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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PEL 
PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 10 DE MAIG DE 2016

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 20:00 hores, es 
reuneix el PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a terme la sessió 
ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la secretària 
general, Maria Abarca Martínez, hi assisteixen:

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

Absent i excusat: Pol Ejarque i Cortés, regidor

També assisteix l’interventor de fons municipals, Javier Vicen Encuentra.

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

1. Aprovació acta sessió anterior.

Albert Cañellas

Demana que s’esmenin dos errors de transcripció a l’acta: un sobre la persona que va realitzar una 
intervenció, ja que va ser ell i consta el Sr. Pol Ejarque i un altre esmenant en una de les seves 
intervencions la paraula “innovar”, quan el correcte era “Innobaix”, ja que estava referint-se a 
aquesta associació.

Un cop incorporades aquestes esmenes es passa a votació l’acta amb el resultat següent: 

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



2.Aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 07/2016.

“Aquesta Comissió Assessora, a proposta de la tinència d’alcaldia de l’Àrea de Finances, 
als efectes d'elevació a l'òrgan municipal competent per a la seva aprovació, ha emès el 
dictamen preceptiu següent:

Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades  per a les quals 
no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual o és insuficient, i atès que hi han 
projectes de despesa  d’exercicis anteriors amb excés de finançament afectat, i hi han crèdits 
d’unes aplicacions pressupostàries de despeses no compromesos, cal tramitar expedient de 
crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria afectat, i suplement de crèdit 
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. 07/2016 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 Consignació 
final

2016/2/AJUNT/08 30 231 62300
INSTAL·LACIÓ EQUIPS 
TÈCNICS I DE SEGURETAT 
BENESTAR SOCIAL

0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

2016/2/AJUNT/09 11 1532 61906 INV.REPOSICIÓ  ASFALT 
CARRERS CASES PAIRALS 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00

2016/2/AJUNT/10 11 171 61900 INVERSIÓ PARCS INFANTILS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

2016/2/AJUNT/11 11 1522 68200

CONSTRUCCIÓ NOVA 
CONNEXIO CLAVEGUERAM 
HABITATGES PROTECCIÓ 
OFICIAL

0,00 18.000,00 0,00 18.000,00

2016/2/AJUNT/12 34 342 63203 PAVIMENT PAVELLÓ 
MUNICIPAL D'ESPORTS 0,00 7.707,70 0,00 7.707,70
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2016/2/AJUNT/13 02 920 63301
INVERSIÓ REPOSICIÓ AIRE 
CONDICIONAT EDIFICI 
AJUNTAMENT

0,00 1.004,30 0,00 1.004,30

2016/2/AJUNT/14 31 323 63302
INVERSIÓ REPOSICIÓ AIRE 
CONDICIONAT ESCOLA 
BRESSOL

0,00 5.465,15 0,00 5.465,15

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

2016/2/AJUNT/15 35 337 62300 INVERSIÓ NOVA AIRE 
CONDICIONAT A LA PEIXERA 0,00 1.847,67 0,00 1.847,67

2016/2/AJUNT/16 13 160 61901 INVERSIÓ REPOSICIÓ 
INFRAESTRUC.SANEJAMENT 0,00 55.610,00 0,00 55.610,00

2016/2/AJUNT/17 13 165 61901
MILLORA INSTAL·LACIÓ 
XARCA ELÈCTRICA CA 
N'ARMENGOL

0,00 14.000,00 0,00 14.000,00

2016/2/AJUNT/18 11 1532 61913
MILLORA DE LA 
PAVIMENTACIÓ DEL CARRER 
RAVAL

0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

    TOTAL 0,00 203.634,82 0,00 203.634,82

Finançament que es proposa:

Aplicació 
pressupostària Descripció Previsió actual Alta Baixa Previsió definitiva

1.87010
ROMANENT DE TRESORERIA 
DESPESES AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT 366.157,44 203.634,82 0,00 569.792,26

