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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 10 DE MARÇ DE 2015
CORBERA DE LLOBREGAT, 10 de març de 2015
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 20:00
hores, es reuneix el PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a
terme la sessió ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.
Sota la presidència de l’alcaldessa, Rosa Boladeras i Serraviñals, assistits per la
secretària general, Maria Abarca Martínez i amb l’assistència de l’interventor,
senyor Javier Vicen Encuentra, hi assisteixen:
-

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

La presidenta obre la sessió i tot seguit es prenen els acords següents:
1. Aprovació acta sessió anterior.
Alcaldessa
Demana que es passi a votació.
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández
(PP), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio
(ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga
(CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón
Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).

2.Modificació de crèdits 5/2015.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de Finances,
amb el text següent:
Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades per a
les quals no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual o és insuficient, i atès
que hi ha un projecte de despesa d’exercicis anteriors amb excés de finançament
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afectat, i hi han crèdits d’unes aplicacions pressupostàries de despeses no
compromesos, cal tramitar expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
finançats amb romanent de tresoreria afectat, i crèdit extraordinari finançat amb
baixes per anul·lació d’altres partides del pressupost no compromeses.
Davant la necessitat de realitzar una modificació de crèdit per transferència de
crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa.
L’interventor municipal ha emès informe favorable que consta a l’expedient.
Atès el que disposen els articles 8, 9, 10 i 12 de les Bases d’Execució del vigent
Pressupost; els articles 177, 179 i 180 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL), i els articles 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 49, 50 i 51 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria
de pressupostos.
S’acorda:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 05/2015 mitjançant:
A) Crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria afectat per excessos
de finançament, segons el següent detall:
Despeses que cal finançar:
Projecte

Aplicació
pressupostària

Descripció

Consignació
actual

Alta

Baixa

Consign
ació
final

2015/2/AJUNT/07

11

1532

62300

MAQUINÀRIA,
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
VIA PÚBLICA

0,00

400,00

0,00

400,00

2015/2/AJUNT/09

13

1722

62300

MAQUINÀRIA,
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
SERVEIS PÚBLICS

0,00

2.387,00

0,00

2.387,00

TOTAL

0,00

2.787,00

0,00

2.787,00

Previsió
actual

Alta

Baixa

Previsió
definitiva

Aplicació
pressupostària

Descripció

1.87010

ROMANENT DE TRESORERIA
DESPESES AMB FINANÇAMENT
AFECTAT

286.407,24

2.787,00

0,00

289.194,24

TOTAL

286.407,24

2.787,00

0,00

289.194,24

En el present cas, el crèdit extraordinari es realitza per despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a
l’article 35 del RD 500/1990.
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Pel que fa al finançament que es proposa amb excessos de finançament, aplicació
1.87010 Romanent de tresoreria despeses afectades per import de 2.787,00 €,
correspon a que el projecte d’inversió amb codi 2005/2/AJUNT/17 U.A. La Creu de
l’Aragall i té excessos de finançament afectat, ja que el total d’ingressos afectats
reconeguts superen el total de despesa efectuada, i donat que no es preveu la
necessitat d’ aquest import d’excés de finançament a l’esmentat projecte, i atès
que els projectes d’inversió no poden estar sobrefinançats, amb la present
modificació
de
crèdits
es
pretén
transferir
als
projectes
d’inversió
2015/2/AJUNT/07, i 2015/2/AJUNT/09, per import de 400,00 €, i 2.387,00 €,
respectivament, el finançament dels recursos provinents d’un préstec concertat
amb “La Caixa” l’any 2008, aplicació pressupostaria d’ingressos 1.91312 Préstec Pla
Econòmic i Financer.
B) Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria afectat per excessos
de finançament, segons el següent detall:
Despeses que cal finançar:

Projecte

Aplicació
pressupostària

Descripció

Consignació
actual

Alta

Baixa

Consignació
final

2014/2/AJUNT/21

13

165

60901

INVERSIÓ
NOVA
ENLLUMENAT PÚBLIC
EL BON REPÒS

5.000,00

13.000,00

0,00

18.000,00

2015/2/AJUNT/03

13

160

60903

OBRES COL·LECTOR
CA N'ARMENGOL

480.000,00

100.000,00

0,00

580.000,00

TOTAL

485.000,00

113.000,00

0,00

598.000,00

Finançament que es proposa:
Aplicació
pressupostària

Descripció

Previsió
actual

Alta

Baixa

Previsió
definitiva

1.87010

ROMANENT DE TRESORERIA
DESPESES
AMB
FINANÇAMENT AFECTAT

289.194,24

113.000,00

0,00

402.194,24

TOTAL

289.194,24

113.000,00

0,00

402.194,24

En el present cas, el suplement de crèdit es realitza per despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a
l’article 35 del RD 500/1990.
Pel que fa al finançament que es proposa amb excessos de finançament, aplicació
1.87010 Romanent de tresoreria despeses afectades per import de 113.000,00 €,
correspon a que el projecte d’inversió amb codi 2005/2/AJUNT/17 U.A. La Creu de
l’Aragall i té excessos de finançament afectat, ja que el total d’ingressos afectats
reconeguts superen el total de despesa efectuada, i donat que no es preveu la
necessitat d’ aquest import d’excés de finançament a l’esmentat projecte, i atès
que els projectes d’inversió no poden estar sobrefinançats, amb la present

modificació
de
crèdits
es
pretén
transferir
als
projectes
d’inversió
2014/2/AJUNT/21, i 2015/2/AJUNT/03, per import de 13.000,00 € i 100.000,00 €,
respectivament, el finançament dels recursos provinents d’un préstec concertat
amb “La Caixa” l’any 2008, aplicació pressupostaria d’ingressos 1.91312 Préstec Pla
Econòmic i Financer.
C) Crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del
pressupost no compromesos, segons el següent detall:
Despeses que cal finançar:

Projecte

Aplicació
pressupostària

________
___

11

1532

48017

________
___

13

165

48009

Descripció
CONVENI MANT.VIA
PÚBL/SERV.ASSOCI
ACIÓ PROPIETARIS
LA SERVERA
CONVENI
MANT/CONSUM
ENLLUM.ASSOCIAC
IÓ PROPIETARIS LA
SERVERA
TOTAL

Finançament
proposa:

Projecte

que

Consignació
actual

Alta

Baixa

Consignació
final

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

769,32

0,00

769,32

0,00

3.769,32

0,00

3.769,32

Consignació
actual

Alta

Baixa

Consignació
final

1.500,00

0,00

1.500,0
0

0,00

200.692,47

0,00

1.500,0
0

199.192,47

769,32

0,00

769,32

0,00

202.961,79

0,00

3.769,
32

199.192,47

es

Aplicació
pressupostària

________
_

11

1532

48012

________
_

03

011

91100

________
_

13

165

48007

Descripció
CONVENI MANT.VIA
PÚBLICA/SERVEIS
COMUNIT.PROPIET.
LA SERVERA
AMORTITZACIÓ DE
PRÉSTECS
A
LL.TERM.D'ENS DEL
SECTOR PÚBLIC.
CONVENI
MANTEN/CONSUM
ENLLUMENAT
COMUNIT.PROPIET.
LA SERVERA

TOTAL

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

Projecte

Aplicació
pressupostària

Descripció

Consignació
actual

Alta

Baixa

Consignació
final

________
___

11

1532

21000

CONSERVACIÓ
VIES PÚBLIQUES

85.000,00

7.617,68

0,00

92.617,68

________
___

20

132

22105

PRODUCTES
ALIMENTARIS
POLICIA

100,00

99,60

0,00

199,60

________
___

20

136

22105

PRODUCTES
ALIMENTARIS
BOMBERS

6.000,00

83,70

0,00

6.083,70

________
___

02

929

50000

FONS
DE
CONTINGÈNCIA

60.000,00

0,00

7.800,98

52.199,02

9.900,00

9.900,00

0,00

19.800,00

199.192,47

0,00

9.900,00

189.292,47

360.192,47

17.700,98

17.700,98

360.192,47

________
___

11

1532

48014

________
_

03

011

91100

CONVENI
MANT.VIA
PÚBLIC/SERV.JU
NTA
COMPENS.STA.M
A.DE L'AVALL
AMORTITZACIÓ
DE PRÉSTECS A
LL.TERM.D'ENS
DEL
SECTOR
PÚBLIC.
TOTAL

SEGON. Aprovar la modificació del Programa de Finançament del Pla d’Inversions
derivada de la present modificació.
TERCER. Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en els termes d’exposició
pública no es presenta cap reclamació contra el mateix.”
Alcaldessa
Dóna la paraula al regidor de Finances, senyor Gabarron, perque faci l’explicació.
Ramon Gabarron
Diu que es tracta de necessitats de crèdit no previstes inicialment i, per tant, és necessari
assignar les partides. En aquest cas es tracta de quatre apartats de crèdit, tal i com es pot
observar a la proposta.
En el primer apartat s’ha de comprar un grup electrogen per a la brigada municipal i uns
estris que són necessaris per al desenvolupament de la seva feina i que no estaven
previstos. Aquest diners s’utilitzen del romanent d’excessos de finançament que no s’han
d’utilitzar.

