciutadans de Corbera. O sigui, Corbera
deixarà de rebre 1.100.000 € de inversió amb el seu pressupost en funció al que el PAM
establia, és la realitat dels números. Senyors d’ERC perquè han incomplert el seu
compromís al PAM a un any de les eleccions? Pregunta si les naus no són necessàries? el
parc de la roda no és important? el Casal de la Gent Gran que falten 200.000 € no és prou
interessant? els ponts que connecten diverses àrees del municipi i urbanitzacions tants
anys reivindicats no són necessaris? els punts verds no són importants? les millores en
enllumenat no són necessàries? Totes aquestes preguntes, demana que li contestin. Pot
entendre encara que no comparteix que la seva ètica nacionalista els llevi a trencar els
pactes polítics establerts però quina culpa en tenen els ciutadans de Corbera per
perjudicar-los trencant també els seus compromisos socials?

Jordi Anducas
Respon que en general ha repetit coses, comença pel final creuen que les naus d’entitats
són necessàries però no veuen que la solució és fer una nau d’entitats sinó que creuen hi
ha una solució alternativa molt més econòmica i en breu llançaran i no caldrà destinar
800.000 € a fer un nou edifici en una zona una mica apartada i el que han parlat amb les
diferents entitats no era un projecte que els engrescava com per invertir 800.000 €. Si els
encaixa a les entitats el projecte alternatiu el tiraran al davant perquè si és veritat que hi
ha una manca d’espais per les entitats. Creuen que el parc de la roda no és necessari en
el moment en que estan desprès de que en aquest poble han estat molts anys sense poder
fer inversió i ara cal arreglar coses del dia a dia, els agradaria que hi fos però ara creuen
que és tirar els diners 800.000 € més en una obra que creuen faraònica i que abans han
de fer més inversions d’urgència com que les escoles no tinguin goteres, els carrers no
tinguin forats i moltes altres que ha nomenat. Els punts verds hi havia el romanent de l’any
anterior però s’estan trobant que no era la solució als problemes de recollida
d’escombraries i han fet marxa enrere i buscaran altres alternatives. El tema dels ponts,
en el pressupost del 2018 van dotar una partida de 45.000 € per fer l’estudi dels passos
inundables i està previst en el pressupost del 2019 dotar 500.000 € per fer els ponts. El
col·lector segueixen sent 400.000 € i si recorda al PAM hi havia 3 fases i es mantenen i
avancen a la fase 1, 50.000 € ja. Al Casal de les Magnòlies què no acaba de veure clar els
números, doten avui 83.000 € que es sumen als 92.800 € que van dotar en el 2018 que
sumen a 42.000 € que queden de romanents, l’ha preguntat per 50.000 € ara ja són 41.000
€ perquè s’han fet servir uns 9.000 € per fer l’estudi de tot el tema d’instal·lacions. Per
tant, tenen 41.000 €, més 92.000 €, més 83.000 €, i més 282.000 € que esperen de l’AMB
sumen els 500.000 €. La previsió és que aquest projecte es licitarà per valor de 500.000
€ abans de final d’any i executar les obres a l’estiu vinent, ho han demanat els usuaris del
Casal. En quan al tema de l’edifici de Desenvolupament Econòmic, Pol Ejarque li clarificarà.
Estan en procés d’encarregar el projecte de la caldera de biomassa i licitar-la abans de
final d’any ja que la caldera actual té moltes avaries, aquest estiu no hi havia aigua calenta
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a les instal·lacions esportives. En quant a l’endeutament ho ha dit molt bé, destinen
626.000 € a reduir el crèdit de proveïdors però també han vist l’oportunitat que ha sortit
de la llei de pressupostos de l’Estat en que els superàvits dels ajuntaments es poden
destinar a inversions financerament sostenibles i han volgut destinar una part a tres
projectes concrets, tema via pública, caldera de biomassa i l’edifici de la Deixalleria. Això
farà que l’endeutament que volien que estes al voltant dels 7.000.000 €, estarà al voltant
dels 7.500.000 € i no demanaran més crèdits. El pla d’inversions es tanca avui i la part
pressupostària i ara tenen menys de mig any per començar totes les previsions. Sobre la
discussió del PAM que hi havia, en aquell moment es va aprovar i ara són altres i l’han
modificat en dos aspectes, ja ha dit la nau d’entitats era una inversió molt gran i a les
entitats se’ls ha donat alternatives i les veuen millor i el parc de la roda creuen què ara no
és el moment i l’AMB anava a destinar a una inversió al carrer Rafamans, què està viva, i
al parc de la roda i ells els van demanar que els diners que els donen per inversió es
dotessin al Casal de les Magnòlies.

Ramon Gabarrón
Diu que vol replicar el seu comentari, bàsicament no estan en contra de les inversions el
que criticant amb ells i als senyors del PDeCAT que semblava que tots volien tirar el PAM
endavant fins un parell de mesos i ara resulta que les naus no fan falta i el parc de la roda
que ells mateixos ja van reduir la xifra però no van suprimir la meitat del PAM com ara ells
fan. El que realment els sorprèn i els dol és que el final de tot això, s’escatimen 1.100.00
€ de inversió que aquest ajuntament es podia permetre. Podia haver fet una part o deixarlo per més enredera. Moltes de les coses ja estan contemplades en el PAM. I el col·lector
estava previst fer-ho 2019 i els 50.000 € que faran servir ara els estan traient d’una altre
inversió que era necessària i aquests junt els 450.000 € ja estaven previstos en el PAM. És
una altre però no els han ensenyat la previsió pel 2019, simplement van a la marxa i els
agradaria saber en el 2019 com ho tenen plantejat. Perquè amb la línia que porten que ja
s’han carregat 1.100.000 €, que de moment no pensen demanar el crèdit nou de 600.000
€ més, creu que al 2019 faran el mateix i no tindran diners per fer el que estan dient. I
tinguin en compte que encara que ha canviat la normativa, la regla de la despesa segueix
igual i per tant, en el 2019, després si que no podran demanar crèdit. Que ho sàpiguen.
En definitiva, és un canvi de rol, de posició perquè no és un problema polític, és un
problema de Corbera, del municipi on estaven previstes unes inversions i qui ho pagarà
són els ciutadans de Corbera perquè han canviat d’opinió d’un mes per l’altre. Que sapigueu
Corbera què 1.100.000 € que tenien previstos d’inversió no es faran.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfredo Prado.
Alfredo Prado

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 1

15/02/2019 La secretària acctal.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

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

0df6c0b8144d4c51abc6e31c93dfcd63001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Diu què sobre el tema de la caldera de biomassa l’agradaria preguntar on donarà
l’abastiment, si seria al pavelló o a la piscina.
Jordi Anducas
Respon què a les dues. És una caldera què s’hi instal·la a sota del pavelló i dona abastament
d’aigua calenta als vestuaris del pavelló i també als vestuaris al costat de la piscina.
Alfredo Prado
Diu què si que han estat vint dies sense aigua calenta hi ha estat per l’acumulador no per
la caldera.
Alcaldessa
Diu que tenen entès que en qualsevol moment es pot espellar.
Alfredo Prado
Diu que els usuaris de la piscina, per aquets vint dies demanen alguna compensació perquè
és un abonament de temporada i vint dies sense donar un servei que en teoria està inclòs..
han recollit firmes i estan entregades en la consergeria i no sap si ja han arribat. Sobre la
inversió de 20.000 € més de la instal·lació esportiva què serien 50.000 € en total, han dit
que hi ha dos projectes de la tanca del patinatge si que l’agradaria veure el projecte.
Jordi Anducas
Diu si l’ha a fet un tècnic de serveis públics i està valorat en 42.000 € i ara surt a licitarse en quant la modificació de crèdits estigui aprovada.
Alfredo Prado
Diu que va comentar a l’anterior Ple que vol mirar el projecte perquè la zona d’accés de
minusvàlids entra per aquella pista, ho diu per no anul·lar-la.

Alfredo Prado
Diu que sobre aquesta part d’inversió que ja diu què val 40.000 € no sap si contemplen
també el tema de les dutxes de la piscina què no compleixen la normativa amb el tema de
la legionel·losis.
Alcaldessa
Respon que en aquest projecte no contempla lo de les dutxes i lo de la legionel·losi i es un
altre contracte què ara tirarà endavant, abans havia hagut uns problemes però es tira
endavant per tot el municipi, és un contracte per tot el municipi.
Alfredo Prado
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Diu que no deixa de ser una inversió què l’any passat van fer el 80 % i quedava l’altre 20
%. Sobre els edificis escolars..
Alcaldessa
Diu què deixa que preguntin ells i desprès li respondran sobre els edificis escolars i altres
consultes que ha referit de les partides d’inversió d’aquesta modificació de crèdit. Dóna la
paraula al senyor Manel Ripoll.
Manel Ripoll
Diu què en el passat Ple aquesta inversió que ara fan a la Deixalleria, es va dir que es
deixava a part perquè no hi havia projecte fet, saber quin és el canvi d’idea que han tingut
a l’hora de decidir què ara si es fa aquets 56.000 € i perquè no es feia o es va treure en el
pressupost que s’ha aprovat la primera setmana de juliol. I l’altre qüestió era la
remodelació d’obres de la via pública, el dimarts passat a la Comissió Assessora van
demanar diferents grups que se’ls digués quina era la relació que tenien disposat invertir
aquests 364.000 €. Els van dir que els donarien abans del Ple i ell no ha rebut res i no sap
si algun company ho ha rebut però si seria interessant saber si tenen clar en quins llocs
invertiran o és una guardiola què es va fent servir en funció del que fan.

J.A. Andrés Palacios
Diu què te dubtes, que els estan intentant vendre una modificació de crèdits com si fos
una cosa nova quan moltes coses ja estaven contemplades abans, en el PAM i en els
pressupostos anteriors. Quan van fer els pressupostos que era una còpia calcada als de
ells, van canviar unes partides i ara amb això el que fan és complementar-les una altre
vegada. Li surten dubtes de credibilitat, a la Comissió Assessora els van demanar el PAM
perquè dir que gastaran uns diners sense saber en què quan ells els havien presentat un
PAM del que pensaven fer, posen els números però no donen explicacions de què pensen
fer. Dubtes de credibilitat perquè els ponts estaven previstos per aquest any i va ser ERC
a l’any 2011 es va carregar les partides dels ponts, va di que els reposaria i mai més s’ha
vist. Set-vuit anys desprès, ERC es carrega la partida dels ponts i no saben què passarà.
Parlaran del tema dels ponts, han tingut diverses incidències i per part d’ell tindran diverses
converses d’aquest tema. El col·lector que parlava del Passeig dels Arbres, no només hi
havia dues hi havien quatre partides, dues eren per fer les voreres i dues per fer el
col·lector i estava previst per l’any vinent. Naturalment amb aquestes partides que posen
difícilment faran el col·lector. Li sembla bé que canviïn algunes prioritats del PAM, entén
que quan hi ha un nou equip de govern canvien opinions, pot entendre amb al parc de la
roda però altres prioritats com la deixalleria que els van dir què passava i els van dir que
no hi havia ni projectes i l’altre dia els van dir que estava el projecte que el van fer ells,
creu què no saben el que porten entre mans. És repetitiu, el tema de la caldera ja estava
prevista, suposa què s’hi instal·larà i va dir a la Comissió Assessora què es una llàstima
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posar-la només per dos centres el pavelló i la piscina quan tenen al costat l’Escola Jaume
Balmes. Creu que va ser la senyora alcaldessa que li va respondre que hi havia una
diferència de 20.000 €. L’estalvi és molt superior a aquests 20.000 €. Estan parlant
d’inversions a llarg termini què es compensa per si sola per l’estalvi energètic. No ha vist
el projecte, l’agradaria veure’l però per 20.000 €, amb totes les despeses que volen ver,
deixar això afora ho troba una llàstima. El tema dels punts verds de la partida de 10.000
€ deia què era un sobrant que hi quedava en pressupostos han baixat la partida. Havien
50.000 € previs i han deixat només 2.000 € i ara diuen que pot ser no és la solució, aquí
discrepa, el problema no són els punt verds, el problema és la freqüència de recollida què
hi ha zones què estan trigant molt en recollir-se i no ha vist cap inversió excepte el que
van posar en el pressupost o un decret per millorar la recollida d’escombraries. Pensava
que posarien alguna cosa. Per tant, les prioritats, dubta molt que siguin la població de
Corbera. Ho veu més encaminat a sortir a la foto de cara l’any vinent.

Jordi Anducas
Diu que només clarificar què és gratuït dir que no hi ha credibilitat, no estan presentant
res nou, simplement fer el que els toca fer què és governar i dotar partides pressupostàries
a les coses que volen fer. Ni és nou ni vell, no ha dit res què això és nou, simplement han
fet un pressupost a correcuita perquè no es podia demorar més. El dia 4 de juliol va quedar
aprovat el pressupost, el dia 5 de juliol van convocar la Comissió Assessora per poder fer
això a correcuita. No volen perdre ni un minut perquè el què cal és fer feina, és fer inversió,
és donar resposta als problemes. Si ara es diagnostiquen una mica diferent, únicament
han canviat dues coses, ho van repetint que no volen fer el parc de la roda ni la nau
d’entitats. La resta, amb el temps que porten no tenen temps de fer projectes. L’any 2017
es podrien haver fet moltes coses i no entén perquè no s’han fet. Ara es marquen l’objectiu
de fer-les ja. Segurament no estaran fetes al 2018 i començaran per el que més crema
però han de dotar partides perquè tot lo altre vagi funcionant. Ni nou ni vell, és només una
decisió política de prioritats que és el que els toca fer. En quant lo dels ponts, van dotar
en el pressupost del 2018 l’estudi i es farà l’estudi, no sap perquè tenen aquests dubtes.
En quant tema de la deixalleria el regidor de serveis públics els explicarà perquè l’han dotat
ara i el tema de carrers la regidora de via pública els pot aclarir.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.
J.A. Andrés Palacios
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amb diferents empreses sobre el tema i els 20.000 € no era una diferència, sinó el tub per
poder passar eren 20.000 €, a part tot el demès i es va valorar què era millor posar una
altre caldera apart. Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
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Diu que ell mateix reconeix que no hi ha res nou perquè tot venia d’abans. En quant a
credibilitat, cap ni una. Des de l’any passat no tenen cap credibilitat, van incomplir un
pacte un PAM i a més estava allà al 2017 per fer coses i diu que no s’ha fet cap ni una i
estava governant, per tant, miri el que va fer. Ell podria recordar-li que va fer. Si no va fer
més coses potser és que no va fer les coses ben fetes. Quan parla dels ponts, ja estava en
els pressupostos, en els d’ells anteriors, la partida de 60.000 € la van baixar a 15.000 € la
van deixar en 40.000 € però també estava previst en aquell any 500.000 € per fer els
quatre passos, què ara no estan. Credibilitat cap ni una i d’ERC menys encara perquè si ja
fa 8 anys va eliminar aquesta partida ha de creure ara que ho farà? Quan vegi els números
li dirà, de moment no ho ha fet. I a correcuita, estan allà perquè volen, van decidir
posicionar-se per tant no vingui tirant les culpes als demés a correcuita, és el seu problema.
Estan allà per governar naturalment, amb ell és igual el parc de la roda que altres
inversions, amb ell el que li preocupa són aquestes prioritats. Però a correcuita és perquè
volen. Van sortir a correcuita de l’Ajuntament i van tornar a entrar a correcuita, per tant
sabien on anaven i on tornaven per tant és el seu problema, no tiri les culpes als altres.

Pol Ejarque
Diu en primer lloc sobre la inversió en tics, refer tot el cablejat intern per millorar les
comunicacions internes i pujar-les a 1.000, incorporar switch, incorporar un switch de
fibres, llançar fibra òptica interna de l’Ajuntament a l’edifici de la Policia, a
desenvolupament econòmic i carrer de la Pau 4, actualitzar totes les llicencies de servidor
a Windows server 2016 o posterior, la creació de WiFi independent interna de l’Ajuntament,
renovació de servidors, cabina de discs secundària a la Policia Local amb dades i servidors
virtuals, renovació del Data protector per les còpies del servidor en cinta, la creació del
internet al treballador/treballadora, renovació de projectors cap a projectors WiFi amb
totes les capacitats, incorporació d’un fireword físic. Ha parlat com una inversió positiva de
l’any passat en pantalles i servidors, primera la inversió de pantalles errònia perquè ara
s’acaba el contracte de renda dels ordinadors i per tant el que es fa ara és renovar totes
les torres, en canvi si no s’haguessin renovat les pantalles podrien haver renovat tots els
ordenadors amb solucions amb ordinadors que estiguessin tots incorporats a la pantalla i
per tant s’estalviarien tot el tema dels cables que generen problemes de salut als
treballadors i es produiria un estalvi major. En segon lloc, també ven la inversió en
servidors, si bé la inversió en servidors és només la punta del iceberg sobre les necessitats
que tenen la informàtica i d’estratègia digital aquest Ajuntament perquè la llista pujava
152.000 €. El que no poden fer és que l’administració local més propera al ciutadà caigui
un sistema cada dos-tres mesos i estiguin tres dies sense poder treballar perquè el sistema
ha caigut. Això al menys farà que al menys el sistema, si cau, caigui durant una hora. El
que no pot ser si realment aposten per noves tecnologies i polítiques digitals, no pot ser
és que precisament l’administració local estigui treballant amb eines del 2005-2006. En
quant a la reforma de l’edifici de desenvolupament econòmic, es cert que hi havia 200.000
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€ i és una inversió necessària i aquesta xifra es va posar sense consultar als tècnics de la
casa i als arquitectes de la casa i es va dir posen 200.000 € i després ja es faran les
modificacions necessàries. Es va parlar amb els arquitectes de la casa i es va considerar
que una reforma era necessària i amb un perfil moderadament contundent la quantia
necessària era 135.000 € per tant consideren què no es descabellat treure aquesta quantia.
Quan al parc de la roda, ells ja van admetre que no era necessària reduint de 700.000 € a
150.000 € per només l’estabilització del talús i no sap perquè diuen ara que si és necessari.
Al final la inversió del parc de la roda ell la veu una mica com la política de Porcioles de
créixer per créixer que portava Barcelona.