 TOTAL 366.157,44 203.634,82 0,00 569.792,26

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

Pel que fa al finançament que es proposa amb excessos de finançament, aplicació 1.87010 
Romanent de tresoreria despeses afectades per import de 203.634,82 €, correspon a  que 
els projectes d’inversió amb codi 2008/2/AJUNT/18 ADQUISCIÓ FINQUES E-1 té excessos 
de finançament afectat per import de 152.037,58 €, i el  2012/2/AJUNT/19 PROJ.MILLORA 
DE LA MOBILITAT I ACCESSOS DE L'AV.CATALUNYA per import de 51.597,24 €, ja que el 
total d’ingressos afectats  reconeguts  superen el total de despesa efectuada,  i donat que 
no es preveu la necessitat d’ aquest import d’excés de finançament als  esmentats 
projectes,  i atès que els projectes d’inversió no poden estar sobrefinançats, amb la present 
modificació de crèdits es  pretén transferir als projectes 2016/2/AJUNT/08, 
2016/2/AJUNT/09,2016/2/AJUNT/10,2016/2/AJUNT/11,2016/2/AJUNT/12,2016/2/AJUNT
/13,2016/2/AJUNT/14, 2016/2/AJUNT/15, 2016/2/AJUNT/16, 2016/2/AJUNT/17 i 
2016/2/AJUNT/18, per imports de 4.000, 00 €, 41.000, 00 €, 30.000,00 €, 18.000,00 €, 
7.707,70 €, 1.004,30 €, 5.465,15 €, 1.847,67 €, 4.012,76 €, 14.000,00 € i 25.000,00 €, 
respectivament, el finançament dels recursos provinents d’un  préstec concertat  amb “La 
Caixa” l’any 2008, aplicació pressupostaria d’ingressos 1.91300 Crèdit Inversions 2008, i 
al projecte d’inversió  2016/2/AJUNT/16, per import de 51.597,24 € el finançament dels 



recursos provinents d’un  préstec concertat  amb “La Caixa” l’any 2008, aplicació 
pressupostaria d’ingressos 1.91312. 

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

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

2016/2/AJUNT/19 02 920 62500 MOBILIARI PER 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 10.000,00 6.000,00 0,00 16.000,00

2016/2/AJUNT/20 11 1532 61901 PAVIMENTACIÓ ZONA 
L'ESPIRAL 20.000,00 55.200,00 0,00 75.200,00

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

2016/2/AJUNT/05 30 231 63200 INV. REPOS.ASS. EDIFICIS 
BENESTAR SOCIAL 45.000,00 60.000,00 0,00 105.000,00

2016/2/AJUNT/04 13 161 61900
INVERSIÓ 
INFRAESTRUCUTURA XARXA 
AIGUA

30.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00

    TOTAL 105.000,00 151.200,00 0,00 256.200,00

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

Pel que fa a les baixa de crèdits, es considera reduïble la dotació d’aquesta  sense 
pertorbació del servei. Amb aquesta baixa de crèdits de l’aplicació pressupostària 
13.160.60903 OBRES COL·LECTOR CA N'ARMENGOL, projecte d’inversió 
2015/2/AJUNT/03, per import de 151.200,00 €,  es  pretén transferir als projectes 
d’inversió a dalt referenciats i pels imports especificats, el finançament dels recursos 
provinents d’un  préstec concertat  amb “La Caixa” l’any 2008, aplicació pressupostaria 
d’ingressos 1.91312. 