En el segon apartat, també finançat amb romanent d’excessos de finançament que no s’han
d’utilitzar, és una modificació per a l’enllumenat del Bon Repòs, ja que s’havia fet una
provisió insuficient. També ha estat del tot necessari modificar l’import de la partida
destinada al col·lector de Ca n’Armengol perquè finalment el projecte que ha presentat l’Àrea
Metropolitana puja més del previst.
En el tercer apartat, el que s’utilitza són baixes d’altres partides. S’ha hagut de fer una
modificació de crèdit sense modificar import per tal de consignar correctament el nom d’un
destinatari dels convenis amb urbanitzacions, en concret de la Servera, ja que al pressupost
constava “comunitat” quan el correcte era “associació”.
També ha fet falta fer una modificació de crèdit per a les partides que hi havia previstes per
al 2014 que no es van utilitzar, dotant-les per a 2015.
En el quart apartat, s’inclouen les despeses que ha originat la darrera nevada i que, atès que
no es podia encarregar directament a la partida de contingències, s’ha hagut de fer una
modificació de crèdit per l’import que es pot veure reflectit a la proposta.
Es posa a disposició dels presents per a qualsevol dubte o ampliació.
Alcaldessa
Explica que vol aclarir, respecte al projecte de modificació de crèdits, que hi ha dues
incorporacions. Una és aquest material de brigada. Es tracta d’un pla d’ocupació
subvencionat i no contempla el material que necessita la brigada per a treballar. L’altra tema
es refereix al col·lector de Ca n’Armengol que, en una primera estimació econòmica, el
programa fet per l’ÀMB tenia un cost i finalment, quan ha entrat el projecte aquí, en té un
altre, incloent expropiacions i ocupacions.
Explica que potser en la licitació es produeixi una baixa però d’entrada per a poder treure el
projecte a licitació s’ha de tenir l’import íntegre i per tant, s’ha fet necessari fer aquesta
modificació. Després, evidentment, es mirarà d’obtenir la subvenció o cercar altres
financiacions.
Antonio Moreno
Sobre el col·lector, pregunta si la despesa final era de 200.000 i ara és de 300.000
Alcaldessa
Respon que no. Explica que la despesa final del col·lector tenia un pressupost de 580.000,
que és el cost total del projecte, segons preu projecte. D’aquest diners, 280.000 els posa
l’AMB que per cert, ja ha fet la notificació, 200.000 que es va aprovar la modificació de
crèdits en el ple anterior i 100.000 que es posen ara per a poder treure l’obra a licitació. Per
tant, seran 300.000 el que l’ajuntament haurà de posar ara.
Antonio Moreno
Recorda que aquesta és una obra que hauria de fer l’ACA i no un ajuntament amb problemes
de diners i l’ajuntament s’hauria de posicionar amb més força davant l’ACA i no esperar
trobar subvencions.
Potser s’hauria de mirar la manera de reclamar a l’empresa que va construir el col·lector.
Alcaldessa
Respon que el col·lector no està construït. S’està parlant del col·lector que enllaçarà el punt
baix de la xarxa interna de clavegueram de Ca n’Armengol amb el col·lector que arriba en
aquests moments a Can Rigol. Explica que s’està parlant de la xarxa en alta, i això no ha
construït ningú.
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Antonio Moreno
Insisteix en què hauria de ser l’ACA qui el construís i està en contra de que l’ajuntament ho
pagui i s’hauria de reclamar a la Generalitat.
Manel Ripoll
Diu que s’han fet fins a tres visites per a solucionar-ho i que es continuarà insistint.
Antonio Moreno
No es suficient dir que ja es reclamarà i s’hauria d’aconseguir un compromís de pagament i
s’ha d’aconseguir entre tots, incloent-hi als veïns.
Manel Ripoll
Els veïns estan informats de tot.
Antonio Moreno
Insisteix en què no és el mateix i fa la comparativa amb les obres mal fetes de Cases Pairals,
que mentre el conflicte continuï es podria pagar de la mateixa manera. Considera que es
tracta d’un tema de més valentia.
Alcaldessa
Respon que s’ha intentat tot, menys les pancartes. S’ha anat diverses vegades a L’ACA, i no
només se’ls hi ha dit que l’ACA no ho finançaria si no que han iniciat un canvi conceptual de
quins són els col·lectors que els hi pertoca i els que no. Per tant, al que van és a treure
responsabilitats. S’ha anat de la mà de l’AMB, d’EMSA i també s’han fet cartes demanant
aquest compromís.
El problema és que hi ha una xarxa feta fa sis anys sense estar en funcionament amb
abocaments per part d’alguns veïns i que és difícil determinar d’on surten. Hi ha, dons, una
xarxa sense ús que es va deteriorant i davant d’aquesta situació es decideix fer aquesta
obra. Explica que el diner és públic i prové dels impostos de tothom, explicant que aquí es
paga una quantitat més elevada però són impostos.
Antonio Moreno
Diu que els diners són dels ciutadans de Corbera per a pagar el que haurien de pagar altres.
Alcaldessa
L’alcaldessa insisteix en què evidentment els diners són públics i en el fet en què és una
obra que hagués tingut que fer l’ACA en el seu dia i el que no es pot fer és creuar-se de
mans sense fer res. S’ha optat per avançar i fer aquesta obra que és necessària. Els veïns
reclamen que han pagat unes obres, que han passat sis anys i que no ho poden utilitzar. I
mentre tant, han de fer el manteniment de les foses sèptiques i gastant uns diners que les
obres no els va solucionar res.
Dóna la paraula al senyor Manel Blanco.
El senyor Antonio Moreno intenta replicar a l’alcaldessa i aquesta lli demana que li donarà la
paraula després de la intervenció del senyor Manel Blanco.

Manel Blanco
Diu estar d’acord amb el que el regidor ha dit però que també els veïns no s’ho mereixen.
Comenta que no està d’acord en què es paguin unes obres que no pertoquen. Demana que
sigui on sigui, es recuperin aquests diners.
Antonio Moreno
Respon, en relació al que l’alcaldessa ha dit de que era diner públic, que Corbera està pagant
dues vegades. Una, de quan es va fer l’obra i ara. Per tant, s’està pagant dues vegades.
També està el tema de les Cases Pairals fa més anys i que els veïns també van pagar per
culpa d’errades de l’Ajuntament, preguntant si també s’haurien d’aixecar tots els carrers i
fer-los bé. Demana més lluita i més reivindicació dient que el seu vot serà en contra.
Montse Febrero
Demana ampliació al que l’alcaldessa ha dit sobre els canvis conceptuals per part de l’ACA.
Alcaldessa
Respon que l’ACA i la Generalitat no han acabat de materialitzar i en una reunió en la que va
assistir van dir que a partir d’aquell moment molts col·lectors pertanyerien al terme
municipal pel quan passessin. Per tant, la consideració de que col·lectors en alta són de
titularitat de l’ACA està canviant.
L’AMB ha assumit a través d’EMSA el manteniment de tots els col·lectors dels municipis que
ara han passat a pertànyer a l’AMB i que han de rebre els diners de manteniment. Això
també és una lluita entrant aspectes tècnics i econòmics. Aquest col·lector estava aprovat i
en el seu dia, integrat en la xarxa en alta i s’ha demanat que, com a mínim, s’assumeixi el
manteniment i en això s’està treballant fins que l’ACA no estableixi quins són els col·lectors
en alta i en baixa i que es continuï considerant aquest col·lector en alta.
Demana que es passi a la votació.
“Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP), Manel Blanco i Zurita i David
López i Lorán (COIC), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric Blanco Moragas i Isidor Schmid
Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon
Gabarron Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).
Vots en contra: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E).
Abstenció: Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA)”

L’alcaldessa excusa al senyor interventor que abandona la sala al no ser necessària la seva
presencia.

3.Ratificació proposta modificació dels Estatuts del Consorci LOCALRET.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text
següent:
L'Ajuntament de Corbera de Llobregat, en sessió del Ple municipal de 29 d’abril de
1999, va acordar la seva adhesió al Consorci LOCALRET, aprovant els seus Estatuts
publicats al BOP núm. 99, de 25.04.1997. Posteriorment, en data 28.09.2004 i
11.03.2014, el Ple municipal va aprovar les corresponents propostes de modificació
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dels Estatuts del Consorci LOCALRET que havia estat acordades per l'Assemblea
General d'aquest Consorci en sessions plenàries de 31 de gener de 2004 i 23 de
novembre de 2013.
La disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització
i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL), va modificar la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques, mitjançant la
inclusió de la nova disposició addicional vigèsima de la Llei 30/1992, sobre el règim
jurídic dels consorcis.
Aquesta nova disposició addicional vigèsima de la Llei 30/1992, introduïda per la
LRSAL estableix unes noves normes, de caràcter bàsic, sobre el règim jurídic dels
consorcis. Un dels aspectes més essencials d'aquesta nova disposició el constitueix
la necessitat de que els estatuts de tots els consorcis determinin expressament
l'administració pública a la qual quedaran adscrits. Així mateix, s'estableix que els
consorcis romandran sotmesos al règim de pressupostos, comptabilitat i control de
l'administració pública a la qual quedin adscrits.
Així mateix, la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic
i d'altres mesures de reforma administrativa, atorga 6 mesos per a l'adequació dels
estatuts dels consorcis a les determinacions d'aquesta llei, pel que fa al dret de
separació, dissolució i liquidació dels consorcis.
Mitjançant escrit tramès via EACAT, registre d'entrada de 23.12.2014, s'ha notificat
a l'Ajuntament l'acord de l'Assemblea General de LOCALRET, de data 27.11.2014,
pel qual es va aprovar inicialment una nova modificació dels Estatuts del Consorci
per tal d’efectuar la seva adaptació a les determinacions de la LRSAL.
La certificació de la secretaria general del Consorci LOCALRET transcriu literalment
l'acord de l'Assemblea General del Consorci de 27 de novembre de 2014, amb el
contingut següent:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord
amb la següent redacció (conforme al text refós que s'adjunta com a annex).
(...)
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el
benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un
cop transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública,
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”.

La proposta de modificació dels Estatuts del Consorci LOCALRET, del qual
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en forma part, afecta els articles següents: 2,
7, 23, 25, 26, 29, nou 29 bis, 32 i 33.