Ramon Gabarrón
Diu que haurà de replicar una mica perquè el que ha dit.. no diu que no siguin certes
algunes coses però estan mal enfocades, s’està buscant el punt estrany. En quant a les
pantalles, i ell era amb ells quan les van comprar, potser recordarà que tenien un dilema.
Degut als sis anys dolents que han passat per cobrir un dèficit de 5.000.000 €, perquè
potser ell no hi era però molts regidors que estan allà si ho saben, ha comportat que aquest
Ajuntament durant 6 anys realment li sortien les tripas per sobre el cinturó perquè ja no
podia estrènyer més. I passat els 6 anys que aquest Ajuntament es veu les orelles però
això no vol dir que ho hagi solucionat tot perquè era un pla a 10 anys i encara no s’ha
acabat i no pot tirar la casa per la finestra com en alguns casos sembla que s’està fent. I
per altre banda resulta que deixem la capacitat d’invertir més d’1.000.000 € perquè no
agrada. L’endeutament encara és massa alta quan ells l’han reduït en un 62 %
aproximadament en governs anteriors. En aquest moment l’endeutament està al voltant
del 50 %. Creu que és una xifra molt optima i fins i tot els permetria créixer més per poder
fer coses i no esperar a tenir els diners per fer-ho com seria la hipoteca d’un pis com seria
l’exemple i no allargar mes. Sap que les pantalles tenien un dilema, si esperaven a treure
a concurs la compra d’ordinadors, la gent no disposava dels mitjans necessaris en aquell
moment. I parlat amb el tècnic d’informàtica, en aquell moment, ja que no es feia res si
no estava primer consultat amb el tècnic informàtic i altres tècnics, es va decidir que primer
comprarien les pantalles i que canviarien les pantalles, ell s’ha d’en recordar, junt amb els
ordinadors en quatre anys en el segon concurs. Aquest any sortirà al concurs del que són
els ordinadors i el proper concurs que serà en quatre anys ho trauran tot conjuntament.
Per tant digui les coses com són, no les digui a mitges que ja es comencen a conèixer. No
les digui a mitges ni canvi la pilota. Les pantalles es van comparar amb tota la consciencia
i sabent el que hi havia perquè era el millor per l’Ajuntament perquè la gent estava
treballant com a l’edat prehistòrica, d’acord? Els permetia treballar en millors condicions i
està pensada perquè es pugui adaptar amb els ordinadors que es compraran. En quan a
l’altre que possiblement sigui necessari, ell ho deixa aquí amb tot el que s’ha parlat, inclús
per part del Jordi, que s’ha de prioritzar i sincerament amb tot el que s’ha fet amb la
informàtica millorant-ho evidentment que s’ha de millorar més però ara toca fer tot això
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que diu amb 90.000 € quan tenen tantes coses a fer i es deixaran de fer per exemple els
ponts? Creu que no, hi ha altres coses prioritaris a fer amb aquests 90.000 € que es gastarà
amb tot aquests cablejat i endolls que ha dit. Creu que no, però és una opinió, ells han
decidit una altre doncs endavant, malament però endavant. Simplement volia preguntarli, ara no li canviï les coses com han anat. En quant al parc de la roda, amb ell ja havien
modificat i deixat per més endavant el compliment del parc de la roda. De moment només
farien la primera fase i al final el van deixar amb una dotació de 150.000 € però es que
ells ho han buidat tot. No han deixat ni un cèntim. Això és el que està criticant, i la majoria
d’aquesta sala estaven d’acord en tot això. Ara resulta que no, que han canviat criteris. Els
criteris s’han de basar amb una projecció, d’on venen. Venien d’un desastre i no caldrà que
va provocar el desastre perquè ara no és el que toca. Però aquest desastre l’han tirat
endavant amb molt esforç i deixant de fer moltes coses i torna a dir el mateix, ara que
aixequen el cap resulta què es retallen 1.100.000 € de possibles inversions. Si no volen fer
les naus és igual però facin altres coses, aprofitin el 1.000.000 €.

Mercè Rocas
Explica en referencia a les inversions a la dotació pressupostària d’inversió de cara al que
queda del 2018, en primer lloc hi ha una inversió al carrer Bellavista, Camí Ral i Anselm
Clavé què el projecte costava 376.000 € i el partiran en dos anys, una primera fase de fer
voreres i ampliar-les i intentar què aquesta zona sigui pràcticament de vianants a l’any
2019, molt més pacificada i adequar-ho una mica millor para els passejants. Altre de les
inversions són les voreres del carrer La Salut i farien la unió amb el carrer Sant Jordi i les
escales del carrer La Pau. Aquesta inversió està dotada amb 65.000 €. Una tercera inversió,
des de el tram del pont del Can Amigó a la Soleia, dotat amb 40.000 € què s’ha de rascar
el que se’n diu escòria i tornar a pavimentar i senyalitzar degut a que per davant i per
darrera d’aquest tram ja està arranjat i no afecta a gran quantitat de veïns però si veïns
que passen cada dia i val la pena dotar-los d’una millora. Una altre inversió sobre la taula
és la Plana, el carrer Ibérica i carrer Reforma, dotat amb 25.000 € no només és un asfalt,
és una millora i una inversió. I la resta uns 65.000 € hi ha un projecte sobre la taula que
serien les voreres del carrer Miranda. Primer s’ha de fer un projecte conjunt amb el
clavegueram d’aquest carrer i de moment està en redacció. Això seria el que en principi es
vol tirar endavant aquest 2018. En quant a via pública, els parcs infantils es vol invertir
62.500 € amb una primera actuació amb tanques perimetrals a l’àrea infantil del carrer
Progrés amb Salvat Papasseit, amb 30 metros. I també a l’àrea infantil de Cases Pairals
que són uns 70 metros i pot costar uns 4.000 €. Hi ha una altre inversió a l’àrea infantil
del carrer Andròmeda amb Manel Ibáñez en els Carsos en la instal·lació d’un joc infantil,
13.450 €. Una tercera inversió en parcs infantils és la creació de sorrals o bé per normativa
o bé perquè no hi són, s’han de col·locar a les àrees infantils del carrer Segre de la Creu
de l’Aregall, del carrer Progrès i Salvat Papasseit i dels Carsos també carrers Andròmeda i
Manel Ibáñez. Una altre inversió en parcs infantils és el subministrament de 5 jocs infantils
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per a l’àrea infantil del Miquel Martí Pol, 14.900 €. Tot sumat amb l’I.V.A. pujaria uns
45.000 € i la resta fins els 62.000 € estarien destinats aquets 17.000 € a sorra rentada per
les escoles i per algun sorral que hi ha allà i que cal dotar-lo periòdicament de més sorra.
També tenen una partida pressupostària en inversió només en voreres de 36.600 €, la de
Lluís Millet i a falta de quantificar econòmicament substituir també l’enllumenat d’aquest
tram i s’haurà de fer una memòria i projecte en comú amb la part de serveis tècnics per
fer la vorera què va des de els Països Catalans fins el carrer Sant Jordi. La vorera de la
carretera de Barcelona, i un rebaix en la vorera de la travessia de Font Vella què és
adequar-lo per aquelles persones que tenen mobilitat reduïda. També hi ha una altre
inversió de 50.000 € que són dos vials de Can Palet, al carrer Ferran i al carrer Camí de la
Fàbrica. Hi ha una altre a petició dels veïns, que és arranjar les rotondes de Cases Pairals.
Hi ha una altre despesa que ja no seria inversió, conservació i manteniment, asfalt dels
Carrer Salvador Espriu, les Pedreres, l’Empordà, pont de Bon Repòs fins al monòlit i de la
deixalleria. Arranjar el Camí d’accés al tanatori. Algunes no estan quantificades perquè és
despesa corrent i si arriben a tirar-ho endavant seria asfalt en l’accés al mòdul de
Desenvolupament Econòmic.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
Rosa Boladeras
Diu què arran de l’explicació de la regidora li sorgeixen dues preguntes. L’altre dia
preguntaven exactament aquesta partida que és objecte ara de modificacions de crèdits,
què puja 254.709 € quins projectes contemplava. S’entén que aquesta partida es pot
generar gràcies al superàvit i gràcies al canvi legal que hi ha hagut. Diu que faran una
inversió al carrer Bellavista i el faran en dos anys.
Mercè Rocas
Respon què en principi en dos fases.

Mercè Rocas
Respon què fins ella creu una cosa és licitar i altre és executar. Licitar si.
Rosa Boladeras
Diu perquè és a tenir en compte.
Mercè Rocas
Respon què es reafirma, si.
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Rosa Boladeras
Pregunta què una de les condicions d’aquest projectes és què es liciti tot abans de
desembre 2018. Considera què això és factible?
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Rosa Boladeras
Diu què si s’ha de licitar abans de desembre de 2018, tenint en compte que s’aprovarà
avui i ha de passar un període de exposició, com per a sobre dividir-ho en dues fases.
L’altre qüestió és, estan parlant de 254.000 € i li diu què la primera d’aquestes inversions
ja puja 376.000 €.
Mercè Rocas
Respon què potser s’ha equivocat a l’hora d’expressar-se, ella deia què la quantitat total
d’aquest projecte eren 376.000 € però què es faria en dues fases. El que primer es tiraria
endavant són les voreres amples per 130.000 €.
Rosa Boladeras
Pregunta si no considera què és molt més prioritari reparar l’asfalt què hi ha uns sots i que
provoca, ho hauria de saber, una perillositat en la seguretat vial què no fer les voreres? I
què el projecte que hi havia de fer un fresat, una capa de rodadora, no és incompatible
amb el fet de fer voreres a posteriori i què si què es podria solucionar. Li sobta aquest
canvi i reiterant-se en la petició que van fer, demana si us plau aquets 254.000 €. Els
pressupostos ja els coneixen, ella ha explicat qüestions que ja hi són als pressupostos,
carrers a can Palet, inversió a Cases Pairals, tot això ja hi és al pressupost. Ara estan
parlant de coses que incorporen damunt dels pressupostos i que no estaven previstes i
voldrien saber quins són aquets projectes i exactament quin és l’import. Camí del pont de
Can Amigó a la Soleia no ha sentit l’import i voreres del carrer Miranda tampoc.
Mercè Rocas
Respon què el tram del pont de Can Amigó amb la Soleia amb biones i senyalització vertical
uns 40.000 € i les voreres del carrer Miranda és el que ha dit què no tenen clarificat perquè
és conjunt amb el clavegueram amb serveis tècnics. Això ha comentat que probablement
és podria arribar a fer la resta. Ha dit que les primeres inversions eren Bellavista 130.000
€, voreres de La Salut 65.000 €, tram de Can Amigó 40.000 €, Ibérica, Reforma i la Plana
25.000 € i els 50.000 € de Cases Pairals.

Alfredo Prado
Diu què sobre la Salut, la Plana i Ibèrica que ha dit gastarien un import de 25.000 €
l’agradaria saber si abans de fer el “reparxet” d’alguna forma de la via pública és farà
l’arranjament del col·lector o el clavegueram que van entrar una instància què està trencat
i què porta, tant el del carrer Reforma com el del carrer la Plana, ja porta trencat bastant
temps.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavi Miquel.
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfredo Prado.
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Xavi Miquel
Respon què és un projecte què està en estudi i ho respondran quan sigui el moment.
Alfredo Prado
Diu què si abans de posar l’asfalt s’arranjarà el clavegueram perquè sinó es trencarà.
Xavi Miquel
Respon que si. La idea és intentar, com ha comentat la Mercè, què les obres què s’hagi de
fer alguna millora de clavegueram es facin conjuntament. Després, el tema què ha
comentat el Jordi, què es dona de baixa els 15.000 € de l’estudi dels ponts i els 10.000 €
dels punts verds, això són romanents què venen d’anys anteriors i no vol dir que l’estudi
dels ponts no es farà. Si què es farà el compromís aquest, el plec hi és, sortirà a licitació
en breu i el termini per fer-ho són tres mesos. Els 500.000 € han d’anar al 2019 i aniran,
no faran un estudi per tirar enrere un projecte. El compromís és què l’estudi dels ponts es
farà aquest any i l’any vinent és tirarà endavant aquesta reforma. Sobre els punts verds,
és una situació què cal analitzar, cada cop veuen més què no han estat cap mena de
solució, al contrari, poden haver estat un agreujament de la situació sense cap advertiment
del que es podia abocar i quantitat i al dir què es pot llençar esporga la gent no sap si pot
llençar dues branques o deu saques. Per tant és un anàlisi que s’està fent amb tot el tema
de la problemàtica de la recollida d’escombraries, què són conscients i entén què ja es
debatrà en el punt de precs i preguntes. El Ramon Gabarrón ha comentat què també hi
havia hagut reduccions en les millores del enllumenat públic, en aquesta modificació no
l’ha sabut veure.

Xavi Miquel
Respon què si, en el pressupost es va reduir. Ho comentava perquè es va fer una valoració
tècnica què el que hi havia pressupostat en aquell moment no era necessari del que s’havia
de dur a terme. En aquesta modificació no s’ha fet cap altre rebaixa. I sobre el tema de la
deixalleria, en el Ple del 5 de juny ja es va comentar què això era un projecte què no
semblava ni bé ni malament, ho estaven estudiant i que ho podien tirar endavant. Reconeix
el seu error què realment hi havia un projecte, no estava definit, no estava a les beceroles
com va comentar. Van entrar el 3 de maig, el primer objectiu va ser fer pressupostos, van
anar a correcuita i hi havia molts projectes que s’havien de veure quins eren i en aquell
moment no va saber trobar el projecte en quina situació estava. Arrel del debat què es va
tenir en el Ple de pressupostos de 5 de juny s’ha decidit al final posar el projecte de
l’ampliació de la deixalleria pel 2018.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
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Ramon Gabarrón
Diu què en el pressupost rebaixen 1.000 €
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Respon sobre la pregunta dels edificis escolars, ja hi havia inversions previstes i s’han
afegit diners. Les inversions previstes eren a l’escola Jaume Balmes i ara afegeixen diners
pel tema d’humitats i filtracions que s’arrosseguen dels darrers anys que en alguns casos
han donat resultats les mesures però altres no han estat suficients.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfredo Prado.
Alfredo Prado
Pregunta si sobre la inversió s’ha demanat a Ensenyament alguna subvenció del projecte
que en teoria s’ha de fer a les escoles, sobre les humitats.
Albert Cañellas
Respon què no encara. Que ho podran treballar.
Alfredo Prado
Diu que ells van demanar una subvenció a la Diputació sobre les finestres del Jaume Balmes
i volia saber com està i si s’ha fet el seguiment.
Albert Cañellas
Respon què ho haurà de preguntar sobre aquesta subvenció en concret.

Jordi Anducas
Diu només per aclarir el “mantra” què va dient el senyor Gabarrón que ha malmès
1.000.000 €. Ja ho van parlar el mes passat, no es volen endeutar més i destinen
2.5000.000 € a inversions. Avui estan parlant només d’inversions i en el Ple passat van
posar en èmfasi que en aquest poble falta despesa corrent, dotar partida amb despeses
del dia a dia. Un molt important és el tema de serveis socials perquè les que havien dotats
eren insuficients i ho han tret d’algunes inversions. No han deixat de banda cap inversió
que no volguessin fer. En aquest nivell d’endeutament entre 7.000.000 € i 7.500.000 € és
prou nivell d’endeutament i com volien consolidar la solvència financera i la sostenibilitat
d’aquest Ajuntament, creuen que amb un 50 € d’endeutament respecte al volum de
pressupost d’ingressos, és un volum per estar tranquils i no patir, anar fent feina,
endeutar-se entre 1.000.000 € i 1.300.000 € cada any mentre segueixin les restriccions
actuals que s’han aixecat ara fa una setmana i hi ha noticies que aixecaran una mica més
la capacitat de dèficit de les comunitats autònomes. Volen ser conservadors. I diu què
torna a comentar el que han deixat de fer i què ja s’ha dit i la resta de inversions es faran.
Alcaldessa
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Alcaldessa
Respon que no els ha arribat, ja li contesta ella què no els ha arribat. Dóna la paraula al
senyor Jordi Anducas.
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Dóna la paraula a la senyora Carme Benito.
Carme Benito
Diu què el tema de les naus que ell considera què era un luxe, estan parlant d’unes naus
d’entitats però eren unes naus de serveis. Aquests serveis eren també per incidir i estar
les entitats que ja saben que estan treballant d’una manera què és força insegura. Hi havia
una part per les entitats, una part per ubicar la Brigada municipal i una part als Bombers.
Li diuen naus d’entitats però eren d’entitats i serveis. El servei de la Brigada estan ocupant
una part del local de la Penya del Corb i són de lloguer i l’Ajuntament està pagant uns
diners per aquests locals. Estan parlant d’una inversió què ell diu és faraònica però lo altre
també els està costant diners. Caldria veure els costos què tenen i posar-ho en comparació
amb la inversió què han de fer. Era una inversió què es feia per fer una nau per entitats i
unes naus per ubicar a la Brigada municipal i al cotxe de bombers. La Penya del Corb ocupa
locals, un que no reuneix condicions i altres què l’Ajuntament està pagant un lloguer. Vol
què quedi clar que no era una cosa faraònica, que era una cosa què s’havien posat d’acord
amb ells per tal de considerar-ho. Diu que les entitats ara han canviat d’opinió però en un
primer moment van parlar dues vegades i els semblava perfecte perquè hi havia una part
insonoritzada per ubicar als “Timbalers” i als “Maisquisamba”. Encara, ella creu què hi ha
queixes de veïns perquè és una activitat amb molt soroll. Només aclarir que quan feien les
coses les feien amb un sentit i ganes de millorar i no privar de fer coses per tothom.