Finançament que es proposa:

Projecte
Aplicació 
pressupostària Descripció

Consignació 
actual Alta Baixa

Consignació 
final

2015/2/AJUNT/03 13 160 60903 OBRES COL·LECTOR CA 
N'ARMENGOL 553.737,92 0,00 151.200,00 402.537,92

    TOTAL 553.737,92 0,00 151.200,00 402.537,92
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C) Suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del 
pressupost no compromesos, segons el següent detall:

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació final

_________ 13 165 48004
CONVENI MANTEN/CONSUM 
ENLLUMENAT 
ASSOCIAC.PROPIET.BONREPÒS B

1.242,31 1.907,69 0,00 3.150,00

_________ 13 165 48005
CONVENI MANTEN/CONSUM 
ENLLUMENATASSOCIAC.PROPIET.
BONREPÒS C

1.331,00 1.639,00 0,00 2.970,00

_________ 13 165 48008
CONVENI MANTEN/CONSUM 
ENLLUMENAT ASSOC.PROPIE.ST 
CRISTÒFOL 1

479,33 1.270,67 0,00 1.750,00

_________ 13 165 48009
CONVENI MANT/CONSUM 
ENLLUM.ASSOCIACIÓ 
PROPIETARIS LA SERVERA

769,32 1.930,68 0,00 2.700,00

    TOTAL 3.821,96 6.748,04 0,00 10.570,00

Finançament que es proposa:

Projecte
Aplicació 
pressupostària Descripció

Consignació 
actual Alta Baixa Consignació final

_________ 13 165 48001
CONVENI MANTEN/CONSUM 
ENLLUMENAT ASSOC.PROPIE.CAN 
MARGARIT 2

3.778,01 0,00 3.778,01 0,00

_________ 13 165 48002
CONVENI MANTEN/CONSUM 
ENLLUMENAT ASSOC.PROPIE.CAN 
MARGARIT 3

4.103,19 0,00 2.970,03 1.133,16

    TOTAL 7.881,20 0,00 6.748,04 1.133,16

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.

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

_________ 13 165 21300 REPARACIONS 
ENLLUMENAT PÚBLIC 20.000,00 11.886,98 0,00 31.886,98

___________ 33 338 22609 ACTIVITATS FESTIVES 80.000,00 5.342,87 0,00 85.342,87

___________ 25 4314 20300 LLUMS DE NADAL 11.400,00 6.710,66 0,00 18.110,66

_________ 11 231 63200 ACCESOS DEPENDÈNCIES 
BENESTAR SOCIAL 9.500,00 0,00 2.447,81 7.052,19



_________ 03 934 35200 INTERESSOS DE DEMORA 202.166,02 0,00 21.492,70 180.673,32

    TOTAL 323.066,02 23.940,51 23.940,51 323.066,02

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 senyor Ramon Gabarron.

Ramon Gabarron
Explica que ara que s’està arribant a la meitat de l’exercici cal dotar el pressupost d’una partida per 
a fer una sèrie d’actuacions, sobre tot d’inversions, i per tant, cal fer aquesta modificació en el Pl. 
Afegeix que la seva explicació estarà centrada en les partides més grans i si hi ha alguna pregunta 
la respondrà. 

Comença dient que en el primer apartat, es tracta de finançar una sèrie d’inversions amb excessos 
de finançament afectats que vol dir que són sobrants d’inversions que una vegada fetes i acabades 
no s’han gastat tots els diners i que per tant, es poden utilitzar. En aquest cas, es tracta d’una 
reposició de l’asfaltat d’un carrer a Cases Pairals i cal dotar-la amb 41.000€.
També cal fer una inversió a parcs infantils amb 30.000€, una connexió nova de clavegueram als 
habitatges de protecció oficial per 18.000€, una inversió en el clavegueram general pressupostat 
amb 55.000€, una millora en la xarxa i la instal·lació elèctrica a Ca n’Armengol per un import de 
14.000€ i una millora en la pavimentació del carrer Raval amb 25.000€. Diu que també cal esmentar 
que pel que respecta al carrer Raval serà una inversió que pujarà uns 50.000€ i que la resta fins 
aquesta xifra els aporta l’AMB. En total tot puja, contant les altres més petites, 203.000€, els quals, 
com ja ha dit al principi, es finançaran a base dels excessos de finançament afectat, que els permet 
desenvolupar totes aquestes obres.