L'article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que
la modificació dels estatuts del consorci, amb l’acord previ del seu òrgan superior
de govern, ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats
consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació.
L’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, també
estableix que els acords per aprovar i modificar els estatuts del consorci s’han
d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
La Secretaria General ha emès informe favorable, el 16 de febrer de 2015, que
resta incorporat a l’expedient.
S’acorda:
PRIMER. Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local
LOCALRET, aprovada inicialment per l'Assemblea General del citat Consorci en
sessió de 27 de novembre de 2014, als efectes de la seva adaptació a la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local (LRSAL), amb el redactat i text refós que consten a l'expedient.
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord al Consorci LOCALRET per al seu
coneixement i efectes escaients.»
Alcaldessa
Explica que aquest i el punt següent venen motivats per un únic objectiu. L’Ajuntament
pertany tant al Consorci Localret com també l’Associació de municipis amb transport urbà i
les dues entitats han canviat els seus estatuts per adaptar-los a la normativa vigent i llavors
totes les entitats que pertanyen a aquestes entitats han d’aprovar també la modificació dels
seus estatuts.
Al no haver cap intervenció, l’alcaldessa demana que es facin les votacions una darrera de
l’altra, consignant-se en l’acta en el lloc que correspongui a cada punt.
Votació del punt 3er. de l’ordre del dia:
“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández
(PP), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio
(ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga
(CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón
Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).”

4.Ratificació acord de modificació dels Estatuts de l'Agrupació AMTU.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de Mobilitat,
amb el text següent:
L'Ajuntament de Corbera de Llobregat, en sessió del Ple municipal de 23 de març
de 2006, va acordar sol·licitar a l’Associació de Municipis amb transport urbà de la
2a corona metropolitana (AMTU) l’adhesió de ple dret de l’Ajuntament i l’acceptació
al seu si. Es considera, per tant, aquest acord el de formalització de l’adhesió i
d’aprovació dels estatuts.
Mitjançant escrit de l’AMTU, registre d'entrada de 1177 de data 12 de febrer de
2015, s'ha notificat a l'Ajuntament l'acord de l'Assemblea General, de data 9 de
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desembre de 2014, de modificació dels estatuts de l’Agrupació de Municipis titulars
de Transport urbà- AMTU.
La proposta de modificació dels Estatuts de l’Associació AMTU, del qual
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en forma part, afecta els articles següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

Denominació. L’Associació passa a anomenar-se ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA
MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ.
Títol preliminar. S’actualitzen les referències normatives i es reforça la voluntat de
l’AMTU d’ampliar els serveis i funcions
Article 1. Àmbit territorial. Es deixa clar que és Catalunya i es permet a tots els ens
locals formar part de l’entitat
Article 3. Es modifica la referència al domicili social, ara més genèrica, a la ciutat de
Granollers i que és potestat de l’Assemblea General la fixació del domicili social, en
funció de les necessitats que puguin anar sorgint.
Article 5. El contingut d’aquest precepte canvia i passa a ser el relatiu a les finalitats
de l’AMTU
Article 6. El nou article relaciona les funcions de l’AMTU
Article 7. Es regula el mandat i s’acota a 4 anys coincidint amb les eleccions
municipals
Article 8. Es concreten millor les funcions de l’Assemblea i s’eliminen les
competències de l’Assemblea per aprovar tots els convenis de col·laboració, que
passen a ser competència del Comitè Executiu i la Presidència. Es permet que, a més
del representant titular i suplent, l’alcalde/essa sempre pugui representar i exercir el
vot en nom de l’ajuntament soci. Es redueix el percentatge de socis que poden
demanar la convocatòria d’assemblea
La vicepresidència es regula en un precepte a part i es completen les competències
de la Presidència
L’article 10 passa a regular exclusivament la Vicepresidència
Article 11. El Comitè Executiu passa a ser regulat en aquest article i es completa en
relació a les seves funcions, augmentant les seves competències i els seu nombre
màxim de vocals, que passa de 14 a 20, possibilitant la incorporació dels consells
comarcals i d’altres ens supramunicipals, d’acord amb una distribució en funció del
nombre d’habitants.
Article 12. S’afegeix la regulació de la Direcció General.
Es simplifica l’adhesió de socis. Si compleixen les condicions per ser soci només
caldrà l’aprovació de cada ens local i comunicar-ho a l’AMTU.
14. Per últim, en relació a règim econòmic de l’associació, es millora el redactat del
Títol cinquè i es fixen les condicions i terminis per aprovar el pressupost i les quotes.
S’elimina la referencia a l’elaboració del pressupost per part del Comitè Executiu, i es
concreta que el CE aprovarà la proposta de pressupostos, que posteriorment haurà
de ser aprovat a l’Assemblea. En relació a l’article 20 se suprimeix la possibilitat que
l’Assemblea fixi les quotes dels socis, per passar a ser una obligació.

La Secretaria General ha emès informe favorable, el 25 de febrer de 2015, que
resta incorporat a l’expedient.
S’acorda:
PRIMER. Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts de l’ ASSOCIACIÓ DE
MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ, aprovada per l'Assemblea
General de l’esmentada associació en sessió de 9 de desembre de 2014 amb el
redactat i text refós que consten a l'expedient.
SEGON. Donar trasllat d'aquest acord a l’AMTU per al seu coneixement i efectes
escaients.

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández
(PP), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio
(ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga
(CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón
Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).”

5.Constitució del Registre d'Interessos de l'Ajuntament de Corbera de
Llobregat, aprovació dels models de declaració i de les normes de gestió i
funcionament.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia
següent:

amb el text

L’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL), en la seva redacció originària, determinava l’obligació de tots els membres
de les Corporacions Locals de formular, abans de la presa de possessió i quan es
produïssin variacions en el transcurs de mandat, declaració dels seus béns i de les
seves activitats privades que els proporcionessin o poguessin proporcionar-los
ingressos econòmics o afectessin a l’àmbit de les competències de la Corporació.
Amb la modificació introduïda per la Llei 9/1991, de 22 de març, aquesta obligació
es va estendre també als regidors cessants. Tanmateix, s'establia que aquestes
declaracions s'efectuarien en els models aprovats pel Ple municipal i s'inscriurien el
els corresponents registres d'interessos de cada Corporació local, tot i establint-se
que el registre de causes de possibles incompatibilitats i d'activitats tindria caràcter
públic.
Aquesta modificació legislativa va motivar l’aprovació, pel Ple municipal d’11 de juny
de 1991, dels models normalitzats adaptats de declaracions segons el detall
següent:




Declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol
activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.
Declaració de béns patrimonials.

La posterior entrada en vigor de la Llei 8/2007, de 28 de maig, de Sòl, va modificar
el redactat de l’art. 75 de la Llei 7/1985, entre d’altres aspectes, mitjançant la
disposició addicional novena, apartats 3 i 4, i van ser recollides posteriorment en el
Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de Sòl.
Aquestes modificacions legislatives succeïen a d’altres, introduïdes en relació al
mateix art. 75 de la Llei 7/1985, per la Llei Orgànica 1/2003, de 10 de març, per la
garantia de la democràcia en els ajuntaments i la seguretat dels regidors.
El redactat vigent dels apartats 7 i 8 de l'art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, estableix el següent:
" Art. 75.7. Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta
de Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y
sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos
económicos.
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Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en
sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y
de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso,
Sociedades.
Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos,
se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del
mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.
Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter
anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos
que fije el Estatuto municipal.
Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que
tendrán carácter público:
a) La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que
proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, se inscribirá, en el
Registro de Actividades constituido en cada Entidad local.
b) La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el Registro
de Bienes Patrimoniales de cada Entidad local, en los términos que establezca su
respectivo estatuto.
Los representantes locales y miembros no electos de la Junta de Gobierno Local
respecto a los que, en virtud de su cargo, resulte amenazada su seguridad personal o
la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o personas con
quienes tuvieran relación económica o profesional podrán realizar la declaración de
sus bienes y derechos patrimoniales ante el Secretario o la Secretaria de la
Diputación Provincial o, en su caso, ante el órgano competente de la Comunidad
Autónoma correspondiente. Tales declaraciones se inscribirán en el Registro Especial
de Bienes Patrimoniales, creado a estos efectos en aquellas instituciones.
En este supuesto, aportarán al Secretario o Secretaria de su respectiva entidad mera
certificación simple y sucinta, acreditativa de haber cumplimentado sus
declaraciones, y que éstas están inscritas en el Registro Especial de Intereses a que
se refiere el párrafo anterior, que sea expedida por el funcionario encargado del
mismo.
8. Durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los
representantes locales a que se refiere el apartado primero de este artículo que
hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas en que se
organice el gobierno local, les serán de aplicación en el ámbito territorial de su
competencia las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el
artículo 8 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de
Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración
General del Estado.
A estos efectos, los Ayuntamientos podrán contemplar una compensación económica
durante ese periodo para aquéllos que, como consecuencia del régimen de
incompatibilidades, no puedan desempeñar su actividad profesional, ni perciban
retribuciones económicas por otras actividades."

Tanmateix, la disposició addicional novena de la citada Llei 8/2007, de 28 de maig,
de Sòl, va introduir la nova disposició addicional quinzena de la Llei 7/1985, relativa
al règim d'incompatibilitats i declaració d'activitats i béns dels directius locals i altra
personal al servei de les entitats locals. L'apartat segon d'aquesta disposició

determina que les previsions de l'art. 75.7 de la Llei 7/1985, també seran
d'aplicació al personal directiu local i als funcionaris amb habilitació de caràcter
estatal que desenvolupin llurs funcions en llocs de treball proveïts mitjançant lliure
designació en atenció al caràcter directiu de les seves funcions o l'especial
responsabilitat que assumeixen.
Finalment, d’acord amb l’establert a l’article 8 de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els
subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació del Títol I hauran de fer pública, com a
mínim i entre d’altres, la informació relativa a la declaració anual de béns i
activitats dels representants locals, en els termes previstos en la LRBRL en els
termes que allà s’exposen ometent, en tot cas, les dades relatives a la localització
concreta dels béns immobles i garantint la privacitat i seguretat dels seus titulars.
Aquest nou redactat de l’article 75 de la LRBRL introduït per la Llei del sòl, i els
canvis produïts quant a la publicació per la regulació establerta a la Llei 19/2013
comporten la necessitat d’adequar els models de declaració existents a la
Corporació en relació a incompatibilitats, béns patrimonials i activitats que
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, així com regular el
Registre d’Interessos on s’han d’inscriure aquestes declaracions.
La secretària general ha emès informe, el 24 de febrer de 2015, en relació al
procediment a emprar i als models a aprovar, formant part de l’expedient.
Per tot l’exposat, en compliment del que determina l’article 75.7 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 163 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, els articles 62 a 64 del Reglament Orgànic Municipal i als
articles 30 a 32 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i a
proposta de l’Alcaldia, previ dictamen de la Comissió Assessora, el Ple acorda el
següent:
PRIMER.-Constituir el Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat, que substituirà el vigent fins a la data d’aquest acord.
SEGON. Establir que aquest Registre d’Interessos romandrà integrat pels dos
registres o seccions del registre:



Secció Primera: Registre d’Activitats. Inclourà les declaracions sobre causes
de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o
pugui proporcionar ingressos econòmics.