Ramon Gabarrón
Diu al senyor Anducas que digui les coses realment com són, no barregi conceptes. Perquè
diu que treuen a concurs 2.500.000 €. Aquests 2.500.000 € és lo què s’ha anat
comprometent i finançant en els anys anteriors i què algunes coses no s’han pogut fer i
s’acabaran fent ara o al 2019 o al 2020. Inversions què es posen en aquests any, això és
el que han de parlar. I li torna a dir què és 1.500.000 €. Diu què no es volen endeutar
més, i ells tampoc. Quan li diu que el sobrant del romanent cancel·li deute i torni a demanar
un crèdit, no està incrementant l’endeutament. Deixa absolutament igual, si eren 50 són
50, el deixa igual. El que passa que el volen baixar més. Molt bé, és un criteri i el permetrà
que ells no estiguin d’acord. I li diu què per aplicar aquest criteri què al final el pot portar
a 0, li diu què deixa d’invertir 1.100.000 € i no és un “mantra”. És la realitat, deixen de
invertir 1.100.000 € en contra del benestar del ciutadà de Corbera. I entre altres coses no
faran les naus i com ha dit la Carme no semblaven abans per ells mateixos tan
transcendentals sinó tot el contrari. Un detall, té 150.000 € per invertir en el local dels
joves, quan no fa les naus i per tant no allibera locals de l’Ajuntament, no sap on farà
aquest local. Perquè a Sant Telm amb 150.000 € no tindrà prou, com a mínim 200.000 €
o 300.000 € més. Li torna a dir què amb aquest criteri de no generar noves inversions, no
major endeutament, noves inversions, no farà el local de joves. I els ponts previstos per
aquest 2018 amb el nou crèdit que no demanarà de 500.000 €, al 2019 no ho faran perquè
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
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no tindran diners. I no faran la piscina coberta què algú va dir. És la realitat i per tant no
tergiversi les paraules. Els 2.500.000 € ja li diu que el PAM establia què s’invertien
6.000.000 € i segons ells hi ha 2.500.000 € que encara s’ha de fer. I falta el 1.500.000 €
previst pel 2019, què no creu que ho facin. No li canviï les coses perquè si les canvia haurà
de torna-li a contestar.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.
J.A. Andrés Palacios
Diu què el senyor Xavier parlava del plec de condicions, en tres mesos hi ha de sobra per
fer aquest plec de condicions en dos mesos i hi ha temps de sobra per treure la licitació
abans d’acabar l’any. És voluntat posar-ho o no posar-ho. Credibilitat ho veuran. Tenen un
estudi fet d’un pont, per tant es qüestió de voluntat. El que deia dels punts verds, és
qüestió de criteris, creu que el que falta és què en alguna partida que no ha trobat es va
incrementar la millora. No és un tema dels punts verds que és col·loca sinó el què es retira.
No es retiren a temps. El tema del carrer Miranda, senyora Mercè, el clavegueram està
destorçat en els tres carrers. I el projecte d’asfaltat de la deixalleria contemplava també
tot l’enllumenat. I al senyor Jordi Anducas, la avantatja d’estar governant és què sempre
té l’ultima paraula i queden moltes dubtes perquè la comptabilitat en el seu temps era de
llibre de deure i haver, quan parla però ha afegit una cosa nova, ha començat a repetir el
tema sentimental de serveis socials. Només van incrementar 28.000 € en serveis socials,
en els gossos 24.000 €. La resta de 80.000 € són de convenis i de personal, no són ajuts,
això va quedar ben clar. Ara té l’última paraula i tornarà a replicar. El que estan fent és
encallar al poble, sincerament. Hi ha inversions què es poden canviar, hi ha altres què són
una necessitat i les deixen per l’últim moment.

Jordi Anducas
Diu només per aclarir el tema a la senyora Benito. Li comenta la situació de les entitats
perquè tenen preparada l’alternativa a la nau de 800.000 € i en breu aniran a un procés
participatiu amb totes les entitats perquè decideixin dintre de diferents alternatives quina
acaba encaixant amb la seva necessitat. Actualment tenen a sota del pavelló als Adf, la
Penya del Corb, els Gegants, la gent de la Tapatum i resta d’entitats a temporada en aquell
espai municipal. Tenen una nau llogada què costa 12.600 € a l’any, fins a 800.000 € són
66 anys, on són la Brigada municipal, la Brigada Forestal i la Penya del Corb. Un tercer
equipament, cedit de l’Ajuntament de l’Hospitalet a cost 0, on són la Penya del Corb,
l’Esplai, el cercle d’artistes i l’Ajuc. Tenen sense ubicació què guarden les coses a casa
seva, els col·leccionistes, els Maisquisamba què estan en el institut, els Timbalers, la gent
del teatre Actua que assagen a la sala de Plens, la colla Sardanista què ballen a la sala de
Plens i ara al carrer, la disfressada què treballen on poden i altres que no saben on estan.
La situació és dramàtica. Fer la nau era una solució. Ells proposaran a les entitats una
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
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alternativa, què amb un cost què pot ser no arriba al 25 % dels 800.000 €, què puguin
donar sortida a això. Intentaran fer compra i lloguer amb propietats que ja tenen com és
a sota el pavelló, Ca la Badia què no és de propietat però està cedit i volen veure si poden
tenir una cessió més llarga sense cost però caldrà fer una inversió i després estan buscant
alternatives de lloguer i amb aquesta combinació donar sortida a totes les necessitats. En
lloc de 800.000 €, els pot costar a molt estirar, 200.000 €. En cap manera creuen què
s’han de gastar el que els anava a costar una nau. I dintre de les inversions es poden fer
també zones insonoritzades. Aquesta és l’alternativa perquè les entitats s’expressin i si al
final diuen que volen una nau d’entitats, hauran d’esperar a la propera legislatura i que es
decideixi gastar 800.000 € o 1.000.000 € per aquesta necessitat. Aquest és el seu
pensament.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfredo Prado.
Alfredo Prado
Pregunta al Jordi si en aquest procés participatiu per ubicar l’espai de les entitats també
sortirà les naus noves. Ja què és un projecte participatiu posareu totes les opcions i si surt
la faran?
Jordi Anducas
Respon què posaran sobre la taula totes. Tots els projectes possibles. Si tothom vol la nau,
la propera legislatura potser 800.000 € o 1.000.000 € i es farà, o no. Si que es podrà
encaminar igual què el local de joves què està encaminat però s’ha de desenvolupar. Ara
estan a la fase de fer el pressupost, un exercici de futur. Ells no els imposaran la nau
d’entitats, donaran diferents opcions. Aquesta nau d’entitats no té ni planells ni projecte,
ni al 2018 s’anava a fer, ni al 2019 s’anava a fer, per tant han posat projectes a fer i què
es pugui licitar.

Jordi Anducas
Respon què clar el que volen fer és un procés participatiu.
Alfredo Prado
Respon si en el procés de la nau ell estava al govern.
Jordi Anducas
Respon que si i que no ho veia clar i ho saben.
Alfredo Prado
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Alfredo Prado
Pregunta si tenen un projecte sobre Ca la Badia, sobre sota el pavelló i sobre altre opció?
No el tenen, igual què la nau, no tenen projectes.
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Respon què amb això ja plega. Que volia pujar el 10 % l’IBI què ho va dir en una junta de
govern, això si què ho veia clar.
Alcaldessa
Diu si us plau, estan en un Ple i pensa que parlen coses serioses. Quan parlen no els
interromp i demana el mateix per ells. Quan parlen sembla que només tinguin la veritat
absoluta, van girant les coses, els volen fer contestar per al·lusions. No ho farà. Senyor
Andrés Palacios que ho tingui clar. Estan aquí per treballar, el temps per fer un plec de
condicions no és un tema de voluntat, és un tema de capacitat de que la gent de la casa
ho pugui fer i sinó que li diguin com estan els serveis.
J.A. Palacios
Diu que ell ha parlat de l’estudi no del plec de condicions.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.
Arturo Martínez
Diu què vol puntualitzar unes xifres molt concretes què ja estan a l’acta que han aprovat
del Ple anterior perquè ha tornat a sentir que d’ajuts socials només ha pujat 28.000 €. Es
va aclarir i ho torna a aclarir, d’ajuts socials s’ha passat de la partida de 60.000 € a 113.000
€ de capítol 4 i què en la partida de pagament a proveïdors del capítol 2 s’ha passat de
16.000 € a 28.000 €, no confonguin, no són 28.000 €. En tot el capítol 4 s’ha augmentat
un 113,21 % què és on estan els ajuts socials. Simplement aclarir això i a més està a l’acta
que acaben d’aprovar en el punt 1.
Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.
Rosa Boladeras
Diu si li permet vol fer una breu explicació de vot. Ha aixecat la ma per demanar-li però
no li ha permès.

Rosa Boladeras
Diu que ells s’abstindran, res mes llunys de la seva intenció què entorpir l’acció de govern
i perjudicar més a la ciutadania del que l’ha perjudicat aquesta paralització d’aquest
Ajuntament què no ha estat per la voluntat d’ells. Tot i així els fan confiança amb una gran
preocupació, personalment, què el regidor d’hisenda hagi dit avui en aquest Ple què el
document més important, què marca la prioritat política s’ha fet a correcuita i què aquesta
modificació de crèdits també s’ha hagut de fer a correcuita, li sembla especialment
preocupant. I pregunta, senyors d’ERC, perquè s’ha fet a correcuita quan tenien un
coneixement desprès de tres anys de ser al govern, coneixement suficient per fer un
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Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras i desprès parlarà ella.
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pressupost en condicions, amb gairebé 5 mesos en la oposició com per marcar prioritat i
fer les coses amb coneixement. Espera que hagi estat una afirmació desafortunada perquè
si realment governen a correcuita, el futur d’aquest municipi no serà gairebé. Pot ser es
recordi l’any 2018 com el que van governar perillosament. Amb ell els reptes l’agraden
però quan es gestiona diner públic no hi ha res què justifiqui què aquesta gestió passi de
manera superficial i a correcuita. Els escolta amb respecte, això no vol dir que estar d’acord
i tenen el dret legítim de replicar. És mes és l’acció legitima de l’oposició, fiscalitzar l’acció
de govern i dir el que consideren que no es fa d’una manera correcta dir de quina manera
consideren que s’ha de fer i això és el continuaran fent, els agradi o no els agradi, fins el
mes de maig de 2019. Per tant el vot d’ells serà d’abstenció.
Alcaldessa
Respon què evidentment que tothom té el dret de pensar diferent però ho reclamen també
per a ells. Potser ha sigut desafortunada la paraula que ha dit el seu company, potser, no
passa res. El que ells poden assegurar és que estan treballant de valent per tirar endavant
això. Però sembla que quan ells parlen només tinguin ells la veritat absoluta. Només
sembla que diuen que ells tergiversen. Ells no tergiversen, els estan intentant canviar-li
les paraules contínuament, contínuament. Que si estan escatimant a la població 1.100.000
€. Ells han pensat que no volen endeutar-se més i ja està. Són deu persones al govern què
s’han posat d’acord. Els sap greu, ho sent. Els resultats ja es veuran en el final. També
volia dir què ERC ha votat a favor en aquest punt però vol que consti perquè no poden
votar individualment, què el seu vot és d’abstenció perquè hi ha un punt què afecta a la
urbanització on viu i no el vol votar a favor.
“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i
Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi
Anducas i Planas (ERC).
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP), Manel Ripoll i Puertas (MPC).
Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Montserrat Febrero i Piera (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals,
Alfredo Prado García, Ramon Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).

Jordi Anducas
Diu només un aclariment al correcuita, es referia només, li pot assegurar que quan van fer
la moció de censura el 2 de maig, el pressupost del 2018 ja estava 95 % fet per ells i les
modificacions el 99 % acordades. No han fet res a correcuita. El què es referia ell a la
rapidesa, és què un dia desprès què quedes aprovat el pressupost, ràpidament van
convocar aquest Ple, ràpidament aquets crèdits què avui han dotat estiguin actius. Aquest
és l’aclariment. Diu que van al velocitat màxima perquè dintre de tots els calendaris i
prerrogatives normatives el que volen es posar els diners a sobre els carrers de Corbera.
No vol dir que fan les coses sense pensar. Sap què no ho fan així. Tot està molt mesurat,
treballat, no hi ha cap inversió què no tingui un projecte definit, no com altres que s’omplen
la boca d’aquest PAM i el números eren els números del “gran capitán”. Ells fan números
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S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”
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que puguin executar lo més ràpidament possible i el que fan és no adormir-se a la parra
sinó anar per feina i això era la seva expressió a l’hora de fer les coses a correcuita i no
estar aquí.. Des de que ells van marxar fins que van tornar a entrar què no sap perquè es
va paralitzar tant, tenien crèdits d’inversió per començar la nau d’entitats. Podien haver
començat el parc de la roda, podien haver començat a fer via publica perquè al 2017 tenien
pressupost i no van fer ni una inversió. El que han fet es fer les coses al “tram tram” i ells
no van al “tram tram”, van per feina.
Rosa Boladeras
Diu que ella ho sent senyora alcaldessa però la recomanació que l’acaba de fer l’hauria de
fer extensiva al seu regidor. Quan diuen les coses, les diuen amb convenciment i saben
que diuen. A vegades si què els pot trair el subconscient però pot ser si diuen el que volen
dir. No cal justificar-se tant però aquest comentari que fa que durant 5 mesos van estar
ells allà dormint a la palla perquè no es veia res, perdoni però és ofensiva, és un insult a
la intel·ligència de les persones què estan escoltant, es a dir estaven en un govern en
minoria què no es podien aprovar les coses, no es podia aprovar el pressupost perquè van
marxar del govern, llavors com a mínim la responsabilitat serà compartida i desprès el què
li dol que digui és què va estar assistint a sessions plenàries en aquest Ple votant a favor
a coses que no estava a favor, què estava en contra.
Jordi Anducas
Diu que no van votar res que estaven en contra, el PAM el van votar però en la globalitat.
Són uns altres, escolta altres opcions i li convencen.

4. Reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2018.
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 2018 s’han presentat factures per subministraments, serveis, i altres
prestacions corresponents als exercicis 2016 i 2017 incloses al present expedient.

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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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.
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S’acorda:
ÚNIC. Aprovar el reconeixement de les obligacions d’exercicis anteriors núm.03/2018,
per un import total de 1.868,06 €, segons el següent detall :
EXERCICI 2016
Núm. Factura

Data factura

NIF Tercer

2271

30/11/2016

(LOPD)

Nom Tercer

Import

M.M.L. (LOPD)

18,15
TOTAL

Aplicació
pressupostària
2018 20 132 2140009

18,15

EXERCICI 2017
Núm. Factura

Data factura

NIF Tercer

1336

30/06/2017

(LOPD)

368/0-17

15/07/2017

Nom Tercer

Import

Aplicació
pressupostària

M.M.L. (LOPD)

187,37

2018 02 933 2219909

B59848093

TRANSBORRAS, S.L.

350,90

2018 30 231 2230009

FUNDACIÓ XARXA
D’ESPECTACLE
INFANTIL I JUVENIL DE
CATALUNYA

1.269,29

2018 33 338 2260909

30,25

2018 20 132 2140009

12,10

2018 11 1532 2140009

C383/17

31/07/2017

G60953940

2315

30/11/2017

46819699W M.M.L. (LOPD)

TOTAL

1.849,91

Jordi Anducas
Explica què per Ple s’han d’aprovar totes les factures què arriben a l’Ajuntament per serveis
prestats anys anteriors i per poder incloure dintre del pressupost actual cal què passi per
Ple i tots estiguin d’acord. Es tracte de cinc factures què han arribat, una és de l’any 2016
i quatre de l’any 2017 de serveis què ja es van fer i què els proveïdors han retardat en fer
arribar les factures. Són un total de 1.800 €.
Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
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“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU),
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (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, Ramon Gabarrón Rubio, Carme
Benito Gómez (PSC).

S’adopta l’acord per unanimitat.”
ALCALDIA
5. Modificació de la designació de membres de la Corporació en ens i
organismes externs.
CARTIPÀS MUNICIPAL 2015 – 2019 (3ª etapa)
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
“El Ple municipal, en sessió de 2 de maig de 2018, va aprovar la moció de censura i
va ser proclamada alcaldessa de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat la senyora
Montserrat Febrero i Piera, el que ha motivat la necessitat d’efectuar modificacions en
la designació de la representació municipal en diversos òrgans i organismes externs.
S’acorda:
PRIMER. 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 les entitats
següents:
CONSORCIS:


CONSORCI LOCALRET: Sr. Pol Ejarque i Cortés



CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA: Sr. Albert Cañellas i Pagés


FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: Sra. Regidora
ICV-MC-E

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ
(AMTU): Sra. Mercè Rocas i Rubió. Suplent: Sra. Jordina Ribó Garriga

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AMI): Sra.
Montserrat Febrero i Piera

ASSOCIACIÓ INNOBAIX: Sr. Pol Ejarque i Cortés. Suplent: Sr.
Anducas i Planas
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Jordi


ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES: Sra. Montserrat
Febrero i Piera


FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA: Montserrat Febrero i Piera


XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT: Sr. Xavier
Miquel i Pons
ALTRES ENS

CONSELL DE DONES DEL BAIX LLOBREGAT: Sra. Miracle Guerra i Sala i
Sra. Sandra Medina Fernández

CONSELL DE MOBILITAT DE L’AMB: Sra. Mercè Rocas i Rubió i com suplent
Jordina Ribó Garriga

CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DEL BAIX LLOBREGAT: Sr. Jordi Anducas
Planas i com a suplent el Sr. Pol Ejarque i Cortés


COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ:
Presidenta:
Vocals:
Tècnica:
Secretària:

Montserrat Febrero i Piera
Xavier Miquel i Pons
Jordina Ribó Garriga
Gemma Rosa Badia Muns
Maria Abarca Martínez


ASSEMBLEA DE LA XARXA LOCAL DE CONSUM (DIPUTACIÓ): Sr. Pol
Ejarque i Cortés


CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA EL CORB: Sr. Albert Cañellas i Pagés


CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA JAUME BALMES: Sr. Albert Cañellas i
Pagés

CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA CAU DE LA GUINEU: Sr. Albert Cañellas
i Pagés

CONSELL ESCOLAR DE L’INSTITUT CAN MARGARIT: Sr. Albert Cañellas i
Pagés

CONSELL ESCOLAR DE L’INSTITUT CORBERA DE LLOBREGAT: Sr. Albert
Cañellas i Pagés
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CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA PUIG D’AGULLES: Sr. Albert Cañellas i
Pagés
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JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAN MONTMANY DE MAS PASSOLES: Sra.
Montserrat Febrero i Piera

JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAN MARGARIT: Sra. Montserrat Febrero i
Piera


JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA SOLEIA: Sra. Montserrat Febrero i Piera


JUNTA DE COMPENSACIÓ DE SANTA MARIA L’AVALL: Sra. Montserrat
Febrero i Piera

JUNTA DE COMPENSACIÓ DELS HERBATGES: Sra. Montserrat Febrero i
Piera

JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAN CANONGE: Sra. Montserrat Febrero i
Piera
SEGON. Ratificar el Decret de l’Alcaldia 2018/947, d’11 de juny, en el que es designaven
amb efectes 7 de juny de 2018 la regidora Mercè Rocas i Rubió i Sr. Xavier Miquel i Pons,
representants de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat a l’entitat AGRUPACIÓ DE
DEFENSA FORESTAL MASSÍS DE L’ORDAL.
TERCER. Ratificar el Decret de l’Alcaldia 2018/1102, de 27 de juny, en el que es
designava el regidor Pol Ejarque i Cortés, representant de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat a l’entitat CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT.
QUART. Determinar que les designacions efectuades a favor de la Regidora del grup
municipal ICV-MC-E s’entendran automàticament realitzades una vegada hagi pres
possessió del càrrec.