L’apartat B, també va referit a inversions. En aquest cas, cal pavimentar la zona de l’Espiral i donat 
que ja hi ha 20.000€ a la partida per a fer front a aquestes obres però són insuficients, cal dotar-la 
amb 55.000€ més. Després cal dotar amb 60.000€ per a realitzar una inversió en  edificis i en 
concret, pel local on s’haurà de situar Corbera Voluntària en els locals dels baixos del carrer Casanova 
que són propietat de l’Ajuntament. En aquest cas es tracta d’una inversió que quedarà per 
l’Ajuntament per sempre, ja que ara, en aquest moment, el local són quatre parets. Cal, dons, 
modificar-lo per a que estigui en condicions. 
Després cal dotar també amb 30.000€ la inversió de xarxa d’aigua, dient que aquests diners a 2015 
ja es van dotar i la previsió era fer una obra per aquest mateix import i 32.000€ a 2016; e que passa 
és que a 2015 aquesta obra no es va portar a terme i ara s’ha de fer tot aquest any i per tant s’ha 
de tornar a dotar els 30.000€ que inicialment eren al 2015. 
En total, es contempla una inversió de 151.000€ que també es farà amb  excessos de finançament 
d’inversions que no són necessàries i per tant, hi ha diners sobrants.

L’apartat C tracta sobre finançament de partides de despesa corrent que fan falta perquè s’han 
quedat curtes i en aquest cas es finançaran amb altres partides que també es compensen i que no 
són necessàries. Per tant, per dir-ho d’alguna manera, és un traspàs de partida, per un total de 
6.700€ que es donen d’alta amb una sèrie de partides com és l’enllumenat de Bon Repòs B i del 
conveni de manteniment de l’enllumenat de Bon Repòs C, conveni de consum de l’enllumenat de 
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l’Associació de propietaris de Sant Cristòfol I i el consum de l’enllumenat de l’Associació de Propietaris 
de la Servera. Els 6.748€ que es compensen amb disminucions de la consignació actual de 
l’enllumenat dels Propietaris de Can Margarit II i de Can Margarit III. Per tant, el que es treu d’uns 
s’aporta als altres.

L’apartat D també contempla partides de despesa corrent que també cal incrementar perquè s’han 
quedat curtes. En concret, en la partida de reparacions d’enllumenat públic, que hi han 20.000€, cal 
ampliar-la amb uns 11.000 pel tema d’un bombeig al Passatge del Roure; per activitats cal ampliar-
ho amb 5.000€ que és el resultat de la factura del trenet de desembre que no es va pagar i que s’ha 
d’incorporar a 2016 per a fer el pagament. Explica que amb els llums de Nadal va passar una cosa 
similar, ja que s’havien de pagar 5.700€ a 2015, que no van presentar la factura i ara s’ha de fer 
front a 2016 i la partida que havia de 11.400€ s’ha d’ampliar fins a 18.000€. Aquests imports, que 
són 24.000€ en números rodons es financen a través d’una baixa en la partida dels accessos a 
dependències de Benestar Social, que és una obra que s’està adaptant i que una vegada finalitzada  
han sobrat 2.400€, que s’utilitzaran en part per a fer front a altres necessitats. 
Després aquesta partida d’interessos de demora que ja es veu que no s’hauran de gastar tots, també 
tenim la capacitat de donar-ne de baixa 21.500€ que permetrà fer front a aquests 24.000€ per a 
tirar endavant tot el que s’ha exposat.