Secció Segona: Registre de Béns patrimonials. Inclourà les declaracions dels
seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, així com
de les liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, en el seu cas,
Societats.

TERCER. Aprovar els nous models de declaració que consten a l’expedient, deixant
sense efecte els aprovats pel Ple municipal d’11 de juny de 1991, segons el detall
següent:
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Model RA-1, de causes de possible incompatibilitat i d'activitats d’electes
(art. 75.7.a. de la Llei 7/1985 i art. 163 del Decret Legislatiu 2/2003).



Model RA-2, de causes de possible incompatibilitat i d'activitats de no
electes (disposició addicional quinzena de la Llei 7/1985).



Model RB-1, de declaració de béns i drets patrimonials (art. 75.7.b. de la Llei
7/1985 i 163 del Decret Legislatiu 2/2003).



Model RB-2, de declaració de béns i drets patrimonials (disposició addicional
quinzena de la Llei 7/1985).

QUART. Aprovar les normes de gestió i funcionament del Registre municipal
d'Interessos, d'activitats i béns patrimonials, que s'adjunten a l'expedient.
CINQUÈ. Establir que el nou model de Registre d’Interessos, les seves normes de
gestió i els nous models de declaració aprovats, entraran en vigor a l’inici del proper
mandat i, per tant, amb motiu de la nova presa de possessió d’electes i sessió
constitutiva de la nova Corporació.
SISÈ. Determinar que el Registre d’Interessos, d'activitats i de béns patrimonials,
romandrà sota la responsabilitat de l'Alcaldia o del membre en qui delegui, i que serà
custodiat i gestionat per la Secretaria General de la Corporació.
SETÈ.- Ordenar la creació del fitxer del Registre municipal d’Interessos, en base a les
noves determinacions respecte del seu contingut i normes de gestió, i el seu
posterior registre davant l’Autoritat Catalana de Dades Personals.
VUITÈ.- Publicar aquests acords i els models de declaració aprovats en el Butlletí
Oficial de la Província i a la pàgina web municipal.
NOVÈ.- Facultar l’Alcaldia, com en dret sigui necessari, pel desenvolupament dels
presents acords i, en particular, pel desplegament d’instruccions relatives a les
normes de gestió i funcionament del Registre d’Interessos.”
Alcaldessa
Es planteja la constitució del registre d’interessos de l’Ajuntament de Corbera aprovant els
models de declaració de les normes de gestió i funcionament. En aquest moment, els càrrecs
electes en el moment de prendre possessió del seu càrrec han de fer una declaració de quins
són els seus bens i les seves activitats econòmiques i quan cessen en el càrrec han de fer el
mateix.
Per tal d’adaptar-ho a la normativa vigent es fa una constitució d’un nou registre d’interessos
amb els models que seran aplicables a partir d’ara i el seu funcionament i gestió. Dóna la
paraula a la secretària.
Secretària
Explica que ja es va fer una modificació a 2008, que es va fer mitjançant una disposició
transitòria de la Llei del sòl i ara ha hagut una altra modificació en quant a la publicitat que
s’ha de donar al registre d’interessos que ha vingut introduïda per la Llei de transparència.
Aprofitant aquest fet es regula novament el registre d’interessos. Fins ara es feia abans de la
pressa de possessió, quan aquesta finalitzava o bé quan hi havia una causa que ho

modificava; la norma establia que, així com el registre d’activitats que generin ingressos o bé
tinguin a veure amb possibles incompatibilitats eren públiques no passava així amb el
registre de béns patrimonials. Amb els canvis introduïts, les declaracions s’han de fer abans
de la presa de possessió, amb la finalització del mandat. Després i quan hagi qualsevol
modificació, cada any s’ha de publicar igualment el registre d’interessos dels membres
electes, dels càrrecs de confiança i d’aquells funcionaris d’habilitació de caràcter estatal de
lliure designació. A més. la llei de transparència ha fet que sigui pública la declaració dels
béns patrimonials i activitats, limitant aquelles dades que puguin identificar l’immoble o les
seves característiques. Tot això s’ha d’articular perquè els models que hi havia fins ara eren
de l’any 1991 i estaven totalment desfasats. Explica que el que ara s’aprova entrarà en vigor
en la nova corporació. És a dir, els càrrecs que cessin faran servir els models anteriors.
Antonio Moreno
Pregunta si la publicitat anual es farà igualment amb canvis o sense.
Secretària
Diu que es publicarà la relació, dient que si una persona treu el llistat d’un any cap el altre,
veurà si ha hagut algun canvi o no. La llei diu que abans de prendre possessió, amb motiu
del cessament i quan hi hagi una variació i amb caràcter anual. Cada any s’ha de publicar,
amb canvis o sense.
Alcaldessa
Demana es passi a votar la proposta.
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández
(PP), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio
(ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga
(CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón
Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).”

6.Aprovació inicial de la Modificació de les NNUU del PGO en matèria
d'accessibilitat.
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Tinència d’Alcaldia
d’Urbanisme, amb el text següent:
Els Serveis tècnics municipals han redactat el document de la Modificació de les
Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació de Corbera de Llobregat, en
matèria d’accessibilitat.
L’objectiu principal d’aquesta modificació rau en la necessitat d’adaptar les normes
urbanístiques a les determinacions establertes per la Llei 13/2014, de 30 d’octubre,
d’accessibilitat, tot i que també s’aprofita la modificació per adequar un altre article
a la normativa urbanística vigent en aquestes moments.
En concret, la modificació redactada pels serveis tècnics municipals afecta aquells
articles que poden esdevenir d’aplicació davant la sol·licitud d’obres d’aquest tipus
– en concret, els articles 136, 149 i 160 - i motiva la introducció d’un nou article
129bis, per tal de regular la instal·lació dels ascensors en els edificis preexistents
quan no disposin d’espais interiors que admetin la seva instal·lació sense reduir les
condicions mínimes establertes en matèria d’habitabilitat, il·luminació i ventilació.
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D’altra banda, s’aprofita la modificació puntual de les NNUU per adequar el redactat
de l’article 19, relatiu a la precisió de límits fixats en el planejament general, per tal
d’adequar-lo igualment a la legislació urbanística vigent i a les figures que aquesta
contempla en l’actualitat.
En l’expedient consta l’informe favorable emès per la secretària general el 26 de
febrer de 2015.
Per tot l’exposat, a proposta de la Tinència d’Alcaldia d’Urbanisme i previ dictamen
de la Comissió Assessora, el Ple acorda el següent:
PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla
General d’Ordenació de Corbera de Llobregat, en matèria d’accessibilitat.
SEGON. Sotmetre a informació pública la Modificació de les Normes Urbanístiques
del Pla General d’Ordenació de Corbera de Llobregat, en matèria d’accessibilitat
aprovada inicialment juntament amb el document resum al qual es refereix l’article
8.5.a) del TRLUC pel termini d’un mes.
TERCER. Sol·licitar els informes que exigeix l’article 85.5 TRLUC als organismes i/o
departaments sectorials següents:
Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. Àrea de
Promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria
d’habitatge i millora urbana.
QUART. Suspendre la tramitació de llicències urbanístiques i altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial que afectin l’abast de la
modificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 73 i 74 del Decret
Legislatiu 1/2010 del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, en l’àmbit de
la modificació, segons plànol de delimitació que consta en l’expedient. Aquesta
suspensió s’ha d’entendre sense perjudici del que estableix l’article 102.4 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol que aprova el Reglament de la llei d’urbanisme.
CINQUÈ. Publicar aquest Acord amb la convocatòria d’informació pública en el
tauler d’edictes de la Corporació, en el BOP, en el DOGC, a un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació i a la pàgina web municipal, als efectes d’examen i
presentació d’al·legacions.”
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ripoll.
Manel Ripoll
Fa una exposició de la proposta.
Antonio Moreno
Diu que és un canvi positiu el fet de que l’ascensor vagi en un lloc adequat i no on vulguin
els veïns.

Alcaldessa
Explica que això no només afecta als blocs de pisos sinó que afecta també a les cases
unifamiliars. S’està parlant de com s’adequaran blocs antics i es refereix bàsicament als
habitatges plurifamiliars, ja que en els blocs de nova construcció haurà d’haver ascensor i
garatge d’acord amb la normativa.

Alcaldessa
Demana que es passi a votació.
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández
(PP), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio
(ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga
(CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón
Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).”