Alcaldessa
Explica què el següent punt són les modificacions de la designació de membres de la
Corporació en ens i organismes externs i el llegeix. Dóna la paraula a la senyora Rosa
Boladeras.
Rosa Boladeras
Pregunta perquè es nomena un representant a Innobaix si aquest Ajuntament han enviat
una notificació donant-se de baixa d’aquest organisme? Justament ahir va estar al Consell
Comarcal i li van dir que havia arribat una carta dient que l’Ajuntament es donava de baixa.
Si li ho poden aclarir.
Alcaldessa
Respon que ho aclariran. Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.
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CINQUÈ. Notificar els acords a les persones interessades i a les entitats, als efectes
corresponents.”
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“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque
i Cortés, Jordina Ribó Garriga (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, Ramon Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU).

S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”
6. Modificació de la designació de membres de la Corporació
CARTIPÀS MUNICIPAL 2015 – 2019 (3ª etapa)
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
“El Ple municipal, en sessió extraordinària de 2 de maig de 2018, va aprovar la moció
de censura i va ser proclamada alcaldessa de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat la
senyora Montserrat Febrero i Piera, el que ha motivat la necessitat d’efectuar
modificacions en la designació de la representació municipal en diversos òrgans de
participació sectorial.
S’ha procedit a sol·licitar als diferents grups municipals que proposin els seus
representants.
S’acorda:
PRIMER. Modificar el nomenament efectuat com a membres integrants dels òrgans
de participació sectorial i determinar la nova composició en els termes i en favor de
les persones següents:
CONSELL SECTORIAL DE L’ESPORT
Regidor/a de l’Àrea d’Esports
Arturo Martínez i Laporta
Miracle Guerra i Sala
Jordina Ribó Garriga
Alfredo Prado García
Manel Ripoll i Puertas
José Antonio Andrés Palacios
Alfonso Olarte Rodes

CONSELL SECTORIAL DE COMUNICACIÓ
President:
Vocals:

Pol Ejarque i Cortés
Mercè Rocas i Rubió
Xavier Miquel i Pons
Carme Benito Gómez
Manel Ripoll i Puertas
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President/a:
Vocals:
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José Antonio Andrés Palacios
Alfonso Olarte Rodes
Regidora ICV-MC-E
CONSELL SECTORIAL DE JOVENTUT
President:
Vocals:

Albert Cañellas i Pagès
Mercè Rocas i Rubió
Pol Ejarque Cortés
Alfredo Prado García
Manel Ripoll i Puertas
José Antonio Andrés Palacios
Alfonso Olarte Rodes
Regidora ICV-MC-E

CONSELL SECTORIAL DE LA GENT GRAN
President:
Vicepresident:
Vocals:

Montserrat Febrero i Piera
Arturo Martínez Laporta
Miracle Guerra i Sala
Jordina Ribó Garriga
Rosa Boladeras Serraviñals
Manel Ripoll i Puertas
José Antonio Andrés Palacios
Alfonso Olarte Rodes
Regidora ICV-MC-E
Sandra Bou Andrés

COMISSIÓ NOMENCLÀTOR
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Presidenta:
Vicepresidenta:
Vocals:

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Albert Cañellas i Pagès

Marta Puig i Puig

President:
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Mercè Rocas i Rubió
Jordi Anducas i Planas
Albert Cañellas i Pagès
Jordina Ribó Garriga
Ramon Gabarrón Rubio
Manel Ripoll i Puertas
José Antonio Andrés Palacios
Alfonso Olarte Rodes
Regidora IMC-Entesa
Ramon Montané Comajuncosas
Maria Abarca Martínez
Màxim 6 persones alienes a l’organització municipal
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Vocals:

Montserrat Febrero i Piera
Pol Ejarque i Cortés
Regidora ICV-MC-E
Rosa Boladeras Serraviñals
Manel Ripoll Puertas
José Antonio Andrés Palacios

SEGON. Determinar que les designacions efectuades a favor de la Regidora del grup
municipal ICV-MC-E s’entendran automàticament realitzades una vegada hagi pres
possessió del càrrec.
TERCER. Notificar aquest acord als portaveus dels grups municipals als efectes
oportuns.”
Alcaldessa
Explica que tenen modificacions sobre de la designació de membres de la Corporació i
llegeix els òrgans de participació. Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a
votació.
“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU),
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (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, Ramon Gabarrón Rubio, Carme
Benito Gómez (PSC).

S’adopta l’acord per unanimitat.”
Abans de iniciar el punt número 7, la presidenta autoritza a l’interventor per marxar.

RÈGIM INTERIOR
7. Modificació de la plantilla pressupostària per canvi d’adscripció.

“El 7 de juliol de 2016 el magistrat-jutge del Jutjat del contenciós-administratiu
número 7 de Barcelona va emetre sentència núm. 175/2016 (recurs contenciósadministratiu abreujat núm. 565/2014-H), en la qual declarava estimat totalment el
recurs contenciós administratiu interposat per la Sra. M.R.O. (LOPD) del dret recurrent
a passi a segona activitat amb efectes econòmics des del 19 d’agost de 2014.
El 4 de juny de 2018 amb registre d’entrada 2018/5335 el Jutjat contenciós
administratiu número 7 de Barcelona remet còpia de la sentència núm. 175/2016 com
a definitiva.
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Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea
de Règim Interior, amb el text següent:
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L’Ajuntament ha de donar compliment a la sentència i incorporar a la Sra. M.R.O.
(LOPD) com a funcionària en segona activitat.
Actualment hi ha una plaça vacant de conserge adscrita al servei d’esport (RLT núm.
88 i amb el règim de L/F), estructurada dintre de la plantilla pressupostària com a
personal laboral , personal d’oficis i conserges.
Cada Administració Pública, en el marc de la planificació general dels seus recursos
humans, i de manera motivada, podrà fer trasllat dels seus funcionaris, per necessitats
del servei o funcionals, respectant les seves retribucions i condicions essencials de
treball, modificant, si es el cas, l’adscripció al lloc de treball que en sigui titular.
Valorant l’informe mèdic de data 6 de juny de 2018 i un cop acceptada aquesta segona
activitat per la senyora R (LOPD) es creu adient que la senyora M.R.O. (LOPD) ocupi
aquest nou lloc de treball de conserge adscrit al servei d’esports com a segona
activitat, ja que actualment es troba vacant.
La senyora R (LOPD) ocupava una plaça de funcionària de carrera com a agent de la
policia local.
El canvi d’adscripció de la senyora R (LOPD) comportarà una modificació de la plantilla
pressupostària del 2018.
S’acorda:
PRIMER. Reconvertir la plaça de conserge adscrita al servei d’esports a la plantilla
pressupostària 2018, segons es detalla:
Aprovació plantilla de personal, pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada
el 5 de juny:

PERSONAL LABORAL
PERSONAL D’OFICIS/CONSERGES
Agrupacions Professionals €
5 CONSERGES
5 CONSERGES (VACANTS)
Proposta modificació :
PERSONAL FUNCIONARI
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
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PERSONAL FUNCIONARI
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
SUBESCALA SUBALTERNA
3 conserges. Agrupació Professional E. Nivell 13
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SUBESCALA SUBALTERNA
4 conserges. Agrupació Professional E. Nivell 13
PERSONAL LABORAL
PERSONAL D’OFICIS/CONSERGES
Agrupacions Professionals E
5 CONSERGES
4 CONSERGES (VACANTS)
SEGON. Publicar l’esmentada modificació de la plantilla en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.
Pol Ejarque
Diu que farà un petit resum històric. La modificació de la plantilla pressupostària ve donada
per una recent resolució del Tribunal Suprem i per una situació què s’origina al 1.08.2014,
es declara una incapacitat laboral què ja venia del 2013. Segons informe de recursos
humans en aquell moment havia de cessar en la seva plaça i què cal el reconeixement
d’una quantia econòmica. Posteriorment al 18.08.2014 aquesta plaça de funcionari
demanà una segona activitat per desenvolupar un lloc de treball a l’Ajuntament de Corbera
de Llobregat. I posteriorment el 19.09.2014 és signa per l’alcaldessa Rosa Boladeras un
decret de denegació de la segona activitat reconeixent en el mateix decret que la qüestió
no havia estat pacífica jurisprudencialment. El 14.10.2014 es formula recurs de reposició
on en la resolució es segueix denegant fins el 07.11.2014 i es formula recurs contenciós
administratiu on s’estima totalment la petició de la treballadora municipal. Posteriorment
es formula recurs d’apel·lació on es confirma la sentència de la primera instància i
posteriorment es formula també recurs al Tribunal Suprem on es desestima el recurs. Es
notifica la resolució i es confirma la sentència estimatòria acreditant què s’ha de donar una
plaça a aquesta treballadora municipal i en aquest punt d’aprovació de la plantilla
pressupostària hi ha una plaça vacant, actualment de conserge adscrit al servei d’esports
i se l’hi ofereix aquesta plaça. A més, com la treballadora municipal és funcionaria, la plaça
està catalogada o descrita com laboral, per tant l’acord que avui aproven es passar aquesta
plaça de laboral a plaça de funcionari.

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU),
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (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: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramon Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez
(PSC).

S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”

Marta Puig i Puig
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Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.
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JOVENTUT
8. Aprovació del Pla Local de Joventut de Corbera de Llobregat 2017-2020.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea
de Joventut, amb el text següent:
“En els darrers anys els governs locals de tota la demarcació de Barcelona, des de la
seva proximitat a la ciutadania i el seu coneixement de la realitat social, han elaborat
i implementat Plans Locals de Joventut, un conjunt d’intencions, decisions, objectius i
mesures adoptades pels poders públics per tal d’atendre les problemàtiques i
expectatives d’una part important de la ciutadania en un moment molt important de
la seva vida, la joventut, introduint la seva perspectiva en totes les polítiques públiques
i accions de l’administració local.
L’ Ajuntament de Corbera de Llobregat va crear un Pla Local de Joventut durant l’any
2012, sent vigent fins el 2016. Continuant la voluntat política de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat en atenció a la joventut del municipi, durant els anys 2016 i 2017
es va preparar un nou Pla Local de Joventut pel període 2017-2020. Tot i així, fins ara
no s’havia proposat la seva aprovació pel Ple.
El Pla Local de Joventut de Corbera de Llobregat és el document que recull les línies
estratègiques, els projectes i les actuacions concretes que estructuraran les polítiques
de joventut del municipi entre el període 2017-2020. Per tant, aquest Pla s’ha
desenvolupat amb vocació d’esdevenir l’element estratègic central de les actuacions
encarades a les persones joves de Corbera de Llobregat.

15/02/2019 La secretària acctal.

Per tant, aquest esdevé un document imprescindible per a desenvolupar de manera
òptima i eficient les polítiques de joventut al municipi, ordenant els recursos
disponibles i coordinant les actuacions que es realitzen des de l’Ajuntament i que tenen
incidència directa sobre la població jove. A través d’aquest pla estratègic es realitza
una acurada anàlisi de la realitat dels i de les joves del municipi, tenint en compte
dades quantitatives i qualitatives, que han permès enfocar les necessitats i les
problemàtiques de la població jove des de diverses òptiques.
Cal esmentar, a més, que tot el procés s’ha realitzat tenint en compte les aportacions
de les persones joves, que a través de diverses metodologies participatives han pogut
expressar la seva opinió tant durant la fase de la diagnosi com la del disseny.
Per altra banda, el Pla Local de Joventut és l’eina amb la qual compten els municipis
per a desplegar les directrius del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020. La nostra
voluntat és que aquestes accions marquin l’inici d’un nou període en els polítiques de
joventut de l’Ajuntament de Corbera, que tinguin com a centre les necessitats, la
diversitat i l’apoderament de les persones joves, i com a eixos que defineixen les
principals línies d’actuació: Eix 1. Casal de Joves, Eix 2. Acompanyament i Eix 3.
Participació.
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S’acorda:
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ÚNIC. Aprovar el Pla Local de Joventut de Corbera de Llobregat 2017-2020.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

«Les polítiques de joventut són una assignatura pendent per a l’Ajuntament de
Corbera. Sempre hi ha hagut activitats dirigides a les persones joves, però massa
sovint han sigut subsidiàries de les polítiques culturals i en poques ocasions s’ha fet
un enfocament global de les necessitats de la població juvenil. Aquesta població ha
augmentat significativament les darreres dècades i això no s’ha vist correspost pels
recursos municipals que s’hi ha destinat. L’activitat de l’àrea de Joventut ha sigut
erràtica, amb períodes més fructífers i amb experiències participatives valuoses.
Amb l’arribada de la crisi econòmica, les dificultats financeres i les retallades, es va
evidenciar que les polítiques de Joventut no eren una prioritat per aquest
Ajuntament. L’autoorganització juvenil i la vocació de servei han sigut els pocs
elements que han donat alè a les activitats dirigides als joves. La finalització del
darrer Pla Local de Joventut 2012-2016 i la millora de les finances municipals a
partir de l’any 2017 han permès generar il·lusió i noves expectatives en el camp del
desenvolupament de les polítiques juvenils. L’aleshores regidor de Joventut Jordi
Anducas i Planas va impulsar la redacció d’aquest Pla Local de Joventut 2017-2020,
iniciant-se amb treballs de diagnosi durant els anys 2016 i 2017 i acabant-se la
seva redacció l’any 2017. La participació dels propis joves ha sigut crucial. Cal tenir
en compte que en el context dels canvis de govern del període 2017-2018,
l’aprovació d’aquest pla s’ha ajornat gairebé un any, de manera que cal llegir aquest
document tenint en compte quan es va redactar. Del Pla Local de Joventut 20172020 que teniu a les mans se’n desprenen ràpidament dues necessitats a les
que hem de fer front. En primer lloc, fa falta tenir recursos humans destinats al
100% a executar les accions que s’hi descriuen. Per altra banda, ens cal un Casal
de Joves, tal i com es porta reivindicant des de fa tants anys. Cal escoltar al jovent
per dissenyar com ha de ser aquest equipament i dotar-lo de les eines per a que
pugui decidir el seu funcionament. La nostra voluntat és que aquestes accions
marquin l’inici d’un nou període en les polítiques de joventut de l’Ajuntament de
Corbera que tinguin com a centre les necessitats, la diversitat i l’apoderament de
les persones joves.»

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 1

15/02/2019 La secretària acctal.

Albert Cañellas
Explica què posen el punt per aprovació del Ple del Pla Local de Joventut del 2017-2020,
estava previst què s’aprovés l’any passat 2017 i presenten l’aprovació ara al 2018. És va
redactar entre 2016-2017 i hi van participar tècnics de l’Ajuntament, els joves, regidors
de govern i oposició i estava preparat per la seva aprovació al 2017 i els consta què era la
intenció del regidor de joventut d’aquell moment, el Jordi Anducas, amb el canvi de govern
al sortir ERC per algun motiu durant mesos en els següents plens no va arribar. En el segon
Ple des de que hi ha el nou govern i ell està a l’Àrea de Joventut, han decidit tal i com
estava preparat, portar-ho a l’aprovació. L’únic canvi és la presentació que en aquell
moment havia escrit el Jordi perquè sigui la presentació que escriu ell mateix i que passa
a llegir:
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.
J.A. Andrés Palacios
Diu a la senyora alcaldessa què això val per tots. Ells si es sent a vegades al·ludit i pica. El
senyor Albert diu què això portava mesos i mesos aturat i fa una lloança del treball del
senyor Jordi Anducas. ERC va estar l’any passat al govern durant molts mesos i això va
aparèixer els tres últims mesos. En tot cas preguntin al senyor Jordi Anducas perquè no
va presentar un plec i no tirar culpes als altres que en tres mesos no el van presentar.
Cadascú ha d’assumir la seva responsabilitat. No digui el què no és.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfredo Prado.
Alfredo Prado
Diu què vol fer un parell de preguntes a banda què desprès de què ERC va marxar, va tenir
la regidoria de joventut, van parlar a secretaria com estava el Pla de Joventut i no estava
acabat per passar pel Ple, això que quedi clar. Preguntar un parell de coses, la dinamització
què volen contractar si ja han tret el plec
Albert Cañellas
Respon què no està encara en licitació.
Alfredo Prado
Pregunta on seria ubicada aquesta persona en el moment que treguin el plec per contractar
aquesta persona.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Alfredo Prado
Pregunta, i sobre el Consell sectorial de joventut quan té idea de presentar el proper?
Albert Cañellas
Respon què és una cosa què caldria estudiar veient a les anteriors convocatòries. Quan va
ser la última convocatòria?
Alfredo Prado
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Albert Cañellas
Respon què no tindria perquè ser una persona en un lloc físic concretament. Caldria
contractar uns serveis, unes activitats. És el què s’està estudiant ara mateix.
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Contesta què no sap, això el senyor Jordi Anducas igual li pot dir en dos anys quan ha
convocat. És què sembla que no va convocar ningú.
Albert Cañellas
Diu què si tenen la proposta què existeixi aquesta convocatòria podrien parlar i veuran què
és útil. Si aquesta proposta és de l’oposició es pot parlar.
Alfredo Prado
Diu què pensa què hi ha un reglament. Amb el reglament i avui s’ha aprovat les persones
què assistirien a aquell Consell. Ho ha passat per Ple avui.
Albert Cañellas
Explica què el què s’ha aprovat avui són els membres què hi ha en aquell Consell tal i com
es va aprovar al principi de la legislatura quan estaven també ells en el govern. I durant
aquells anys el govern no va creure necessari convocar aquest Consell de joventut. Els
últims, els dos mesos i poc què ell està a la regidoria encara no s’han plantejat la necessitat
o no de convocar-ho. Sobre reglaments o periodicitats, pot ser està treien un altre tema
què és tangencial però el Consell escolar municipal per exemple durant aquest últim any
no s’ha convocat quan es portava temps què es convocava cada any. Caldrà veure aquets
consells la seva utilitat i necessitat i si per part de l’oposició creuen què es prioritari, ho
parlaran i podrien fer-ho si és necessari.
Alfredo Prado
Diu què la pregunta era només quan es convocaria, està d’acord què acaba d’arribar al
govern i no li està dient perquè no s’ha convocat en tres anys. Si s’ha convocat el Consell
d’ensenyament i en aquest cas ho portava ell mateix i va assistir ell i si que va dir que el
reglament deia què cada tres mesos s’havia de convocar. No sap si canviarà d’opinió o no
i quan convoqui ja parlarien.