7.Aprovació conveni per a la millora dels serveis regulars de transport
públic de viatgers per carretera a Corbera de Llobregat.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Tinència d’Alcaldia de
Mobilitat, amb el text següent:
La Subdirecció General de Coordinació i Gestió del Transport per Carretera ha
enviat per a la seva aprovació un esborrany del Conveni a formalitzar entre el
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità,
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’empresa Autocorb, SA, per a la millora de
les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de
viatgers per carretera a Corbera de Llobregat.
Respecte de l’anterior Conveni formalitzat el 14 de desembre de 2010 i successius
Protocols addicionals que s’han anat aprovant cada any, l’actual que es proposa
aprovar manté una línia de continuïtat, sense que s’hagin introduït canvis en el
marc de col·laboració entre les parts que hi intervenen.
D’altra banda l’article 1 de l’ordre TES/376/2014, de 19 de desembre estableix que
els concessionaris de serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera
dependents de la Generalitat de Catalunya mantindran per a l’exercici 2015 les
tarifes vigents en el moment de la publicació d’aquesta ordre, sense incrementarles.
En dates 9 de febrer de 2015, Autocorb SA ha presentat la previsió de despeses i
ingressos del servei de transport urbà de Corbera per a l’exercici 2015.
L’enginyer municipal ha redactat l’informe de 16 de febrer de 2015 que queda
incorporat a l’expedient en el que es determinen itineraris i costos del bus urbà per
l’any 2015.
S’incorpora a l’expedient l’informe de la secretària general d’aquest Ajuntament.
S’acorda:
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PRIMER. Aprovar el Conveni a formalitzar entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat i l’empresa Autocorb, SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant
la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a
Corbera de Llobregat, d’acord amb el text del document que consta a l’expedient.
SEGON.
Autoritzar i disposar la despesa de 293.569,95 € corresponent a
l’explotació del servei de transport de viatgers de l’exercici 2015, d’acord amb la
previsió de costos i ingressos que s’informen pel tècnic municipal, amb càrrec a
l’aplicació
2015.21.4411.47901 de l’estat de despeses del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Facultar la Junta de Govern Local per a l’adopció dels acords relatius a
l’execució d’aquest conveni o a l’aprovació de modificacions no substancials.
QUART. Notificar aquest acord al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, a l’Autoritat del Transport Metropolità i a Autocorb SA, requerint a
aquest últim el pagament a que es refereix l’acord tercer.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jaume Guim.
Jaume Guim
Fa una exposició de la proposta, dient que és el conveni que cada any es signa.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Moreno.
Antonio Moreno
Sobre la previsió de 2015 relativa a l’import, diu que en el cas de que la previsió sigui menor
o major suposa que queda clar que l’ajuntament posa menys o bé s’ha de retornar la
quantitat que resulti, encara que habitualment la variació és molt mínima. L’Ajuntament és el
que paga aquest cost del transport urbà.
Alfons Olarte
Pregunta sobre la línia “e8” dient que creu han comprat dos autocars més, dient que sembla
ser que és un servei que funciona prou bé., ampliant les línies que van a Barcelona amb més
horaris.
Alcaldessa
Demana es passi a votació.
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández
(PP), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric
Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas,
Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios
(PSC-GiU).
Abstencions: Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA).”

8.Moció per a la modificació de la Llei 27/2014 per a la simplificació de les
obligacions tributàries de les entitats sense ànim de lucre.
La nova Llei de l’Impost sobre Societats aprovada a finals de novembre (Llei
27/2014, de 27 de novembre de l’Impost de Societats ha introduït canvis
substancials respecte la llei anterior, aplicables des de l’1 de gener de 2015, entre
les quals hi ha l’obligatorietat de presentar declaració per part de totes les entitats
sense ànim de lucre, ja siguin de l’àmbit social, cultural, cívic, esportiu, de mares i
pares, de veïns, etc.
A partir d’ara, qualsevol entitat-encara que no realitzi cap activitat econòmica i
amb independència del seu volum-estarà obligada a presentar l’Impost de
Societats.
L’anterior llei preveia una excepció a l’obligació de presentar la declaració de
l’Impost de Societats per les entitats sense ànim de lucre sempre que complissin
tres requisits:

a) que els seus ingressos totals no superin 100.000 euros anuals.
b) que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció
no superin 2.000 euros anuals.

c) que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a
retenció.

Amb la nova regulació totes les entitats sense ànim de lucre estan obligades a
presentar la declaració per totes les seves rendes, ja estiguin exemptes o no de
tributar, i sigui quin sigui el volum d’ingressos de l’entitat. Això vol dir que, malgrat
que l’impost no s’haurà de presentar fins 2016, les entitats hauran de portar una
comptabilitat de partida doble des de 2015 a fi de poder identificar adequadament
els ingressos i despeses corresponents a rendes exemptes i no exemptes.
D’entrada és satisfactòria tota iniciativa que, d’acord amb els principis democràtics
del nostre Estat de Dret, impliqui potenciar la transparència financera i comptable
de qualsevol entitat i associació. Sempre i quan, però, que això no suposi una
complicació administrativa i burocràtica que dificulti o impedeixi la capacitat de
gestió de les entitats. Cal tenir en compte que la gran majoria d’elles compten amb
pocs recursos humans i financers i, en general, estan dirigides i gestionades per
persones que exerceixen aquesta tasca de forma voluntària.
L’eliminació, en la Llei 27/2014, dels supòsits d’excepció per a aquestes entitats no
contribueix a la millora de la gestió. Més aviat al contrari, farà cada cop més
complexa la promoció de l’interès general i més difícil l'activitat de les associacions.
Suposarà que moltes entitats hagin d’assumir càrregues administratives molt
superiors a les actuals, desproporcionades i costoses, i que no es corresponen amb
la seva mida ni activitat. Farà més difícil la supervivència de les associacions que
contribueixen a la veritable riquesa i al bé comú de la nostra societat.
Corbera, com la resta de Catalunya, compta amb un teixit associatiu que
desenvolupa una gran funció social i cívica amb una mínima infraestructura tècnica.
Els seus gestors fan la seva tasca amb caràcter voluntari i els ingressos de les
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entitats es corresponen a les quotes dels associats, petits donatius, si és el cas, i
puntuals subvencions públiques.
Son entitats imprescindibles en la construcció de comunitat i han esdevingut un
nivell insubstituïble en la dinamització de la societat civil. En moltes ocasions,
algunes d’elles, són referents en els dispositius de lluita contra la precarietat. Des
d’aquesta perspectiva no sembla justificable obligar a aquestes entitats petites i
amb pocs recursos a assumir noves obligacions comptables i tributàries, únicament
per exercir un major control sobre elles.
La nova llei impulsada pel Govern del PP suposa un atac directe a la viabilitat del
teixit associatiu català i del conjunt de l’Estat, que té en el món local un especial
incidència pel seu arrelament dins la vida dels barris dels nostres municipis i ocupa
de forma voluntària un gran nombre de ciutadans i ciutadanes que altruísticament
dediquen esforços i temps en tirar endavant el món associatiu cívic, social, cultural i
esportiu. La nova Llei imposa noves obligacions i càrregues burocràtiques que
dificulten la gestió del dia a dia, dificultant una vegada més la tasca del món
associatiu i del tercer sector, que en el cas de Catalunya ha estat clau en la història
del seu progrés.
En aquest sentit, catorze federacions i plataformes d'associacions, representatives
de diferents àmbits i que aglutinen la major part de l'associacionisme de Catalunya,
han elaborat un posicionament conjunt per manifestar el seu desacord amb la Llei
27/2014 que tracta les associacions de forma anàloga a una societat mercantil.
Per tots aquest motius i antecedents, els grups municipals PSC-GIU, CiU, ERC,
COIC I ICV-EUiA-E, proposen al Ple els següents
A C O R D S:
Primer.- Mostrar el recolzament a totes les federacions i plataformes d'entitats i
associacions que s’han manifestat en contra de la Llei 27/2014 de l’Impost sobre
Societats, una mesura que els obliga a portar una doble partida de comptabilitat, i
que els tracta de forma anàloga a una societat mercantil.
Segon.- Instar el Govern espanyol a modificar la Llei de l’Impost sobre Societats
per tal de simplificar les obligacions tributàries de les associacions i entitats sense
ànim de lucre i recuperar el supòsit de no obligació de presentació de la declaració
de l’Impost sobre Societats.
Tercer.- Demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat que
instin el Govern de l’Estat a desenvolupar un nou marc fiscal per a les associacions
en el què es reconegui el valor de la forma jurídica d'associació com eina de cohesió
social, integradora i de saludable autogestió de la ciutadania, activa, compromesa i
participativa.
Quart.- Defensem d’acord amb els principis democràtics del nostre Estat de Dret i
seguretat jurídiques totes aquelles iniciatives que vetllin i impliquin potenciar la
transparència financera i comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan
vagin acompanyades d’un suport i assessorament administratiu que capaciti la
gestió d'unes entitats la gran majoria amb pocs recursos humans i financers.

Cinquè.- Fer acompanyament i assessorament a les associacions i entitats sense
ànim de lucre de municipi per a la presentació de les declaracions tributàries,
mentre no es modifiqui la Llei de l’Impost sobre Societats.
Sisè.- Reiterem el reconeixement i compromís cap a la important tasca que
realitzen totes les entitats sense ànim de lucre, la seva democràcia interna,
transparència econòmica, i sostenibilitat dels seus projectes socials, educatius,
culturals i esportius, així com la gran tasca voluntària i participativa que hi
dediquen molts dels nostres conciutadans.
Setè.- Notificar els acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, als
grups parlamentaris i a la Mesa del Congrés dels Diputats, al Govern de la
Generalitat, i al Parlament de Catalunya, així com a les entitats municipalistes
(FMC, ACM i FEMP) i a les associacions i entitats sense ànim de lucre del municipi.
Alcaldessa
Explica que va cometre l’error de presentar inicialment la moció amb el suport de tots els grups
municipals, segons es va deixar entreveure a la Comissió assessora, però sembla ser que el senyor
Olarte no vol figurar com a signant de la moció i per tant, es parla d’un text que proposen la resta de
forces municipals.
Explica que la nova llei d’impost de les societats posa dins del mateix sac a tot tipus d’associacions, per
a fer una declaració dels seus ingressos encara que el seu ànim sigui no lucratiu.
En la darrera revisió que s’ha fet d’aquesta llei sembla que finalment s’ha posat un topall per sota del
qual no s’haurà de fer aquesta declaració però hi ha moltes entitats en les quals les persones que les
integren ho fan amb caràcter voluntari, que poden tenir uns ingressos o un moviment que solen
convertir-se després en despesa, com ara les AMPES que gestionen serveis de menjador o les entitats
esportives que recapten quotes però que després generen també unes despeses. Tot això suposa uns
tràmits burocràtics que s’han de posar en mans d’una gestoria i els posa al mateix nivell que una
societat mercantil amb ànim de lucre. Deixant de banda l’afany recaptatori s’atempta contra el teixit
associatiu. És per això que neix aquesta moció i es presenta a aprovació en aquest Ple.
Explica també que aquesta moció també ha estat aprovada pel Consell Comarcal i de retruc a tots els
municipis de la comarca on ha estat presentada.
Demana es passi a votació.
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC),
Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo,
Èric Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas,
Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios
(PSC-GiU).
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP).”

9.Moció de suport a la Plataforma d'afectats per la hipoteca per a la
presentació a la Iniciativa Legislativa Popular per fer front a l'emergència
habitacional i a la pobresa energètica.
Proposició del Grup .Municipal del PSC-GiU, CiU, ERC, COIC i ICV-EUiA-E de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat donant suport a la Iniciativa
Legislativa Popular que presenten l'Observatori DESC, les Plataformes
d'Afectats per la Hipoteca de Catalunya i l'Aliança contra la Pobresa
Energètica de Mesures Urgents per fer front a 1'emergència Habitacional i
a la Pobresa Energètica a petició de la Plataforma d'Afectats per la
Hipoteca del municipi.
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Exposició de motius
I
Catalunya es una de les Comunitats Autònomes mes afectades per la crisi
econòmica. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, mes de 200.000 llars tenen
tots els seus membres a l’atur, de les quals 95.000 no perceben cap ingrés.
Aquesta situació d’emergència social és especialment greu en l’àmbit de l’habitatge.
El sobreendeutament hipotecari, de fet, es una de les problemàtiques mes
punyents. Catalunya s’ha convertit en una de les Comunitats Autònomes amb
major nombre d’execucions hipotecàries i de desnonaments. Segons dades del
Consell General del Poder Judicial, entre el 2008 i el 2013 es van iniciar 98.040
procediments d’execucions hipotecàries. En molts casos, aquest procediments
comporten no només la pèrdua de l’habitatge habitual sinó també l’adquisició d’un
deute exorbitant amb les entitats financeres. A la problemàtica de les execucions
hipotecàries s’hi afegeixen les dificultats per fer front al pagament del lloguer.
Segons dades judicials, l’any 2013, un 67% dels 16.008 desnonaments que es van
produir a Catalunya van estar relacionats amb l’impagament del lloguer.
Aquest panorama de vulnerabilitat habitacional es veu agreujat per l’existència d’un
mercat privat de lloguer escàs, car i altament especulatiu i per la manca d’un parc
d’habitatge social que permeti reallotjar les famílies afectades. Segons la
Conselleria de Territori j Sostenibilitat, els habitatges de lloguer social no arriben
ais 30.000 -un 1% del parc habitacional-, front al 18% de què disposen els països
de l’entorn europeu. L’exigua proporció d'habitatges econòmicament accessibles
contrasta amb els 448.356 pisos buits -13% del parc-, que segons l’institut
Nacional Estadística es concentren a Catalunya. En aquest context no es
d’estranyar que cada cop siguin mes nombroses les ocupacions de pisos buits per
parí de famílies incapaces de fer front al pagament de l’habitatge.
Alhora, resulta alarmant el creixement de la pobresa energètica entesa com la
dificultat per fer front a les factures de subministraments bàsics d’electricitat, gas i
aigua. Els preus d’accés aquest subministraments s’han tornat inassequibles per a
la població. Des de 2008, la llum ha pujat un 60% i l’aigua un 66%. El Síndic de
Greuges a l’informe sobre La Pobresa Energètica a Catalunya d’octubre de 2013
documenta els impactes socials, sanitaris i mediambientals de la pobresa
energètica, i denuncia el sobreesforç que implica l’acumulació de deutes vinculats al
pagament de factures de la llar. El mateix informe recorda que Segons l’Enquesta
de condicions de vida corresponent al 2011, a Catalunya h¡ ha 193.000 llars -un
6/9% del total- que no poden assumir la despesa de mantenir l’habitatge a una
temperatura adequada.
Segons dades de l’Associació Espanyola de Ciències Ambientals, només a la Àrea
Metropolitana de Barcelona, s’ha passat de 27.359 expedients de suspensió del
subministrament d’aigua el 2011 a 72.039, el 2012. Les dificultats per fer front al
pagament de l’habitatge i la pobresa energètica suposen, fins i tot, la pèrdua de
vides humanes.
El creixement d’aquesta situació d’emergència social ¡ l'escassetat deis
ajuts que reben les persones afectades contrasten amb els ingents
beneficis
obtinguts
per
entitats
financeres
i
empreses
de

subministraments. Les cinc entitats financeres mes grans de l’Estat espanyol —
Santander, BBVA, Caixabanc, Popular y Sabadell— van tancar 2013 amb un
benefici de 7.674 milions. Cal recordar, igualment que des de que va comentar la
crisi les administracions publiques han transferit al voltant de 165.000 milions
d’euros a les entitats financeres. L’informe Emergència Habitacional en el Estado
Español de l’Observatori DESC i la PAH mostrava com algunes de les entitats que
mes desnonen són precisament les que han concentrat la major part d’ajudes
publiques. La Conselleria de Territori i Sostenibilitat ha xifrat en 80.000 els pisos
buits nous a estrenar que resten buits a Catalunya. Aquest diagnòstic es pot
estendre també a les empreses de subministrament energètic. Durant els 3 primers
trimestres de 2013, l’oligopoli elèctric que opera a l’estat espanyol (Endesa, Gas
Natural-Fenosa, Iberdrola, EON Espanya i EDP) va obtenir 7.638 M€ de benefici, el
doble que el de les elèctriques europees. Només Endesa, principal empresa
distribuïdora de la llum a Catalunya, va declarar 1.879 M€ de benefici l'any 2013.
II
La manca de satisfacció de necessitats habitacionals i energètiques
bàsiques contradiu nombrosos compromisos internacionals assumits pel
Regne d'Espanya i per la Generalitat de Catalunya.
La Declaració Universal deis Drets Humans y el Pacte Internacional de Drets
Econòmics Socials ¡ Culturals, a l’article 11, reconeix “el dret de tothom a un nivell
de vida adequat per a ell i per a la seva família, ¡incloent-hi l'alimentació, el vestit i
l'habitatge, i una millora continua de condicions d’existència”.
Segons l’Observació General nº 4 del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals
(DESC) de Nacions Unides, el contingut del dret a l’habitatge compren l’accés
permanent a “recursos naturals i comuns, a aigua potable, a energia per la cuina, la
calefacció i la llum”. De fet el dret a l’aigua i al sanejament es troben
reconeguts a l’Observació General nº 15. L’Observació General nº 7, per la seva
banda, incorpora com a contingut del dret a l'habitatge la protecció contra
els desnonaments forçosos, i l’obligació de què els poders públics
garanteixin el reallotjament adequat de les persones sense recursos que es
vegin afectades per un desnonament.
Aquests continguts generen diferents tipus d’obligacions per a les administracions
publiques. En primer lloc, han de fer “tots els esforços, fins al màxim de
recursos disponibles” per satisfer-los, atorgant prioritat ais "col·lectius mes
vulnerables". En segon terme, han d’assegurar-los no només davant
l’administració sinó també front a abusos provinents de particulars. (Observació
General nº3).
Molts d’aquests drets i d’aquestes obligacions es troben recollits també a la
Constitució espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. L’article 47 de la
Constitució espanyola reconeix el dret a un habitatge digne i el vincula a l’obligació
deis poders públics d’impedir l’especulació. Junt al deure de combatre
d’especulació, els poders públics han de garantir que el dret de propietat no
s’exerceixi de manera anti-social (article 33) i subordina tota la riquesa [...] sigui
quina sigui la titularitat “a l’interès general”. Aquesta obligació es especialment
rellevant tractant-se d’entitats financeres ¡ empreses que presten serveis
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econòmics d’interès general sobretot quan han estat beneficiàries d’ajuts i
subvencions publiques.
També l’article 5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa que totes les
persones tenen dret a viure lliures de situacions “d’explotació i maltractaments",
com les que, de facto, comporten la manca d’un habitatge digne, el
sobreendeutament o la impossibilitat d’accés a subministraments bàsics d’aigua,
llum ¡ gas. L’article 30, de fet, determina que “totes les persones tenen dret a
accedir en condicions qualitat als serveis d’interès general". Per la seva banda, i a
l’igual que el Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials ¡ Culturals, l’article
42.3 de l’Estatut obliga els poders públics a "vetllar per la dignitat, la
seguretat i la protecció integral de les persones, especialment de les mes
vulnerables".
Ja en el marc de la legislació autonòmica, la protecció del dret a l’habitatge i
l’obligació d’eradicar-ne els usos anòmals, incloent-hi l’habitatge buit, està
contemplada a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. L’article
4 d’aquesta llei, de fet, determina que el “conjunt d’activitats vinculades amb el
proveïment d’habitatges destinats a polítiques socials” es configuri “com un servei
d’interès general per assegurar un habitatge digne i adequat per a tots els
ciutadans”. La Llei 2/2010, de 20 de juliol del Codi de Consum de Catalunya, fa el
mateix en relació ais subministraments bàsics als seus articles 251 i 252.
III
El Ple d'aquest ajuntament, en data 11 de març de 2014, va aprovar una moció per
a la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats
financeres i altres grans empreses.
Així mateix, el dia 13 de maig de 2014, el Ple de l'ajuntament va aprovar una moció
sobre la garantia i la protecció dels drets humans i els béns comuns (aigua, llum i
gas), a instàncies de l’entitat “Aliança contra la pobresa”, que aplega diverses
associacions i plataformes sorgides de la iniciativa ciutadana.
IV
Text articulat de la Iniciativa Legislativa Popular que ha estat acceptada a
tràmit per la Mesa del Parlament de Catalunya en data 13 d'octubre de
2014.
Art. 1. Mesures contra el sobreendeutament de persones consumidores
relacionat amb l’habitatge habitual
1. Les mesures contemplades en aquest article tenen per objecte establir
mecanismes destinats a resoldre el sobreendeutament de les persones físiques ¡ les
famílies, ¡ en especial els deutes derivats de l’habitatge habitual. Mitjançant la
regulació d'un procediment extrajudicial i, si escau, la d'un procediment judicial,
per tal de donar solució a la situació de sobreendeutament en què es trobi la
persona física consumidora per causes sobrevingudes. Aquesta previsió es basa en
el fet que el dret de les persones consumidores té caràcter de dret bàsic i es
objecte d'una especial protecció, conforme preveu l'article 121,1 de la Llei 22/2010
de 20 de juliol,