J.A. Andrés Palacios
Diu què li sorprèn les respostes què dóna senyor Albert. Avui han aprovat els Consells i
està dient què com que ve així ho aprova, no per convicció. La segona és què presenta
aquest Pla de Joventut, no depèn de l’oposició. Depèn d’ells què tinguin la voluntat de ferho i si sap a qui va adreçat però li crea moltes dubtes. Ha de ser el regidor de l’Àrea que
impulsi aquest Consell, la convocatòria.. i li diu el mateix. Si no s’ha convocat abans
pregunti al seu company perquè no va convocar. Però canvi el tarannà, convoqui, presenti
aquest pla al Consell i això explica aquestes dubtes què manifesta, precisament què està
amb els joves tot el dia, creu que hauria d’impulsar-ho i no estar a expenses del que diu
l’oposició.
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.
J.A. Andrés Palacios
Diu què només un matís, en aquests cas no era una crítica a ell, al menys en aquesta
vegada. Tot això amb ell, el què vostè ha explicat aquí si l’hagués explicat amb ell, ell
s’hagués estalviat de dir què estava mesos i mesos el projecte aquí aturat per ells. És una
manca de informació senyor Albert, només tenir l’explicació de perquè no s’ha aprovat
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Jordi Anducas
Diu què només per al·lusions aclarir unes coses davant dels defensors dels joves de
Corbera. Aquest Pla de joventut, com ha dit l’Albert, es va elaborar entre 2016-2017. Van
participar tots els grups polítics, al voltant de 250 joves en una jornada què van fer a la
zona esportiva, tot això ho els hi van fer tècnics de la Diputació, es va fer una enquesta
online on els mateixos tècnics de la Diputació els van felicitar de la quantitat de joves què
van participar i al mes de juliol del 2017, la Diputació, els van fer entrega del Pla. A partir
d’aquí, al mes de setembre van començar a fer els tràmits per poder presentar-ho en el
plec què vingués a continuació. A joventut hi ha una mancança molt greu què és què no
tenen tècnic de joventut, només el regidor i una part de temps d’una auxiliar
administrativa. Com deia l’Albert necessiten personal capacitat. Al setembre van pactar
què un altre tècnic de la casa els faria el informe què es requereix per presentar-ho en el
Ple. A l’octubre van haver una sèrie de plens de molta tensió, el 3 de novembre van sortir
del govern i la tècnica tenia ja fet el informe per presentar al Ple. En el Ple de novembre,
ell personalment, els va preguntar perquè no l’havien presentat. Els van dir què s’ho
mirarien i desprès va venir un altre Ple i un altre Ple i aquest Pla Local de Joventut es va
quedar als calaixos. Així què han tornat el primer què han fet és fer el possible perquè
s’aprovi i creuen què és simbòlic, un Pla Local no és una cosa què doni solucions a curts
sinó què marca estratègia consensuada amb tot el jovent què va participar i és una visió
a llarg termini d’on volen anar el jovent d’aquest poble. Com ha dit l’Albert, volen gent que
estigui per a ells i volen un Casal de Joves. És el que els van dir i és a gran resum les
principals mancances a banda d’altres. Només era per aclarir, si no s’ha dut abans ell no
sap a qui se l’ha d’atribuir la responsabilitat. Això no és lo important, lo important és què
avui està i què a partir d’ara comencen a treballar. En quant al Consell que deien què no
s’havia convocat, simplement no s’havia convocat perquè parlant amb l’associació de joves
què hi ha a Corbera i amb la molt bona comunicació què hi havia amb ells sempre van dir
què no calia. Ja fluïen les seves demandes i feien el què podien amb el pressupost limitat,
només és això. A partir d’ara si s’ha de fer ell creu que si, a rel d’aquest pla nou jovent ha
aparegut a l’escenari, està l’AJUC però ara s’està creant una nova associació d’altres temes.
Al final són punts de trobada per escoltar i en base al que els diuen, fer amb el lideratge
de l’Albert què ho està fent molt bé.
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abans. Si del mes de juliol al mes de setembre van ser incapaços de presentar ‘ho a un
Ple, en els mesos quan havien els tumults no es va presentar i ara ho presenta vostè. Per
això diu no era culpa de l’anterior equip de govern.
Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.
“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU),
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (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: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramon Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez
(PSC).

S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”
ALCALDIA
9. Declaració de Corbera de Llobregat com a municipi feminista.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
“La Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la vida local es defineix
textualment com “una carta perquè els governs locals i regionals es comprometin a
utilitzar les seves facultats i les dels seus associats a favor d’una major igualtat”.
(Consell de Municipis i Regions d'Europa i el seu Comitè d'Electes Locals i Regionals,
2005)

- La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos
textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre
l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), aprovada
per l’Assemblea General de les Nacions Unides el desembre de 1979 i ratificada per
Espanya el 1983. En aquest mateix àmbit és procedent evocar els avenços introduïts
per conferències mundials monogràfiques, com la de Nairobi de 1985 i Pequín (Beijing)
de 1995.
- La igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de l’entrada
en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre dones i homes
i l’eliminació de les desigualtats entre les unes i els altres són un objectiu que s’ha
d’integrar en totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus membres.
- L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la nodiscriminació per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra l’obligació dels
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La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
recull en la seva exposició de motius que:
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poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i dels grups
en què s’integra siguin reals i efectives.
L’Estatut de Catalunya recull al Títol I, article 19.1. que : “totes les dones tenen dret
al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb
dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de
discriminació.”
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes recull en el seu
preàmbul que “el dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor
cabdal per a la democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica
moderna que vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista.”
L’article 18.1 de la mateixa llei remarca que “les polítiques i les actuacions dels poders
públics han de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa dels drets de les
dones, donar-los suport i impulsar-ne la participació en el disseny, l’elaboració, el
desenvolupament i l’avaluació de les polítiques públiques.”
El feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de l’emancipació i
les fites aconseguides són un llegat de les dones que ens han precedit. Els feminismes
es conceben com a factor de justícia social i per a l’eradicació de tota mena de
discriminació, també com ingredient necessari per a la democratització real de la
societat i per al benestar de tota la població, homes, dones, infants, jovent, gent gran.
Avui més que mai l’auge de l’extrema dreta i les retallades que s’han produït sobre els
drets de les persones posen en perill les fites conquerides i impedeixen plantejar-ne
de noves.

El Baix Llobregat és una comarca singular i complexa. Té diverses centralitats i ha
viscut profundes transformacions urbanístiques, socials i econòmiques. Encara ara és
un potent motor del país gràcies a la seva indústria i a la seva agricultura, que es
manté com un espai de vital importància per a tota l’àrea metropolitana de Barcelona
i per al conjunt del país.
Amb una població de 813.996 habitants i un 50.78% de dones, és la tercera comarca
més poblada de Catalunya, després del Barcelonès i del Vallès Occidental. El seu
territori s’estructura en 30 municipis, 11 dels quals estan en aquests moments
governats per alcaldesses. Donat que es tracta en molts casos de municipis grans o
molt grans, aquestes 11 ciutats representen gairebé el 42% de la població
baixllobregatina.

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 1

15/02/2019 La secretària acctal.

Les dones feministes que desenvolupen la pràctica política a les diferents poblacions
del Baix Llobregat viuen amb preocupació els riscos evidents de retrocessos i vindiquen
la necessitat d’implementar canvis duradors. Per aquest motiu han establert sinergies
per compartir estratègies comunes que impactin als diferents municipis de la comarca.
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I en aquestes poblacions són les dones qui tenen les càrregues en les cures de les
persones i en general en els treballs no remunerats; qui pateixen les desigualtats en
el món laboral (bretxa salarial, precarietat, pensions...) i les discriminacions en totes
les esferes de la vida, i especialment a totes les formes de violència masclista.
A la nostra Comarca, segons l’informe sobre “Les dones en el mercat de treball” de
març de 2018:
- L’atur registrat al Baix Llobregat continua tenint nom de dona: del total de les
persones aturades en el 2017 al Baix Llobregat, el 57,5% són dones i el 42,5%
homes.
- El percentatge de població activa i ocupada masculina és superior en 8,4 punts a la
femenina. Hi ha un major percentatge de dones assalariades que homes, en canvi és
superior el percentatge d’homes que treballa per compte propi. La jornada a temps
parcial té nom de dona i va creixent respecte a anys anteriors
- En la cura de la llar i de la
homes (quatre i dues hores
- La desigualtat salarial és
ocupacions: el grup d’edat
(32,4%).

família, les dones dediquen el doble d’hores al dia que els
diàries respectivament).
una característica que afecta a tots els sectors, edats i
de majors de 45 anys presenta la major bretxa salarial

- La cobertura de les prestacions per desocupació és major entre homes (62%)
que dones (52%).
- La taxa de risc de pobresa és major entre el conjunt de dones que entre el conjunt
d’homes.
- La bretxa entre l’import de les pensions contributives i no contributives d’homes i
dones a la nostra comarca és del 45% en favor dels homes. Mentre la quantia mitjana
de les pensions contributives dels homes és de 1.315€ la de les dones no supera els
730€.

Aquestes dades evidencien la situació de discriminació que pateixen les dones a la
nostra comarca i Corbera de Llobregat no n'és una excepció. L’elevat atur femení, la
precarietat laboral, la sobrecàrrega familiar que pateixen les dones les situen com la
població amb major risc d’exclusió social, vulneració dels seus drets i minora-me’n de
les seves oportunitats.
Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d’una
major igualtat. El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes, homes i dones,
comencem a viure d’una altra forma les nostres ciutats i la convivència que en elles
s’hi produeix, exercint la igualtat de manera efectiva en tots els aspectes de la vida.
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- El 2017 es van interposar un total de 2.348 denúncies per violència masclista als
partits judicials de Baix Llobregat (409 més que en el 2016).
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Fruit del treball conjunt entre les alcaldesses, el Centre d’Estudis Comarcals i Consell
de les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat el passat 23 de març, en el marc
de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat, es va donar a conèixer
el “Decàleg per a la construcció de ciutats feministes”. Un recull de mesures per anar
implantant a la comarca en els propers anys, independentment del color polític que
governi els diferents consistoris i fer de la Comarca del Baix Llobregat un laboratori de
polítiques feministes.
S’acorda:
PRIMER. Declarar Corbera de Llobregat municipi feminista.
SEGON. Assumir com a propi el “Decàleg per a la construcció de ciutats feministes” i
implementar progressivament a Corbera de Llobregat les mesures que s’hi proposen
dedicant-hi els recursos necessaris per fer efectives les polítiques feministes i
d’equitat.
TERCER. Impulsar l’avaluació i seguiment per part del Consell de les Dones del Baix
Llobregat.
QUART. Participar activament del Congres de dones del Baix Llobregat com a
experiència pionera de reflexió, cívica, política i acadèmica en relació a la feminització
de la societat.

Alcaldessa
Explica què fruit del treball conjunt entre les alcaldesses, el Centre d’Estudis Comarcals i
Consell de les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat el passat 23 de març, en el
marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat, es va donar a conèixer
el “Decàleg per a la construcció de ciutats feministes”. Un recull de mesures per anar
implantant a la comarca en els propers anys, independentment del poder polític què
governi en cada municipi. El feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor
de l’emancipació i les lluites aconseguides són un llegat de les dones que els han precedit.
El feminisme es considera com a factor de justícia social i per la eradicació de tota mena
de discriminació. El feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de
l’emancipació i les fites aconseguides són un llegat de les dones que ens han precedit. Els
feminismes es conceben com a factor de justícia social i per a l’eradicació de tota mena de
discriminació, també com ingredient necessari per a la democratització real de la societat
i per al benestar de tota la població, homes, dones, infants, jovent, gent gran. Avui més
que mai l’auge de l’extrema dreta i les retallades que s’han produït sobre els drets de les
persones posen en perill les fites conquerides i impedeixen plantejar-ne de noves. Les
dones feministes que desenvolupen la pràctica política a les diferents poblacions del Baix
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CINQUÈ. Traslladar aquests acords a tots els ajuntaments del Baix Llobregat, al
Consell de les dones del Baix Llobregat, al Centre d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat, a la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació
de Barcelona, a Governació de la Generalitat, a l’Institut Català de les Dones (ICD), a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC),
a l’Associació Empresarial de l’Hospitalet i Baix Llobregat (AEBALL), als sindicats i al
conjunt d’entitats socials de la Comarca i del municipi.

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

0df6c0b8144d4c51abc6e31c93dfcd63001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

- La cobertura de les prestacions per desocupació és major entre homes (62%)
que dones (52%).
- La taxa de risc de pobresa és major entre el conjunt de dones que entre el conjunt
d’homes.
- La bretxa entre l’import de les pensions contributives i no contributives d’homes i dones
a la nostra comarca és del 45% en favor dels homes. Mentre la quantia mitjana de les
pensions contributives dels homes és de 1.315€ la de les dones no supera els 730€.
- El 2017 es van interposar un total de 2.348 denúncies per violència masclista als partits
judicials de Baix Llobregat (409 més que en el 2016).
Aquestes dades evidencien la situació de discriminació que pateixen les dones a la nostra
comarca i Corbera de Llobregat no n'és una excepció. L’elevat atur femení, la precarietat
laboral, la sobrecàrrega familiar que pateixen les dones les situen com la població amb
major risc d’exclusió social, vulneració dels seus drets i minora-me’n de les seves
oportunitats. Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor
d’una major igualtat. El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes, homes i dones,
comencem a viure d’una altra forma les nostres ciutats i la convivència que en elles s’hi
produeix, exercint la igualtat de manera efectiva en tots els aspectes de la vida. Els acords
què proposen són:
PRIMER. Declarar Corbera de Llobregat municipi feminista.
SEGON. Assumir com a propi el “Decàleg per a la construcció de ciutats feministes” i
implementar progressivament a Corbera de Llobregat les mesures que s’hi proposen
dedicant-hi els recursos necessaris per fer efectives les polítiques feministes i d’equitat.
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Llobregat viuen amb preocupació els riscos evidents de retrocessos i vindiquen la necessitat
d’implementar canvis duradors. Per aquest motiu han establert sinergies per compartir
estratègies comunes que impactin als diferents municipis de la comarca. El Baix Llobregat
és una comarca singular i complexa. Té diverses centralitats i ha viscut profundes
transformacions urbanístiques, socials i econòmiques, tenen una 813.996 habitants i un
50.78% de dones, és la tercera comarca més poblada de Catalunya, després del Barcelonès
i del Vallès Occidental. El seu territori s’estructura en 30 municipis, 11 dels quals estan en
aquests moments governats per alcaldesses. Donat que es tracta en molts casos de
municipis grans o molt grans, aquestes 11 ciutats representen gairebé el 42% de la
població baixllobregatina. I en aquestes poblacions són les dones qui tenen les càrregues
en les cures de les persones i en general en els treballs no remunerats; qui pateixen les
desigualtats en el món laboral (bretxa salarial, precarietat, pensions...) i les
discriminacions en totes les esferes de la vida, i especialment a totes les formes de
violència masclista. A la nostra Comarca, segons l’informe sobre “Les dones en el mercat
de treball” de març de 2018:
- L’atur registrat al Baix Llobregat continua tenint nom de dona: del total de les persones
aturades en el 2017 al Baix Llobregat, el 57,5% són dones i el 42,5%
homes.
- El percentatge de població activa i ocupada masculina és superior en 8,4 punts a la
femenina. Hi ha un major percentatge de dones assalariades que homes, en canvi és
superior el percentatge d’homes que treballa per compte propi. La jornada a temps parcial
té nom de dona i va creixent respecte a anys anteriors
- En la cura de la llar i de la família, les dones dediquen el doble d’hores al dia que els
homes (quatre i dues hores diàries respectivament).
- La desigualtat salarial és una característica que afecta a tots els sectors, edats i
ocupacions: el grup d’edat de majors de 45 anys presenta la major bretxa salarial (32,4%).
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TERCER. Impulsar l’avaluació i seguiment per part del Consell de les Dones del Baix
Llobregat.
QUART. Participar activament del Congres de dones del Baix Llobregat com a experiència
pionera de reflexió, cívica, política i acadèmica en relació a la feminització de la societat.
CINQUÈ. Traslladar aquests acords a tots els ajuntaments del Baix Llobregat, al Consell
de les dones del Baix Llobregat, al Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, a la
Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a
Governació de la Generalitat, a l’Institut Català de les Dones (ICD), a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, a Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), a l’Associació Empresarial
de l’Hospitalet i Baix Llobregat (AEBALL), als sindicats i al conjunt d’entitats socials de la
Comarca i del municipi.
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.
Carme Benito
Diu què vol fer una explicació de vot.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Carme Benito.
Carme Benito
Diu què per als socialistes declarar Corbera com a municipi feminista és posar en valor el
treball constant al llarg de molts anys del seu partit per aconseguir una societat més justa
i igualitària, reconèixer el seu afany per promoure polítiques institucionals dirigides a
eliminar les diferències per raó de sexe i de lluita per tal d’aconseguir que homes i dones
tinguin els mateixos drets i oportunitats. Declarar Corbera com a municipi feminista, també
és reivindicar la feina què durant molts anys s’està desenvolupant des de l’Àrea de
Polítiques d’Igualtat en el poble. Pel seu grup, declarar Corbera municipi feminista, no és
una qüestió banal, no es tracta el Decàleg i ja han complert. Els obligarà a treballar de
manera conjunta i transversal des de les institucions, entitats i associacions, comerciants
i escoles, per aconseguir repensar el poble des de una perspectiva més igualitària. El vot
d’ells serà favorable però els agradaria saber si s’ha pensat en crear una Comissió per anar
implementant les mesures què es proposen en el Decàleg i si l’Ajuntament participarà a
nivell de subseu al 5è congrés de dones del Baix Llobregat organitzant alguna activitat
centrada en algun dels temes que es proposen.

15/02/2019 La secretària acctal.

Alcaldessa
Respon què l’Ajuntament com a subseu no són al mes d’octubre i estan treballant amb
altres municipis per tal de poder tirar endavant això.
“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU),
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (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, Ramon Gabarrón Rubio, Carme
Benito Gómez (PSC).

S’adopta l’acord per unanimitat.”
II PART DE CONTROL
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10. Moció en suport al professorat de l’INS El Palau de Sant Andreu de la
Barca (CUP, ERC, CDC).
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups polítics municipals
CUP, ERC i CDC, amb el text següent:
“El dilluns de Sant Jordi, 23 d’Abril de 2018, es feia pública a través dels mitjans de
comunicació la denúncia de la Fiscalia especialitzada en odi i discriminació envers nou
docents de l’INS El Palau de Sant Andreu de la Barca. Segons aquesta, els dies 2 i 20
d’octubre de 2017 alguns professors del centre haurien vexat els fills de guàrdies civils
per raó de la seva nacionalitat i injuriat als cossos de seguretat de l’Estat. Ni en la
denúncia ni en la divulgació oficial que se’n va fer es va prendre en consideració les
declaracions del professorat realitzades en el mes de gener davant la Guàrdia Civil,
que negaven taxativament aquelles acusacions no fonamentades.
Els docents afirmen que els debats sorgits a les aules sobre els fets de l’1 d’octubre es
van fer partint dels valors que promou i reivindica l’escola pública catalana i que l’INS
El Palau sempre ha fet seus: respecte, empatia, diversitat i esperit crític. Les
expressions que s’atribueixen a la denúncia a alguns docents del centre no són certes
i tergiversen les diverses intervencions a les classes. Tot i que fins a dia d'avui no s'ha
registrat cap queixa formal, ni al centre ni als serveis d'inspecció, el mateix 3 d'octubre
ja es van activar els mecanismes docents habituals per generar espais de trobada
entre alumnat, docents, institució educativa i AMPA, amb l’objectiu d’abordar la
situació, contrarestar el relat esbiaixat que s’estava projectant i garantir la intimitat
de l’alumnat.

Durant aquests mesos, la pressió comunicativa ha fet molt de mal tant a l’alumnat
com als docents, que havien optat per no incentivar el debat públic per deixar espai a
la dinàmica educativa, prioritzant-la per damunt de la defensa envers les crítiques i la
hostilitat que ha rebut i continuen rebent. Malgrat tot, enlloc d’arxivar el cas, la Fiscalia
ha impulsat l'inici d'un procediment judicial tant desorbitat com inadequat – utilitzant
els qualificatius del Síndic de Greuges en el seu informe de 2 de maig del 2018. Així,
el dia 24 d’abril, després de l’aparició en premsa de la denúncia de la Fiscalia,
l’assemblea de professors va decidir trencar el silenci, tot mantenint sempre la
intimitat i el respecte d’uns i altres.
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El dia 27 d’octubre, els Serveis Territorials del Baix Llobregat responien als
representants sindicals en la Junta de Personal que la Inspecció havia dut a terme les
pertinents indagacions i que no s’havia trobat cap indici d’actuació indeguda. Alhora,
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, convocava a les famílies implicades i al
Director de l’Institut a una trobada, a la qual les famílies afectades no s’hi van
presentar. El dia 6 de novembre, el Consell Escolar – òrgan màxim responsable de la
cura de la convivència en el centre i en el que hi tenen representació el professorat,
les famílies, els alumnes i l’Ajuntament aprovava per assentiment unànime un
comunicat en el qual es rebutjaven les greus acusacions contra el professorat i es
defensava la professionalitat dels docents.
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La divulgació de la denúncia i la posterior publicació dels noms, cognoms i fotografies
del professorat afectat (El Mundo 29/4/18), va tenir ressò en alguns mitjans de
comunicació en clau d’escarni i d’instrumentalització política, causant l'assenyalament
del professorat implicat, però també dels alumnes que s’hi citen, danyant a tota la
comunitat educativa.
Aquella malintencionada divulgació ha desatès tota ètica, en no respectar la
presumpció d'innocència i limitar-se a una reproducció mecànica de la denúncia.
D’altra banda, el Govern de l’Estat va enviar dos secretaris d’Estat per a reunir-se amb
les persones denunciants i expressar el seu suport a la seva versió dels fets, sense tan
sols sentir la posició del propi institut i el professorat. Al contrari, per endurir la seva
ofensiva, el Ministerio de Educación ha fet uns requeriments per investigar més
suposats casos, la majoria ja arxivats pel Departament i la pròpia fiscalia.
Malgrat l'energia i els mitjans desplegats per bastir una acusació sense fonament, les
mostres de suport es multipliquen, com en la concentració de l’1 de Maig convocada
per exalumnes a les portes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l’acte amb la
lectura el dia 10 de Maig del comunicat de suport de pares i mares de l’institut.
Es vol utilitzar el procés d’El Palau –juntament amb el de La Seu- per desacreditar el
model educatiu públic català, atribuint-li una funció adoctrinadora i promotora d’una
divisió inexistent. A banda d'atemorir tota la comunitat educativa, cerca convertir-los
en símbol d’un suposat trencament de la convivència a Catalunya.
S’acorda:
PRIMER. Mostrar la solidaritat amb el professorat i tota la comunitat educativa de
l’INS El Palau de Sant Andreu de la Barca, a través de la web oficial de l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat amb un banner, així com altres que puguin trobar-se en
situació similar.

TERCER. Reclamar de les institucions educatives i polítiques la protecció del
professorat del Palau. Que es faci públic l’informe de la inspecció educativa que
exonerava el professorat d’El Palau i es doni suport públic al professorat.
QUART. Exigir que s’aturi la campanya de criminalització dels docents i l’ofensiva
contra l’ensenyament públic català, que és l’escola de tots i totes.
CINQUÈ. Manifestar el nostre més absolut compromís amb la convivència i la pau
entre totes les persones que viuen en el nostre país, així com també amb la resta de
pobles de l’Estat espanyol, Europa i el món”.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
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SEGON. Demanar l’immediat arxiu del procediment judicial obert contra professorat
d’El Palau i d’altres procediments judicials oberts amb la mateixa motivació contra
docents de l’escola pública catalana.

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

0df6c0b8144d4c51abc6e31c93dfcd63001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Albert Cañellas
Explica què és una Moció proposada pel grup de suport dels nou del Palau i què es va voler
presentar ja fa temps però degut a la realitat dels Plens l’han ajornat per aquest. Segueix
vigent i han hagut novetats, per exemple alguna de les oposicions han sigut arxivades però
altres es mantenen i també hi ha la novetat de la informació què molts dels professors i
professores han demanat el trasllat fora d’aquest institut degut a la greu situació què es
pateix. Puntualitzar què tots els grups del govern recolzen la presentació d’aquesta Moció
i si Iniciativa no hi figura és perquè en el moment de presentar la instància Iniciativa no
tenia regidor. La Mireia ha pres possessió ara però ja va manifestar què si tenia la intenció
de recolzar-ho. Llegeix la Moció. Des de què el grup de suport va presentar aquesta Moció
fins ara hi ha hagut un canvi del Conseller d’ensenyament què ha mostrat públicament el
seu suport al professorat del institut del Palau.
Alcaldessa
Al no haver-hi intervencions, demana es passi a votació.
“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC),
Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (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).
Abstencions: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramon Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez
(PSC).

S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”
Abans del punt 2 per prendre possessió es debat el punt 11.
11. Moció en defensa de la llei de l’habitatge de la PAH (CUP, ERC).
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups polítics municipals de
la CUP i ERC, amb el text següent:

“Moción en defensa de la Ley de la Vivienda PAH
La Coordinadora del Baix Llobregat de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca PAH
solicitamos:


Defender públicamente e inequívocamente la Ley que integra las cinco
demandas de la PAH para hacer frente a la emergencia habitacional.



Exigir al Gobierno del Estado y a todos los grupos parlamentarios del Congreso
la introducción legislativa de la misma.
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“La Coordinadora del Baix Llobregat de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca PAH
ha presentat una moció, a través del grup municipal CUP Corbera, perquè l’Ajuntament
de Corbera i totes les forces polítiques que el conformen es posicionin favorablement
en la defensa de la Llei de l’Habitatge PAH. La moció diu literalment:
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Apoyar y facilitar cualquier recurso legislativo para aplicación de la Ley de
Vivienda de la PAH.

La Ley de Vivienda de la PAH contempla las siguientes cinco demandas:
1. DACION EN PAGO
 Mecanismos de segunda oportunidad para conceder la dación en pago y la
condonación de la deuda.
 Inembargabilidad de la vivienda habitual de avalistas.
 Eliminación de cláusulas abusivas y compensación económica de las mismas.
2. ALQUILER ASEQUIBLE
 Establecer un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos
de la población.
 Reforma de la LAU para dar seguridad y estabilidad.
 Ampliación a un mínimo de 5 años y/o fórmulas en las cuales el contrato sólo
se pueda rescindir en casos concretos de urgencia.
3. STOP DESAHUCIOS
 Obligación de bancos y grandes tenedores de vivienda de ofrecer el
alquiler
social a las familias afectadas antes de ejecutar un desahucio
 Ayudas a pagar alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor.
 Obligatoriedad de la Administración Pública a ofrecer realojos incluso frente a
situaciones de previa ocupación.
 Asegurar el Derecho de Arraigo en los realojos, ofertando mismo municipio y
barrio.
 Moratoria
sobre
desahucios
de
primera
y
única
vivienda.

5.- SUMINISTROS GARANTIZADOS
 Tarifa Social: pago en función de la capacidad adquisitiva.
 No asumir las deudas con recursos públicos, obligando a las suministradoras a
condonación de las mismas.
 Principio de precaución: garantía de no cortar los suministros básicos de agua,
luz y gas sin antes tener información sobre la situación de
las
personas
afectadas.”
S’acorda:
PRIMER.- Defensar públicament el debat i la tramitació de la Llei d'Habitatge de la
PAH.
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4. VIVIENDA SOCIAL
 Movilización de vivienda vacía mediante la cesión obligatoria.
 Incrementar el parque público de viviendas.
 Alquileres Sociales no superiores al 30% de los ingresos de la unidad familiar.
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SEGON.-. Defensar aquesta proposta davant el Govern de l'Estat i demanar al Congrés
la seva aprovació.”
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas per si desprès s’allarga el Ple puguin marxar els
companys de la PAH (Plataforma d’afectats per la hipoteca).
Albert Cañellas
Diu que donat els mecanismes de participació de moment no inclouen que un entitat pugui
presentar una moció, de moment ho ha de presentar algun grup municipal i l’equip de
govern creuen que era importat que aquesta Moció arribes al Ple. Llegeix la moció. Proposa
donar la paraula als membres de la PAH.
Alcaldessa
Dóna la paraula als membres de la PAH.
Antonio Hinojosa, portaveu de la PAH
Es presenta i diu que és portavoz de la PAH de Sant Vicenç dels Horts pero actua como
representante de la Coordinadora de la PAH del Baix Llobregat. Esta moción se està
presentando en todos los municipios donde alcanzan, a través de Sant Vicenç se han
presentado diez, esta és la sexta. De alguna forma és el seguimiento de la Ley 24/2015 lo
que planean pero en base a la Ley que se ha presentado en el Congreso y se trata de
potenciar que esa Ley salga. Entienden que a veces se hacen políticas que no son las
correctes para llevar a “buen puerto” a las persones con problemàtica de la vivienda, se
refiere a la Ley que hace poco se aprobó por PDeCAT, PP y Ciudadanos, la cual si se hubiese
entendido la Ley que estan planteando no hubiera sido necesario ni si quiera aprobarla
porque esta Ley garantiza que todo eso que se plantea en esa Ley de deshaucio exprés no
era necesario. Mitiga un poco esas decisiones que se toman sin tenir en cuenta realmente
que hay un problema mucho mas grande que el que se està planteando de valorar sobre
el sentido solo de los ocupas etc. Esa ley no va en función de la gente que esta ocupando
sino en otro sentido y su crítica és en cuanto a esa postura adoptada. Agradece que se
tome la iniciativa de presentarlo.

Albert Cañellas
Diu que fa una breu explicació del sentit del vot. El seu grup votarà a favor en primer lloc
perquè són propostes concretes que avancen cap al dret de l’habitatge, en segon lloc
perquè donen resposta a unes mobilitzacions i necessitats que existeixen de necessitat
greu de l’habitatge, són propostes totalment assequibles per qualsevol govern. No hauria
sorgit per iniciativa pròpia d’ells, fer una demanda al Congreso espanyol ni en aquest sentit
ni en cap altre perquè ells consideren que la via per avançar cap els drets és el ple exercici
del dret a l’autodeterminació i uns processos constituents a reu de la península ibèrica que
els avancin cap a la conquesta dels drets i, en el cas dels països catalans, la construcció
d’una república als països catalans. Si es positiu recolzar aquesta moció i el seu vot serà
favorable.
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas
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Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Diu que des d’ERC de Corbera ratifiquen tot el què ha dit el senyor Albert Cañellas, portaveu
de la CUP, i s’afegeixen com ha dit en aquesta Moció i per tant el seu vot serà favorable.
Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.
“Vots a favor: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó
Garriga (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, Ramon Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Abstencions: Alfonso Olarte Rodés (PP).

S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”
ALCALDIA
12. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 926/2018, 929/2018, 977/2018 i
1015/2018, que literalment diuen:
- Donar compte Decret d'Alcaldia 926/2018, de 7 de juny – Modificació en la
designació de membres i delegació de competències.
CARTIPÀS MUNICIPAL 2015 - 2019 (3a etapa)
Al Ple municipal de 5 de juny de 2018 ha pres possessió com a regidora de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat la senyora Jordina Ribó Garriga, en substitució
del regidor Èric Blanco i Moragas.

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. Nomenar la regidora Jordina Ribó Garriga membre de ple dret de la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament, en substitució del regidor Pol Ejarque i Cortés.
SEGON. Completar el nomenament de tinents/tes d’alcaldessa de conformitat amb el
detall següent:
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Com a conseqüència de l’anterior s’han d’efectuar tots els canvis en el cartipàs
municipal que esdevinguin necessaris atès que la nova regidora forma part de l’equip
de govern.
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- Segon tinent d'alcaldessa: Jordi Anducas i Planas
- Tercera tinenta d'alcaldessa: Jordina Ribó Garriga
TERCER. Efectuar a favor de la regidora Jordina Ribó Garriga les delegacions generals
i particulars de competències en relació a les atribucions de proposta, impuls, gestió i
resolució dels assumptes corresponents a l’Àrea d’Atenció a la Ciutadania i a l’Àrea de
Transparència i Participació Ciutadana, de conformitat amb les determinacions que per
a aquestes àrees s’estableixen al Decret 758/2018, de 3 de maig.
QUART. Determinar que aquest Decret entrarà en vigor en el moment de la seva
signatura. Respecte de la delegació de competències, 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,
sense perjudici de la potestat de revocació i advocació de l’òrgan delegant.
CINQUÈ. Notificar la present resolució a les persones interessades i als diferents
departaments municipals.
SISÈ. Ordenar la publicació d’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.
- Donar compte Decret d'Alcaldia 929/2018, de 7 de juny – Modificació en la
determinació dels regidors que exerciran el seu càrrec amb dedicació i
determinació de les retribucions
CARTIPÀS MUNICIPAL 2015 – 2019 (2a etapa)

Per Decret d’Alcaldia 759/2018, de 3 de maig, es van determinar els membres de la
Corporació que desenvolupen els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial
arran de la nova configuració de l’equip de govern com a conseqüència de la moció de
censura aprovada pel Ple el 2 de maig anterior.
El 24 de maig de 2018 (RE 2018/4954), el Sr. Albert Cañellas Pagés ha presentat
instància en la qual manifesta que la retribució fixada pel Ple per al seu càrrec supera
el límit del codi ètic de la CUP-Corbera i sol·licita la disminució de la retribució a
21.000,00 € anuals.
El 27 de maig de 2018 (RE 2018/5045), el Sr. Xavier Miquel Pons ha presentat
instància en la qual manifesta que la retribució fixada pel Ple per al seu càrrec supera
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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 dedicació parcial.
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el límit del codi ètic de la CUP-Corbera i sol·licita la disminució de la retribució fins a
26.000,00 € anuals, que és la que l’esmentat codi ètic fixa per a un regidor amb
càrregues familiars com és el seu cas. En aquest cas, a més, s’ha d’adequar la
dedicació en el sentit de determinar que ho serà amb caràcter exclusiva i no parcial.
Les anteriors sol·licituds han provocat que el Ple municipal, en sessió ordinària de 5
de juny de 2018, hagi modificat l’acord anterior de 30 de juny de 2015 en el sentit de
fixar aquelles retribucions amb caràcter general tret d’aquells supòsits on els propis
regidors sol·licitin una disminució de les mateixes en aplicació dels codis de conducta
establerts per les seves formacions polítiques o per altres causes personals. L’acord
establia que la determinació concreta de les retribucions en aquestes casos quedaria
fixada mitjançant Decret d’Alcaldia.
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:
PRIMER.- Modificar, amb efectes del dia 5 de juny de 2018, el règim de dedicació del
regidor Xavier Miquel i Pons, que passarà a desenvolupar-lo en règim de dedicació
exclusiva.
SEGON. Fixar que, amb efectes del dia 5 de juny de 2018, les retribucions dels regidors
del grup municipal de la CUP en règim de dedicació exclusiva passaran a ser les
següents, fent-se efectives en 12 mensualitats del mateix import o la part proporcional
que correspongui:
- Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa: 21.000,00 € bruts
anuals.
- Xavier Miquel i Pons, regidor: 26.000,00 € bruts anuals.