reguladora del Codi de Consum de Catalunya. Aquest procediments es regularan
sens perjudici del que estableix la legislació hipotecaria i concursal.
2. A 1'efecte de la present llei, ostentaran la condició de consumidors les persones
físiques que reuneixin les condicions previstes a l’art 111,2.a de la Llei 2/2010, de
20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.
3. Les persones físiques consumidores que es trobin o es puguin trobar en una
situació d’insolvència derivada del pagament de l’habitatge poden iniciar els
procediments regulars. Aquests procediments seran aplicables a totes les persones
físiques residents a Catalunya.
4. La persona consumidora o qualsevol dels creditors podrà sol·licitar un
procediment extrajudicial per la resolució de situacions de sobreendeutament
derivades d’una relació de consum. Aquest es gestionarà per les comissions de
sobreendeutament, subjectes al procediment administratiu, amb àmplies facultats
de decisió atorgades
(incloent la capacitat d’establir un pla de pagaments o de reestructuració del deute)
i subjectes a la revisió del jutge competent. Es regularà reglamentàriament en el
termini de tres mesos el procediment i el funcionament de les comissions de
sobreendeutament. El deutor no podrà sol·licitar la ¡intervenció de la comissió de
sobreendeutament si es troba immers en un procediment judicial concursal, així
mateix l’inici a posteriori d’un procediment d’aquesta naturalesa haurà de ser
comunicat a la comissió que acordarà la finalització del procediment iniciat davant
ella.
5. En el supòsit que no s’arribi a un acord per la via extrajudicial s’iniciarà un
procediment judicial simplificat en el què es buscaran les formules adequades per la
satisfacció deis deutes. Aquest procediment judicial simplificat s’iniciarà per la
persona física consumidora, que aportarà informació completa sobre actiu i passiu,
així com una proposta de pla de pagaments. El jutge, analitzades les circumstàncies
del sobreendeutament de la persona física consumidora i la seva bona fe, les raons
per les quals el procediment extrajudicial no va finalitzar amb acord i el pla de
pagament presentat, podrà instar de nou un acord. En cas que no s’assoleixi acord,
si en el termini de 2 anys no s’han pogut satisfer els deutes ni s’ha acordat un pla
de pagament, s’iniciarà la liquidació deis actius per fer front ais deutes. Aquesta
liquidació tindrà una durada màxima d’un any i un cop finalitzada el jutge acordarà
la cancel·lació del passiu no satisfet.
Article 2. Mesures per evitar els desnonaments que puguin conduir a una
situació de de manca d’habitatge.
1. Les persones i unitats familiars que tot i aconseguir la dació en pagament
continuïn en situació de vulnerabilitat es podran acollir al lloguer forçós de
l’habitatge executat
durant un mínim de 3 anys.
2. Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer
front al pagament del lloguer podran acollir-se al lloguer forçós de l’habitatge per
un mínim
de 3 anys, quan aquest sigui propietat de persones jurídiques en les seves diferents

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

formes, en especial entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltors, entitats
de
gestió d’actius, ¡inclosos els procedents de la reestructuració bancària i entitats
immobiliàries.
3. Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer
front al pagament del lloguer d’habitatges propietat de persones físiques gaudiran
dels ajuts que evitin el desallotjament.
4. Les administracions publiques es comprometran, en qualsevol cas, a garantir el
reallotjament adequat de les persones en situació de vulnerabilitat per poder fer
efectiu el desnonament
Article 3. Mesures per evitar la pobresa energètica lligada a la situació
d’exclusió habitacional.
1. Les administracions publiques hauran de garantir el dret a l’accés a
subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de les persones en situació de
vulnerabilitat mentre duri aquesta situació ¡ com a mínim durant 3 anys.
2. Com a principi de precaució s’establirà un protocol obligat de comunicació i
intervenció prèvia deis serveis socials per tal d’aplicar els ajuts necessaris per a
evitar el tall de subministrament, en cas que l’impagament sigui per manca de
recursos econòmics de les famílies afectades.
3. Les administracions publiques establiran els acords o convenis necessaris amb
les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per tal
d’establir línies d’ajut o descomptes molt significatius en el cost deis consums
mínims de les persones en situado de vulnerabilitat.
Article 4. Mesures per garantir la funció social de la propietat i impulsar la
creació d’habitatge assequible
1. L’Administració decretarà el lloguer forçós a persones o unitats familiars en
situació de vulnerabilitat durant un mínim de 3 anys dels habitatges en mans
d’entitats financeres i agencies associades, fons d’inversió i entitats de gestió
d’actius que romanguin en desús o ¡infrautilitzats de manera injustificada durant 2
anys.
2. Aquest procediment s’aplicarà de forma preferent a les entitats financeres i de
gestió d’actius que hagin rebut ajuts públics.
Article 5: Despeses destinades a habitatge
1. La Generalitat garantirà que en els supòsits contemplats ais articles 2, 3, i 4 les
despeses en matèria d’habitatge i de subministres bàsics no podran comportar mes
d’un 30% dels ingressos familiars disponibles.
Per tot això els grups Municipals de PSC-GiU, CiU, ERC, COIC i ICV-EUiA-E de
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, a petició de la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca del municipi, proposa al Ple de la corporació els següents acords:

ACORDS:
PRIMER. Ratificar els compromisos presos per aquest Ple en les mocions
anteriorment citades per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa
energètica.
SEGON Donar suport a la proposta de Iniciativa Legislativa Popular per fer front a
l’emergència habitacional i a la pobresa energètica presentada al Parlament de
Catalunya per l’Observatori DESC, les Plataformes d Afectats per la Hipoteca de
Catalunya i l’Aliança contra la Pobresa Energètica.
TERCER. Habilitar els espais municipals i oferir els mitjans materials necessaris per
a facilitar la recollida de signatures de la ILP i fer difusió sobre la mateixa.
Alcaldessa
Explica que la plataforma d’afectats per la hipoteca amb seu a Sant Vicenç ha demanat que
es passés pel ple dues mocions, la primera de les quals és aquesta. Es vol presentar una
iniciativa legislativa popular que permeti que entri en el Congrés la discussió d’uns drets que
consideren bàsics, com ho és el dret a l’habitatge.
Demanen que es ratifiquin dues mesures que en aquest ple ja es van prendre, com és a
constitució d’un registre d’habitatges desocupats i el tema de la pobresa energètica, que es
doni suport a la iniciativa legislativa popular i també que se’ls permeti recollir signatures,
aspecte que s’ha d’articular per a veure com es pot portar a terme.
Demana que es passi a votació.
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández
(PP), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio
(ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga
(CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón
Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).

10.Moció de rebuig a la Llei de Seguretat Ciutadana.
El Congrés dels Diputats ha aprovat la Llei de Seguretat Ciutadana contra la qual ja
s’han pronunciat partits polítics de l’oposició, sindicats, magistrats, advocats
penalistes i nombroses organitzacions socials.
Aquesta nova llei regula infraccions que es qualificaran com faltes lleus, greus o
molt greus i que seran sancionades amb multes d’entre els 100 € i els 600.000 €,
barrejant des de la inducció al consum de drogues, o el comerç d’armes, amb
l’assistència a manifestacions o la celebració d’espectacles que no comptin amb la
deguda autorització.
Vint-i-un anys després de l’aprovació de la polèmica Llei de Seguretat Ciutadana
1/92, també denominada “Llei Corcuera”, de la qual el Tribunal Constitucional va
revocar una gran part del seu articulat, el Govern del PP ha presentat una reforma
encara més regressiva pel que fa als drets civils i llibertats ciutadanes, i que
substituirà la llei del 92.
La Llei de Seguretat Ciutadana és un text redactat en paral·lel a la reforma del Codi
Penal, també de marcat caràcter restrictiu en drets, i que ve a compensar
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l’eliminació de la majoria de les infraccions penals tipificades com a faltes, que amb
la nova Llei de Seguretat Ciutadana passarien a considerar-se infraccions
administratives de caràcter molt greu, greu o lleu.
La discrecionalitat que li atorga a l’administració a l’hora d’establir sancions,
l’elevada quantia de les mateixes, que en el cas de les infraccions molt greus
podrien arribar 600.000 €, i la fixació en la regulació de conductes habituals en les
protestes ciutadanes, defineixen aquesta Llei com la “Llei Mordassa”. S’habilita, per
tant, un procediment administratiu que legalitza la criminalització i persecució de
les mobilitzacions i crea un instrument governamental, per impossibilitar drets
democràtics bàsics com la llibertat d’expressió i de manifestació que recull la
Constitució com a drets fonamentals.
Les conseqüències del nou text proposat pel Govern significaran que l’acampada del
15-M prèvia a les eleccions de 2011, un concert de solidaritat que no compti amb
tots els permisos, participar en accions de la PAH per impedir un desnonament,
discutir amb un agent de l’autoritat perquè es nega a identificar-se o perquè se li
recrimina una actuació il·legítima, despenjar una pancarta en un edifici públic o la
difusió d’una concentració de protesta per una detenció, seran objecte de sancions.
A més, en ser sancions administratives, la càrrega de la prova s’inverteix i ha de
ser l’acusat el que demostri la seva innocència en prevaler el testimoniatge d’un
agent de l’autoritat.
Aquesta breu descripció d’algunes conductes que seran regulades per aquesta llei,
ens indica que aquest projecte de “Llei Mordassa”, torna a situar la seguretat
ciutadana en l’òrbita del vell concepte d’ordre públic, molt allunyat de la concepció
democràtica de la seguretat.
Reivindiquem la plena vigència dels drets fonamentals de llibertat d’expressió,
reunió i manifestació, el dret de comunicar i rebre lliurement informació, el dret a la
tutela judicial efectiva, el dret a les garanties processals, els drets de llibertat
sindical i de vaga, el dret a la intimitat i el dret a la pluralitat política i ideològica,
amb prohibició expressa de tota actuació administrativa discrecional, arbitrària o
discriminatòria, i rebutgem els intents de qualsevol govern de restringir
injustificadament l’abast d’aquests drets i llibertats fonamentals per mitjà
d’iniciatives legislatives.
Les normes administratives sancionadores que tenen com a finalitat la protecció de
la seguretat ciutadana no s’han d’emprar per a restringir, d’una manera arbitrària i
injustificada, l’exercici de drets fonamentals vinculats a la participació política dels
ciutadans.
La democràcia és expressió i la seguretat ciutadana significa protecció de llibertats
públiques i no ha de ser una restricció de les mateixes. El delicte s’ha de combatre
de forma integral, mitjançant l’educació, la promoció d’una vida digna, l’eliminació
de les diferències socials, amb bones polítiques d’inserció i amb unes institucions
que treballin en la prevenció i no en el càstig.
Aquesta Llei, reiterativa perquè regula conductes ja tipificades en el Codi Penal i
generadora d’un nou Estat policial, controlador i limitador de llibertats públiques, és
inadmissible en un entorn democràtic.