QUART. Traslladar aquest acord als departaments d’Intervenció, Tresoreria i Recursos
Humans.
CINQUÈ. Publicar aquesta Resolució al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, al
portal de transparència i al 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.
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TERCER. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades per tal que aquelles
que hagin vist modificada la seva situació en relació al Decret 759/2018 formulin
acceptació expressa del règim de dedicació, de la qual es donarà compte al Ple en la
següent sessió ordinària que es dugui a terme.
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- Donar compte Decret d'Alcaldia 977/2018, de 13 de juny – modificació de
la designació dels representants de l’Ajuntament que formaran part de la
Comissió Mixta de l’aigua
Per Decrets de l’Alcaldia 2247/2016, de 29 de novembre i posteriors modificacions
amb els núm. 1212/2017, de 26 de juny, i 2016/2017, de 13 de novembre, es van
designar els representants de l’Ajuntament que formaven 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.
El Ple municipal, el dia 2 de maig de 2018, va aprovar una moció de censura i va ser
proclamada alcaldessa de l’Ajuntament la senyora Montserrat Febrero i Piera. Aquest
canvi fa necessari efectuar modificacions en la representació municipal d’aquesta
Comissió.
Per això, 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. Modificar 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 els servei d’abastament domiciliari d’aigua potable al municipi
així com la seva gestió.
La comissió, que es composarà amb un vocal menys respecte de les anteriors
composicions, queda integrada de la següent manera:

SEGON. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona
TERCER. Donar compte d’aquesta resolució al Ple municipal en la propera sessió
ordinària que celebri.
- Donar compte Decret d'Alcaldia 1015/2018, de 20 juny – de delegació de la
presidència del Consell Escolar Municipal
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Montserrat Febrero i Piera, alcaldessa
Xavier Miquel i Pons, regidor de Serveis públics
Rosa Boladeras Serraviñals, regidora del PSC (membre de l’oposició)
Maria Abarca Martínez, secretària general
Javier Vicen Encuentra, interventor de fons municipal
Raúl de Miguel Rodríguez, tècnic municipal
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L’article 4 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar Municipal
determina que la presidència del Consell correspondrà a l’Alcalde del municipi, que
podrà delegar-la en un regidor de l’Ajuntament, mitjançant la corresponent Resolució
de l’Alcaldia.
Per part de l’Alcaldia es considera adequat delegar la presidència del Consell al titular
de l’Àrea d’Ensenyament, el regidor Albert Cañellas i Pagès.
Per això, aquesta Alcaldia
RESOL
PRIMER. Efectuar en favor del regidor Albert Cañellas i Pagès la delegació de la
presidència del Consell Escolar Municipal.
SEGON. Notificar-ho a la persona interessada.
Alcaldessa
Comenta el contingut de cada un dels decrets a donar compte al Ple en el punt 12.

13. Donar compte d’altres
competència plenària.

resolucions

d’alcaldia

i/o

assumptes

de

1. Donar compte violència masclista.

Miracle Guerra
Llegeix: «Ja portem mig any del 2018 ja hi ha 21 femicidis, l’últim realitzat el 9 de juliol.
A això hem d’afegir 3 dones mortes per resistir-se a una agressió sexual. Un avi, de 70
anys, que va morir intentant protegir a la seva néta d’una agressió sexual de l’ex parella
de la mare.
Com Ens públic, com ajuntament local, volem visibilitzar i sensibilitzar la violència
masclista, no només dins de l’àmbit de la parella. Creiem que la societat s’ha de
transformar fins a rebutjar de forma contundent qualsevol forma de violència. Com la resta
de violències masclistes, la violència sexual és un problema estructural que va en augment.
L’any passat hi va haver un repunt dels casos de dones que van patir agressions sexuals.
Segons l’informe publicat pels Mossos d’Esquadra, a Catalunya es denuncia una agressió
sexual, cada 8h.
A això s'hi suma una altra dada alarmant: l’increment de les violacions sota submissió
química.
Les denúncies són la punta de l’iceberg i només representen una ínfima part de
les agressions que viuen les dones en el seu dia a dia.
El problema és clar: la normalització de les agressions sexuals. “Quan no hi ha violència,
intimidació o penetració, estan molt normalitzades”, explica la vicepresidenta de Dones
Juristes, Ester García, “no només a la nostra societat, sinó també a la nostra Administració
de justícia”. Les expertes denuncien que la manca de formació en violència masclista per
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Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.
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part dels operadors jurídics fa que les agredides sovint siguin qüestionades, jutjades i
culpabilitzades. Des de Corbera hem donat el primer pas en el desenvolupament del
protocol contra les agressions sexistes en la festa major. Que ha donat espai a diverses
formacions i a ampliar el contacte amb les entitats locals que són una peça clau en el
desenvolupament de la sensibilització vers aquest tipus de violències, procurant un
contacte entre les entitats locals què són una peça clau en el desenvolupament de la
sensibilització d’aquests tipus de violència.»
Alcaldessa
Dóna compte d’altres resolucions d’alcaldia i/o assumptes de competència plenària:

2. De l’aprovació per part de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31/05/2018,
d’una moció presentada pel grup polític CUP – Poble Actiu de la Diputació de Barcelona,
en suport al professorat de l’IES Palau de Sant Andreu de la Barca.
3. De l’aprovació per part de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28/06/2018,
d’una moció presentada pel grup polític CUP – Poble Actiu de la Diputació de Barcelona,
“l’Amiant, un problema de salut pública”.
Alcaldessa
Explica què abans de donar pas a Precs i preguntes dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

14. Precs i preguntes.
Alcaldessa
Dóna pas a precs i preguntes i la paraula al senyor Alfredo Prado.
Alfredo Prado
Explica què no han presentat al·legacions al pressupost precisament perquè no s’aturi i
d’aquí també les subvencions i comentar què la convocatòria de les subvencions què les
Ampes estan de vacances, seria una recomanació intentar parlar directament o trucar-los
perquè no quedin fora de termini i si es dona un cas, si podien ampliar el termini en el cas
que ho demanes alguna entitat. Tot i què ja saben que les entitats culturals estan en plena
feina, les escolars estan de vacances i les esportives pràcticament han acabat la
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Jordi Anducas
Explica què vol donar coneixement a tots els què estan escoltant, vinculats a entitats
culturals, esportives o d’ensenyament, què a correcuita han fet la convocatòria per atorgar
les subvencions. Es va aprovar la setmana passada i ja estan publicades a la web les bases
de la convocatòria. El termini és des de l’11 de juliol fins al 8 d’agost per fer les sol·licituds
i per tal d’anar més correcuita, si poden presentin ja tota la documentació justificativa i el
seu compromís al mes de setembre poder fer l’atorgament en funció de les activitats de
les diferents entitats i pagaran una bestreta del 80 € del que s’hagi atorgat i intentaran
què sigui entre la última setmana de setembre i la primera d’octubre perquè saben què hi
ha moltes entitats què necessiten una mica d’ajuda ràpida. Desmentir un “rum rum” què
corria què no es pagarien subvencions, què es pagarien al febrer de l’any vinent. Han
treballat el més ràpid que han pogut per al mes de setembre i octubre poder avançar el
màxim del que s’atorgui. És un concurs, això no ha canviat res i segurament el 20% restant
poder pagar-ho al més de novembre si els passen anticipadament totes les despeses
justificades. Només era donar a conèixer això.
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temporada. Van valorar, per no parar-ho tot, no presentar al·legacions a aquest
pressupost. Com s’ha parlat de les entitats un oferiment seria el local del pavelló, comentar
què a l’anterior Ple ja van dir si s’havia fet el contracte del control de l’estructura de les
obres, si el poden contestar. Sobretot, abans de ficar més diners a sota del pavelló, el
tècnic va dir que millor seria esperar un temps amb aquest control de l’estructura. Abans
d’oferir el pavelló tenir el control de que no es mogui. Ja que no paren de gastar diners en
l’escultura del pavelló, ja han gastats 300.000 €. Del curs de monitors, saber si ha acabat
ja i quina participació tenia. Quan ell portava Joventut si que era una iniciativa, ho ha
portat pràcticament 2 anys i creu que pel jovent de Corbera és una opció el curs de monitor
i premonitori i pagat al 100 %. Després l’empresa que ha guanyat el contracte de les
activitats esportives municipals, s’ha assabentat què no és l’empresa que ho portava
després de molts anys, vol saber el tema de l’empresa i els oferiments que ha fet de les
millores o perquè ha guanyat, seria altre pregunta. No sap qui porta el manteniment del
Martí i Pol, està fet un desastre. Ells tenien una inversió a aquest pressupost a la instal·lació
dintre de la zona esportiva, ha quedat esborrat. Com a mínim necessita una mica de neteja
igual què es tot l’interior del camp de futbol, abans passava una sèrie de mesos i ara fa
temps què no passa. I l’empresa que ha guanyat el concurs de l’escola bressol sembla què
és la mateixa què tenia el contracte antic, com van comentar, va fer un desequilibri financer
de 50.000 € què al final va quedar en res com va dir el senyor Cañellas en el Ple, confirmar
si és aquesta l’empresa que ha guanyat el concurs novament.

Ramon Gabarrón
Diu què té dues preguntes en concret, la primera si poden explicar com està el tema dels
pressupostos participatius a nivell general. I el segon és què a través de la Comissió
Assessora i sabent que es va aprovar en Junta de Govern la proposta de les lluminàries en
el contracte energètic del corrent, pregunta amb quins criteris ho han aprovat tenint en
compte que al gener quan l’equip de govern va fer la proposta, tots com oposició van
argumentar entre altres coses què els interessos eren molt alts i perquè no es demanava
un crèdit a la Diputació, perquè no es buscava altre proveïdor què ho fes més econòmic,
van argumentar què no es podia fer amb ningú mes què no fos el contractista actual i van
intentar explicar el què alguns ja coneixien, com ERC, què la millor solució era aquella i
ara resulta què tot el que veien malament ara ho han aprovat. La qüestió es saber amb
quins criteris diferents han aprovat en Junta de Govern, han passat 6 mesos i partint de la
idea què ells mateixos reconeixen què genera un estalvi de 3.000 €, vol dir que en aquests
6 mesos han perdut 16.800. € per no haver-ho aprovat en el mes de gener i era la mateixa
operació. També té entès, que l’aspecte més impostant era la diferència d’un 3,5 %
d’interessos i un 3 % d’interessos què han aprovat. Entén què aquesta diferència del 0,5
% de no aprovar-ho llavors i si ara, genera un estalvi de 800 € sobre els 16.000 € què han
perdut. I si no, li clarifiquen.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
Rosa Boladeras
Diu què en primer lloc els demanaria un balanç de la “Nit en blanc”, detall dels recursos
materials i humans què es van destinar i la seva pròpia valoració personal. Preguntar com
està la modificació del Pla general què estava redactat l’AMB en la zona limítrofa entre
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
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Pallejà i Corbera (Fontpineda i Can Margarit en la zona anomenada l’Espiral). A la Aclarir
si la memòria què hi havia redactada pel carrer Bellavista de 130.000 € es farà ara d’una
manera immediata i desprès es faran les voreres o va tot junt perquè no l’ha acabat de
quedar clar. Preguntar, que ho ha citat el senyor Anducas, l’obra i el projecte què estava
fent l’AMB del carrer Rafamans en quin estat està i si tira endavant quines previsions tenen.
Preguntar també a la senyora Rocas, què es torna a produir que l’helicòpter de la
Generalitat aterra a la zona de Corbera 2000 si poden dir de què es tracta o si ho poden
preguntar. A partir del què responguin tindria algun altre aclariment.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.
Manel Ripoll
Diu què la primera pregunta és com estar el conveni amb el Consell Comarcal amb el tema
dels mosquits, si s’ha avançat. L’altre seria les senyals què van promocionar ells què es
deien “Prou caques” què eren unes 45 i la idea era que fossin itinerants i què fa 4 mesos
què estan al mateix lloc de Cases Pairals i no s’han tocat, si es què pensen què ja estan be
allà o es què la Brigada no te temps per moure. L’altre preguntar a la senyora Rocas si el
dia de la Festa Major de la nit de “l’empalmada” va haver un incident greu com una agressió
a un policia. Saber si el tema de lloguer dels pisos de protecció oficial estan al dia tots o si
hi ha algun pagament endarrerit perquè hi ha molta gent en llista d’espera i si hi ha alguna
gent que no pogués pagar si farien alguna cosa.

J.A. Andrés Palacios
Diu què vol fer unes quantes preguntes. En l’últim Ple el senyor Xavier manifestava que
s’havien fet coses bé, malament en el tema de les escombraries i què no se’l podia fer
responsable quan portava un mes i té raó però ara porta dos mesos. Quines accions pensen
emprendre per solucionar el tema de les escombraries, hi ha moltes problemàtiques i es
detecta mes volum i com ho pensen resoldre. També com està el projecte de portar l’aigua
a Can Margarit, estan a l’estiu i Can Margarit comença a tenir problemes amb l’aigua ja, el
primer sector tenen moltes fuites, com està el projecte? S’ha modificat part de la subvenció
han afegit diners del sobrant, li sembla perfecte, però com està? Com estan les converses
amb l’AMB pel tema de l’aigua, encara què s’ha modificat l’estatut per dir que havien de
decidir. Ells van demanar ja fa dos anys en anterioritat d’aquesta modificació del
pressupost. Sap què han tingut una reunió, com està el tema de l’aigua? Com està el tema
de l’ACA? Sap què han tingut una reunió entre els veïns amb els criteris de les bio
depuradores, fosa sèptica, s’han portat una sensació què per tema de l’Ajuntament al final
no podran estar, quan són legals. Comentava el senyor Gabarrón, creu què ahir van
aprovar una modificació de l’enllumenat, en aquest cas vol saber com és possible què
adjudiquin aquesta inversió a una empresa privada, pràcticament una multinacional.
Perquè no han buscat alternatives, no han fet un procediment més transparent i més
eficient, perquè no han acceptat un préstec nou amb la Diputació amb interès d’un 1 %,
perquè accepta una proposta interessada d’una empresa d’enllumenat basada en estalvis
què no saben si passaran. No entén què qui está gastant molts diners hi no hi ha cap altre
alternativa, no és una contractació pública. La prioritat la tenen en invertir en lluminàries
o tenen altres prioritats? Gratis no hi ha rés però el què s’està pujant és el preu, encara
què no ho sembli, es paga més de 32.000 € de llum a l’any. L’estalvi què deia el senyor
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.
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Gabarrón són 800 € anuals. Al final els contractes són idèntics, hi ha una diferència de
6.000 € en 10 anys, han estalviat només 10 mesos del contracte i l’han adjudicat a aquesta
empresa. Si es pot saber el criteri per fer-ho desprès de saber tot això. Una pregunta al
senyor Pol, quina sensació és té quan aquí es vota una moció a favor del PDeCAT i en l’altre
càmera voten en contra. Volia saber-ho.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
Jordi Anducas
Respon al tema de les fites per veure si les obres del pavelló estan consolidades, està
previst. La possible intervenció què es pugui arribar a fer, si les entitats ho veuen, s’ha
parlat amb l’arquitecte municipal i tot va coordinat. Sobre el parc Martí Pol i la inversió, en
el pressupost 2018 hi ha una partida de 25.000 € què està per fer inversions allà i no s’han
fet perquè fa dues setmanes què està el pressupost actiu, la partida està.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Jordina Ribó.
Jordina Ribó
Respon al tema dels pressupostos participatius, dir què estan treballant en la participació
i també què tots coneixen com és Corbera què és una població molt dispersa i volen què
quan fan els pressupostos arribi al màxim de persones de la població. També volen
comentar què amb l’entrada en vigor de la protecció de dades, volen què la votació sigui
legal i què no surtin de la llei. També poder fer la votació digitalment i també s’està
treballant en la pàgina web, així què un cop tinguin totes les eines per poder fer una
participació activa, la participació ja serà una cosa real a la població.

Pol Ejarque
Respon sobre el detall de les qüestions econòmiques i recursos destinats a “La nit en blanc”,
ara mateix no té aquí però en qualsevol moment li farà el trasllat de totes les dades. En
quant a la valoració, comença primer amb la valoració què van fer les mateixes persones
què van assistir perquè gràcies a la venda d’entrades online van poder fer posteriorment
una valoració i enviar enquestes a la gent què hi va assistir. Sobre la valoració del sistema
de venda online, la majoria ho cataloguen de molt bé o de bé. En quant a la valoració de
la qualitat dels espectacles la majoria ho valora de molt bé o bé. En quan a complir les
expectatives, la majoria, tret de dues persones van valorar què si. Si ho recomanarien als
amics o amigues, la majoria valora què si. Si volien afegir proposta o millora a les properes
edicions, la majoria esmentava la bona iniciativa, animava a seguir fer-la créixer i a fer
una segona edició per l’any vinent. En quant a la valoració seva personal com a regidor
responsable de l’esdeveniment, dir què età molt satisfet, és una primera edició, creu que
han trobat un format què s’avé molt a Corbera alta, a més està generant un flux de gent i
els permet projectar-los a altres municipis del voltant, i en un futur poden aspirar encara
més alt. És una iniciativa molt bona i la compara amb la Tapatum què va començar amb
150 persones i ara estan parlant de 600. Creu què cal consolidar un producte d’artesania
i anar fent créixer mica en mica perquè acabi sent un esdeveniment de referència al
municipi. En quant a la pregunta de l’Andrés Palacios perquè voten en contra, ell sap el
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que ell mateix vota, a la seva bola no, coherència intenta tenir-la ben clara i quan vota allà
vota amb coherència.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Respon a la senyora Boladeras pel carrer Bellavista, la primera qüestió serà única i
exclusivament de voreres, atenent que en aquest moment no consideren què sigui
necessària tota la rodadora però si es farà un “reparche” on es pugui causar qualsevol tipus
de perill. Si a més a més es considera que quan es facin les voreres, com ha dit abans,
sinó “peatonalitzar”, si pacificar , s’intentarà què l’accés no restringit sigui mes aviat pels
veïns, per tant la rodadora és en una segona fase. L’helicòpter què aterra a Corbera 2000,
recorda què era un tema què ja es va parlar en la segona etapa i avui creu que ha tornat
a aterrar i fa cosa d’una setmana, fins ells sap, venen a recollir un comandament de
bombers aeris què viu en aquella zona i què està de guàrdia, ni bombers voluntaris de
Corbera ni seguretat ciutadana tenen res a dir, és competència de la Generalitat de
Catalunya. Se’ls ha demanat que aterrin en zones on no causin desperfectes però quan
venen a buscar-lo, suposadament, venen per una urgència. Respondre al senyor Ripoll, si
efectivament va haver un incident greu menys o menys a l’hora de “la botifarrada” al
primer tram de l’Avinguda Catalunya es van reunir una colla de ciutadans de Corbera i va
sorgir una baralla, pot-ser per l’hora i per la festa. La policia va anar a petició d’un altre
ciutadà i en el moment de separar-los un agent va ser agredit. Creu que demà és el judici
però l’agent està be. L’endemà va anar a treballar, masegat i amb la cara inflada.

Xavier Miquel
Respon al tema de les escombraries són plenament conscients dels problemes què hi ha,
s’està dedicant molts esforços des de l’Àrea de Via Pública i altres Àrees. Ja es va comentar,
van entrar i el volum al maig era de 120 tones, al mes de juny es va tancar amb 134 tones,
al mes de juliol van per aquest camí, recorden què els mesos anteriors eren 60-70, són
nivells de records històrics i això donat què estan lligats amb un contracte què és el què
és fins el 2021 i no es pot modificar. El què s’està fent amb col·laboració de l’Àrea de
Seguretat Ciutadana és intensificar la vigilància als punts on s’han detectat més
abocaments, s’han començat a obrir expedients i identificar persones, s’està fent una
presència intensa en aquest punt per detectar actuacions totalment desmesurades.
Evidentment què manca servei, però quan parlen què hi ha un punt verd què té un espai
què té i ve un camió i aboca 20 metres d’esporga, difícilment es pot fer alguna cosa. S’ha
parlat amb la pròpia empresa per fer modificacions dins el contracte per augmentar
aquesta recollida dels punts verds perquè només passa tres dies a la setmana i s’intentarà
què passi 5 dies a la setmana. S’intentarà millorar el porta a porta què es fa tan a nivell
d’esporga com a nivell de voluminosos què hi ha una llista d’espera bastant llarga de fins
i tot un mes, esperen que aviat es puguin fer aquestes modificacions. No creuen ni diuen
què els punts verds es fiquessin a mala intenció sinó amb tota la bona intenció, havia la
problemàtica que a la planta es va dir que de Corbera s’estaven portant molts impropis i
per això es van posar els punts verds. El que creuen que no es va fer de manera adequada
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és el què es podia abocar, s’han posat mes cartells explicant la normativa. El tancat està
ple, no es pot abocar res mes i envien aquest servei porta a porta i recull l’esporga què el
veïnat generi. També s’està demanant col·laboració ciutadana sempre que tenen reunions
amb urbanitzacions, sempre què es va als punts verds i troben allà ciutadans s’explica què
si us plau què difonguin la recollida del porta a porta, què la deixalleria està oberta en el
seu horari i diumenge i no es cobra res. Creuen què hi ha una manca d’informació d’aquest
servei porta a porta què és molt útil però molta gent ho desconeix. S’han fet també petites
modificacions en punts descontrolats, a Bon Repòs o Cases Pairals fincant un cadenat,
posant contenidors on hi havia descampats, allà es llançava absolutament de tot i sembla
què han minorat bastant els abocaments massius i descontrolats. La situació és complicada
i estan lligats amb un contracte què s’acaba al 2021 per sort, en el seu moment aquest
contracte es va retallar moltíssim per la situació econòmica què tenia l’Ajuntament i el petit
decret d’urgència de 2.000 € ja que era la setmana abans de Sant Joan i hi havia esporga
totalment descontrolada. S’estan estudiant altres mesures i com a mínim controlar aquets
abocaments incontrolats. Sobre el tema del projecte de Can Margarit ja ho saben perquè
és un projecte que van fer ells, l’ACA va donar una subvenció. No recorda exactament però
la proposta de l’empresa concessionària estava sobre els cinc cents mil i escaig euros, la
subvenció de l’ACA recull a la vora dels 340.000 €, la diferència és la què posen als
pressupostos mes o menys i esperen què el projecte quan surti a licitació hi hagi una baixa
d’aquests cinc cents i pico mil euros. La subvenció de l’ACA arriba fins a novembre del
2019, estarà fet abans d’aquest moment. Tema Mas den Puig, si hi ha una problemàtica
de les bio depuradores què alguns veïns l’havien posat. A la reunió de amb l’ACA van dir
què era una de les solucions, les bio depuradores i l’ACA estava intentant que mica en mica
el tema de les foses sèptiques anessin desapareixent, es demanava al veïnat solució
conjunta i participació activa de tothom. El tema de la setmana passada per l’aigua, era la
primera reunió de la Comissió mixta de l’aigua, fa dos anys que es va crear i fins ara no
s’havia reunit maig i es va convocar per pressions. Des de què van entrar, en dos mesos
s’ha pogut reunir aquets Comissió mixta. No tot ho fan tan a correcuita i s’ha aconseguit
què després de dos anys la Comissió mixta de l’aigua es convoqués. Tal i com es va fer hi
havia un representat de l’oposició que en aquell moment era ell mateix de la CUP, ha
canviat i la representat era la Rosa Boladeras del PSC i no va poder assistir a la reunió què
es va fer la setmana passada. El que es va dir era una mica de canvi de paradigma. Com
bé es sap l’objectiu de l’equip de govern és estudiar les diferents alternatives què hi ha i
treballar per la municipalització de l’aigua. No era el què s’havia transmès a l’Àrea
anteriorment, el què s’havia transmès era que es volia traspassar el servei un cop s’acabés
amb Sorea a l’empresa mixta. I ara mateix, ja se sap que l’empresa mixta està en una
situació molt delicada i l’Àrea no sap ben bé què passarà i segurament aquesta empresa
mixta desapareixerà en els propers mesos. El què es va demanar és una revisió del pla
què va fer l’empresa concessionària amb les inversions necessàries, una empresa va
valorar en gairebé 15.000.000 €, ells creuen què és totalment desorbitat i es va demanar
assessorament a l’àrea per veure quina era la inversió real què cal a Corbera a nivell de
infraestructures. També s’ha demanat què l’Àrea els faci diferents estudis de diferents
possibilitats de gestió de l’aigua i paral·lelament s’ha demanat a la Diputació un estudi per
la municipalització de l’aigua. El contracte amb Sorea acaba el 3 d’abril de l’any vinent, en
aquell moment la situació quedarà igual i han de veure com segueixen fins què la decisió
estigui presa i tot el procediment, què no es curt, es dugui a terme. El tema de Elecnor, ja
van dir què a nivell tècnic aquests inversió què es proposava des de l’anterior equip de
govern els semblava correcte. Les diferents valoracions què es van fer en aquell moment
en la oposició tan d’ells com altres partits van ser què creien què en la situació econòmica
què estava l’Ajuntament què era molt millor què anteriorment, era mes interessant fer-ho
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amb inversió en licitar i no dins d’aquets contracte. Ells van entrar i com una de les seves
propostes era no malbaratar la feina què s’havia estat fent, tant a nivell polític de moltes
coses, com sobretot tècnica com era això van decidir tirar-ho endavant. Des de la CUP es
va manifestar als Plens què els creava neguit el tema de la clàusula sol què hi havia, se’ls
va dir què era una cosa típica en aquest tipus de contracte i han vist què s’ha pogut
negociar, les coses es poden canviar. Parlen què s’han perdut 16.000 € des de la proposta
què van fer al febrer fins a la de ells ara al juliol, és molt subjectiu perquè al febrer quan
ho van presentar també els podien haver dit perquè no han presentat 5 mesos abans. Han
treballat amb una cosa què tècnicament era adequada però econòmicament tenien dubtes
però la nova proposta parla què Elecnor estableix un finançament d’aquest import a 12
anys i 6 mesos (150 mesos ) amb un tipus d’interès fix del 3% anual, resultant un import
total de 418.826 € iva exclòs. A la proposta inicial es parlava de 160 mesos, tipus d’interès
inicial del 3,5 % i resultant un import total de 432.000 €, es a dir aquests 16.000 € aquí
ja es redueixen amb la nova proposta i a més era un tipus d’interès variable no fix que
d’aquí a 160 mesos no sabran com està l’euríbor. Creuen què és una millor inversió perquè
tenien aquesta por de no saber on arribaria l’euríbor. Ara l’actualitat, ahir van aprovar en
Junta de Govern i al sortir, en una reunió amb Elecnor els va comunicar què l’empresa
subministradora de leds tancava el 4 d’agost, per tant això queda en punt mort. La propera
Junta de Govern deixaran sense presa de decisió aquest punt i a veure què es fa perquè
l’Ajuntament no s’arriscarà. S’ha de tornar a valorar tot.

15/02/2019 La secretària acctal.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
Respon què el curs de monitors què s’està fent ara al juliol i acaba aquesta setmana, la
participació no ha estat tan nombrosa com els hagués agradat. Es van apuntar unes 14
persones i de forma efectiva han participat 9 persones però cal dir què la iniciativa era
molt valuosa, ells van valorar què era molt bona idea què haguessin impulsat anteriorment
aquest curs de monitors, han fet l’esforç de difusió i serà per manca de difusió o pot ser
es pot millorar alguna cosa com les dates perquè és una època què justament hi ha
persones a Corbera què treballen al casal d’estiu. Hi ha persones involucrades amb l’Esplai
i no és la millor època per fer el curs de monitor. Tot i així les persones què han participat
ho valoren molt positivament. Sobre el tema de l’escola bressol, sobre el tema del
desequilibri la pròpia empresa explica què això és un tema de la gestoria, què ja ho han
canviat. El cas és què desequilibri no hi ha hagut i ara s’ha proposat el nou concurs. En el
nou concurs s’ha presentat aquesta empresa i tres empreses més. Ahir tenien les dades
sobre la taula i la què va passar el concurs era aquesta mateixa empresa, en principi seria
la què ho portaria, la què tenia més punts. Sobre els habitatges de protecció oficial, el punt
més positiu és què ja hi ha un parell potser tres unitats de convivència què han manifestat
la intenció de mudar-se a altres habitatges i puguin entrar altres famílies. Sobre el tema
d’impagaments, aquets habitatges existeixen per donar resposta a temes de situacions
econòmiques complicades i a persones què tenen ajuts pel pagament de lloguer i hi ha
persones què en moments puntuals tenen dificultats per fer el pagament i ha hagut algun
cas en el què s’ha acordat flexibilitzar-ho d’una altre manera.
Alcaldessa
Comenta també si sabien què les Amples estaven de vacances.
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Respon què si, als últims moment quan les han anat veien les han avisat què això sortiria
al juliol i ja s’ha fet l’esforç si ha fet falta de trucar perquè ho sàpiguen.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.
Miracle Guerra
Diu què sobre la campanya de les caques, no han trobat res planificat. Es veu què la
Brigada ho anava canviant a mida què algú els anava dient i com ningú els ha dit, no l’han
canviat. Han de valorar aquesta campanya per veure resultats i veuran què fan. Sobre els
mosquits, també està pendent d’unes modificacions, s’han trobat unes irregularitats què
s’han trobat. És una llàstima perquè és una cosa què al mes de març es podia haver tirar
endavant, no sap perquè no es va fer i ara es troben amb aquets problemes.
Alcaldessa
Explica de la modificació del Pla general entre Fontpineda encara està en estudi, encara no
està tancat. La empresa què ha guanyat les activitats esportives, el què ha passat és què
l’empresa què fins ara ho estava portant, entenen què es va equivocar en posar els imports
unitaris i va incomplir les condicions fixades i ha hagut una altre empresa què ha guanyat.
És una llàstima però ha sigut així. Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.
J.A. Andrés Palacios
Diu què volia fer una pregunta, quina assistència va haver a “La nit en blanc”?
Pol Ejarque
Diu perdó què en cap moment l’han preguntat per l’assistència, aproximadament unes 250
persones.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
Rosa Boladeras
Respon què d’aquest tema que comenta què està en estudi per part de l’AMB, li han donat
un termini?

Rosa Boladeras
Diu sobre el què comenta la senyora Rocas, si què és veritat què es va observar què aquest
fet es produïa, no és què el vinguin a buscar quan hi ha una situació d’incendi sinó què el
venen a portar desprès a casa seva. Pot ser és antiquada però no li sembla gaire corrent
que a algú el portin a casa seva en helicòpter. I se’n recorda què quan es va donar
anteriorment aquesta situació, van dir què si es repetia demanarien explicacions. Està
d’acord què com Ajuntament no és una responsabilitat però si han de demanar comptes a
qui té les competències. I desprès preguntar perquè no funciona el pagament amb targeta
de crèdit a l’aparcament del carrer la Pau.
Mercè Rocas
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Respon què no, encara no hi ha un termini. Sap què encara no està tancat.

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

0df6c0b8144d4c51abc6e31c93dfcd63001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Respon què si ella ja sap què venen a portar-lo, ja sap més què ella. Ella pensava que el
venien a recollir aquest comandament de bombers aeris i a més a més el venien a portar.
Si què des de seguretat ciutadana es va demanar anteriorment i s’ha tornar a demanar
explicacions a la Direcció General d’Interior, s’ha respòs què són per motius d’urgència.
L’únic què han sabut demanar és què allà on s’aterri no causi problemes, què aterri en el
camp de futbol per exemple. En tot cas com ho solapen com un motiu d’urgència, creuen
tenir dret a aparcar en qualsevol lloc. Han trucat a la Direcció General, han parlat amb el
comandament què han agafat i demanar per favor què tot i què vinguin amb motiu
d’urgència ho facin amb cura del municipi.
Rosa Boladeras
Diu què li semblaria què haurien de dir alguna cosa com Ajuntament.
Mercè Rocas
Respon què està oberta a qualsevol proposta.
Rosa Boladeras
Respon què ja faran una proposta.
Alcaldessa
Respon què no es pot pagar amb targeta de crèdit. Van tenir una reunió amb la regidora i
l’empresa i és per un tema de protecció de dades, perquè ara els pàrquings es paguen off
line, si es vol què es pagui on line tindria un cost molt elevat. Els que hi ha al carrer si
estan adequats.
Rosa Boladeras
Pregunta si ho deixaran així.
Alcaldessa
Respon què sí.
Rosa Boladeras
Diu què no es pràctic.

Mercè Rocas
Respon què per un cantó es comptabilitzava el que hi era pròpiament la màquina, per un
altre el software què s’havia d’introduir.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfredo Prado.
Alfredo Prado
Pregunta al senyor Cañellas amb el tema de l’empresa sobre la concessió sobre el
desequilibri econòmic què va dir què era un error de gestoria. L’error de gestoria era en
manteniment un 261 % d’increment, un 44 % d’increment en menjador, en el cost salarial
també tenia un increment d’un vint i pico % i aquí hi ha l’excel de tot això. Ell creu que
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Alcaldessa
Respon què no, no és pràctic. El què no poden és assumir el cost de posar una màquina
nova, uns 12.000 €.

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

0df6c0b8144d4c51abc6e31c93dfcd63001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

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

això de gestoria.., què això estan parlant del 2017. Ho diu perquè s’acaba el 2018 i espera
què l’empresa no presenti un desequilibri d’aquest tipus. Tot i què quan li diguin què es
una gestoria, això és un correu electrònic del tècnic a l’empresa, si vol li passa.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
Respon què aquests augments no eren reals, l’empresa no ha persistit a què aquests
augments fossin reals. Ni els assumeix l’Ajuntament ni l’empresa vol què els assumeixi
l’Ajuntament. L’empresa ha presentat uns números nous què si què són correctes i
assumits i si què hi haurà augment, serà ara mateix amb el nou contracte, en el salari de
les persones què treballen què totes augmentaran i són percentatges significatius i de totes
les persones que hi treballen, perquè totes elles estaven cobrant per sota de la mitjana
d’escoles bressol què va calcular. I per això en aquest nou plec van posar aquest augment
i la partida de personal efectivament augmentarà i perquè això l’ha decidit l’Ajuntament
desprès d’haver rebut les queixes per part de les treballadores, la demanda què la situació
era insostenible desprès de tants anys i què feia falta aquest augment què en algun cas és
de més del 30 % del seu salari.
Alfredo Prado
Respon què si no presentava desequilibri financer i ara hi ha un increment de salaris,
espera què no torni a prestar un desequilibri financer com aquest.
Alcaldessa
Respon què no es pot perquè ja està la licitació. Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
Jordi Anducas
Diu què l’agradaria fer una pregunta als representants del partit dels socialistes, saber
perquè s’han abstingut en l’aprovació del Pla Local de Joventut i perquè s’han abstingut a
la Moció de suport als nou del Palau.

Rosa Boladeras
Respon què en el cas del Pla Local de Joventut, la seva previsió era votar a favor. Desprès
de les paraules del senyor Cañellas menystenint tota la tasca què s’ha fet fins ara, posant
de relleu què s’havia prescindit de la figura del tècnic de joventut, sense saber ni haver
preguntat el perquè i desprès que digui què això és realment purament simbòlic, l’ha
semblat el més adequat. De tota manera, l’explicació del què perquè vota el què vota, en
aquesta sala, pensa què l’ha de donar més a la ciutadania què no amb ell què acaba de dir
què votava coses a favor què no hi estava en contra i què hi estava en contra i què ho va
fer durant tres anys. Pensa què no l’ha de donar amb ell més explicacions.
Jordi Anducas
Pregunta i la Moció dels nou del Palau?
Rosa Boladeras
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Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
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Respon és el què l’ha dit. Considera què aquest és el posicionament i s’hi ha de donar
explicacions no són precisament amb ell.
Jordi Anducas
Diu què ell pregunta en nom de la ciutadania.
Rosa Boladeras
Respon què ell, perdoni, però és el regidor d’hisenda. Pot ser vostè no té clar qui és i qui
representa però ella si.
Alcaldessa
Diu què abans de tancar el Ple voldria en nom de tot el govern si no hi ha cap altre
pregunta, voldria fer una denuncia contra l’atac que ha tingut el foto periodista J.B. (LOPD)
el va agredir fa molt poc un policia nacional. Ho condemnen tot l’equip de govern això.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió el dimecres
18 de juliol de 2018 a les 00:10 hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual
com a secretària certifico.»
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

La secretària, Maria Abarca Martínez
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