Per tots aquests motius, els grups municipals de PSC-GIU, CiU, ERC, COIC i ICVEUiA proposen al Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat l’adopció dels
següents:
ACORDS:
Primer.- Exigir al Govern de l’Estat espanyol la retirada immediata de la Llei de
Seguretat Ciutadana.
Segon.- Mostrar l’oposició a la Llei de Seguretat Ciutadana, que té com a finalitat
restringir d’una manera arbitrària el dret a la manifestació pacífica de les
reivindicacions de la ciutadania, posa en risc l’exercici dels drets i llibertats
fonamentals, vulnera els principis de proporcionalitat i seguretat jurídica, i envaeix
clarament les competències pròpies de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals.
Tercer.- Mostrar el compromís d’aquest Consistori en el compliment de la legalitat
vigent, les funcions de vetllar per la seguretat pública, quan a Catalunya són
competència del Cos de Mossos d’Esquadra en coordinació amb les policies locals, i
mostrar el rebuig al fet que els funcionaris públics dels cossos policials siguin
instrumentalitzats com a elements de repressió de la protesta social.
Quart.- Exigir la dimissió del Ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, impulsor
de la Llei de Seguretat Ciutadana, la qual es fonamenta en postulats
preconstitucionals, inconcebibles en una democràcia.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquests acords a tots els grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats i del Parlament de Catalunya, al Ministeri de l’Interior i al
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
Alcaldessa
Explica que en les activitats que porta a terme la Plataforma d’afectats per la hipoteca,
evidentment està el fet que la nova llei de seguretat ciutadana qualifiqui com a faltes greus o
molt greus sancionables les actuacions, manifestacions o altres accions per expressar el
descontentament . Passen a considerar-se de faltes a delicte, coartant la llibertat
d’expressió.
Dóna la paraula al senyor Alfons Olarte.
Alfons Olarte
Explica la seva intenció de vot dient que l’aprovació d’aquesta llei els hi sembla del tot
convenient perquè actualitza una llei feta a l’any 92, essent una reforma del tot necessària i
per tant, estant d’acord amb dita llei.
Alcaldessa
Demana es passi a votació.
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC),
Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo,
Èric Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas,
Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios
(PSC-GiU).
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Vots en contra. Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP).

11. Especials assabentaments.
Alcaldessa
De tota la gestió que s’ha portat a terme per al repartiment de correus es nega a fer-lo fins a
que l’INE acabi de revisar i donar tràmit a tot el que l’Ajuntament va tramitar i lliurar a 2014,
en el que La Servera quedava integrada dins del nucli urbà i que per tant, tots els domicilis
haurien de rebre el correu porta a porta.
Explica que encara no ha perdut l’esperança i que ha mantingut una reunió i estudiaran
l’excepcionalitat de que avancin el repartiment encara que no tinguin la burocràcia ultimada,
dient que algunes de les reunions que s’han mantingut han estat molt tenses, arribant inclús
a ultimàtums.
A Can Rigol, però, no s’ha aconseguit i és per aquest motiu que s’estan posant uns blocs de
bústies, un a l’entrada i l’altra a la sortida. Considera que és una vergonya que un servei
públic que, encara que estigui privatitzat, trobi arguments legals per a repartir en un indret
si i en altra no amb les mateixes condicions, dient que es continuarà la guerra i que no
s’acaba aquí. S’han presentat recursos i s’han mogut tots els fils que es podien moure per a
solucionar el problema, i no s’ha aconseguit pràcticament res. Per altra banda també s’ha de
tenir en compte que el manteniment d’aquestes bústies anirà a càrrec de l’ajuntament,
aspecte que seria diferent si el repartiment es fes casa per casa.
També assabenta de l’aprovació per Junta de Govern el 6 de març, del projecte del col·lector
de Ca n’Armengol, explicant que es parteix d’un projecte que ja havia realitzat l’AMB i L’ACA
dels col·lectors en alta i que pertanyien a la riera de Rafamans. D’aquest projecte que es va
aprovar inicialment i abastava en principi a diverses zones del municipi, ara l’AMB ha prestat
ajut tècnic per agafar únicament la part de Ca n’Armengol.
El projecte estarà en exposició pública i posteriorment s’aprovarà definitivament. Amb
l’aprovació de la modificació de crèdits d’avui es podrà fer posteriorment fer la licitació de
l’obra.
Sobre el conveni de Cases Pairals, que com saben, figurava també en l’ordre del dia, quedarà
pendent per al proper Ple perquè l’Associació de Veïns vol proposar canvis en el redactat,
explicant que hi ha dos temes: la reparació definitiva i la reparació superficial. En el conveni
s’estableix que la reparació definitiva es podrà fer quan hi hagi un resultat de les demandes
judicials que l’ajuntament emprendrà contra l’empresa constructora i una garantia de
reparació superficial que tingui els carrers en un estat de seguretat mentre això no es
produeixi.
Explica que en aquests moments s’han incautat els avals de l’empresa HIDROCANAL,
aproximadament uns 216.000€ que donen per a fer una primera actuació, el que permet ara
treure a licitació l’obra de reparació superficial d’una gran part dels carrers. El conveni
proposa la constitució d’un fons que permeti anar reparant els desperfectes de l’asfalt
mentre no es pugui fer una reparació en profunditat. Explica que en el moment que tingui el
text els el farà arribar ja que haurà de ser aprovat en el proper ple.
Dóna la paraula al senyor Manel Blanco
Manel Blanco
Pregunta si la demanda contra l’empresa encara no s’ha fet.
Alcaldessa
Explica que no hi havia una certesa tècnica del que era el que causava els desperfectes a
l’asfalt fins que no es va determinar que la causa era l’escòria siderúrgica que es va utilitzar,
que reaccionava amb la humitat i s’expandia. Es va arribar a un acord amb l’empres i

aquesta es va mostrar favorable a fer la reparació i es va signar un conveni, conveni que va
passar per un ple. L’empresa no tenia capacitat econòmica per a fer-ho d’una vegada i es va
distribuir en vuit anys. El conveni marcava la substitució de l’escòria i el ritme de treball com
també que es repararien primer els carrers més afectats. L’empresa ha incomplert el
conveni, ja que la primera fase havia de començar a 2014. Ara es pot demandar a l’empresa
per l’incompliment del conveni, conveni que va signar l’empresa reconeixent que la culpa va
ser seva. El següent pas és fer un peritatge econòmic per tal de saber exactament el que
costarà fer aquesta reparació, com també els danys i perjudicis imputables. S’ha fet
l’encàrrec a un perit judicial extern ja que és vital que quan es faci la demanda a l’empresa
es pugui parlar d’un import exacte. La UPC, que va fer l’estudi va dir que per sobre podia
costar uns tres milions d’euros però és necessari anar amb un import exacte, que és el que
s’està fent i quan es tingui es posarà la demanda judicial.
Hi ha una altra qüestió que s’ha de parlar amb els veïns que és la relativa a la demanda a
efectuar contra la direcció facultativa i s’ha d’arribar a un acord.
Antonio Moreno
Pregunta quan es tindrà el peritatge dient que creu recordar que ja es va dir fa uns plens.
Alcaldessa
Diu que en el ple anterior es va fer una modificació de crèdit per a poder fer-ho i fins que
aquesta no fos ferma no es podia fer l’encàrrec, encàrrec que ja s’ha fet. Calcula que el
dictamen es tindrà en un termini d’un mes o mes i mig i s’ha de parlar primer amb el perit,
dient que informarà de tot.

Antonio Moreno
Pregunta sobre l’estat de la qüestió en relació a la treballadora de la policia local, ja que en
el ple anterior es va dir que si hi havia un canvi en el grau d’incapacitat podria recuperar la
seva feina adaptada ja que havien precedents. Fa referència a una carta enviada per
l’alcaldessa en la que es diu que aquesta persona ha deixat de ser treballadora municipal.
Alcaldessa
Diu que en el moment que ella té una invalidesa total i absoluta deixa de ser funcionària i
passa a ser pensionista. Si hi ha una revisió d’això, se la rehabilita en la seva plaça de
funcionària i això que diu avui li deia també a la carta. És un tema que ja es va tractar a
l’anterior ple i el que ella fa és complir el que marca la llei i no és una qüestió de simpaties.
Diu que el proper ple en lloc de ser el segon dimarts de maig serà el primer per tal que no
quedi dins de la campanya electoral.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21:33
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.
L’alcaldessa
Rosa Boladeras Serraviñals

La secretària
Maria Abarca Martínez