Diu que si hi ha algun dubte es posa a disposició dels regidors per a explicar-ho.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Diu que el seu grup s’abstindrà, i no perquè considerin que no sigui necessari tot el que s’ha exposat, 
sinó perquè com es financen aquestes inversions que no ho acaben de veure clar. Diu que al darrer 
Ple ja van comentar sobre l’adquisició de l’expropiació de la finca E1, en que ja es va reduir en 
60.000€ el finançament d’aquesta partida que ara es torna a reduir en 150.000€ i no saben si seguirà 
baixant aquests diners que es van pressupostar per a l’adquisició d’aquesta finca i els agradaria que 
els hi tornés a explicar. I a més, creu que es va demanar un préstec per això i no saben quina és la 
situació d’aquesta finca. 
A l’apartat B es financen les obres del col·lector de Ca n’Armengol, entenent que l’import pressupostat 
per l’Ajuntament va ser de 580.000€, i l’empresa que va guanyar va ofertar 334.000€, un 40% 
menys del que l’ajuntament havia previst per aquestes obres i de fet, a l’expedient surt que es van 
demanar justificacions a l’empresa perquè es va creure que era una baixa desproporcionada encara 
que després evidentment es va justificar i no saben tampoc el que va justificar l’empresa. Aquestes 
obres que una empresa guanya amb baixes tant bèsties del pressupost inicial pot comportar després 
sobrecostos i no és la primera vegada que això passa a Corbera i entenen que després s’hauran de 
fer noves modificacions de crèdit per a finançar unes obres que no saben ben bé perquè ha hagut 
aquesta diferència d’un 40% de baixa.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras per a que expliqui aquest dubte.

Rosa Boladeras
Efectivament, quan una obra es treu a licitació es fa amb el preu del projecte i aquest preu es bassa 
en preus ITEC que són preus estàndard. Sobre aquest import, que eren 580.000€, es presenten un 
seguit d’empreses i la llei preveu que comparativament amb la resta de licitadors és una baixa que 
es pot considerar desproporcionada, que no temerària, s’ha de demanar justificació. L’empresa ho 
justifica, en quines partides realment pensa que rebaixarà els costos i es un tema tècnic que s’ajusta 
a la llei. Si es justifica la baixa dons s’adjudica però de tota manera el sobrant serien 245.000€ i no 
es treuen tots, s’espera que l’obra surti pel preu adjudicat. L’empresa, al seu risc i ventura, oferta 
aquest preu i en realitat se segueix deixant un coixí. La resta d’inversió que no es necessita és 
d’altres obres pel preu que s’oferta al projecte i després resulta que hi ha un sobrant que no es 
necessita.

Alcaldessa



Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarron per a que respongui al dubte plantejat pel senyor Xavier 
Miquel i després li donarà al senyor Antonio Moreno.

Ramon Gabarron
Sobre les finques E1 a les que el senyor Xavier Miquel ha fet referència, diu que si no recorda 
malament a l’anterior ple ja va explicar perquè hi havia aquests sobrants, que no deixa de ser el que 
ha explicat la senyora Rosa Boladeras. En aquest cas el sobrant ve de que una vegada es tenia ja 
finançada l’expropiació es va utilitzar una subvenció, un PUOSC que era de la Generalitat i que es 
podien utilitzar per aquest fi, 400.000€, i ja es van aplicar a aquesta expropiació i per tant, del 
finançament inicial hi havia un sobrant. I tal com va explicar l’altra vegada, pot venir d’una baixa, 
pot venir de que es financi d’una altra manera, que l’import sigui inferior i que hi hagi un sobrant., 
com el cas que ha explicat abans de les obres del local de Serveis Socials, en que van sobrar 2.400€ 
i es poden utilitzar per a una altra cosa.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel. 

Xavier Miquel
Pregunta pel preu final de l’expropiació d’aquesta finca. 

Ramon Gabarron
Respon que és clar que la saben però que en aquest moment no té les dades, que li farà arribar, 
però de memòria no li pot dir.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Moreno. 

Antonio Moreno
Diu que en referència a la baixa d’aquesta empresa, que no sap si és temerària o no, però que és 
molt gran, a vegades sempre va a costa dels seus treballadors, preguntant si s’ha mirat si existeix 
una baixa molt contundent en l’apartat dels treballadors. Diu que un Ajuntament ha de mirar molt i 
molt bé que aquestes baixes no vagin a costa dels treballadors de les empreses concessionàries.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Boladeras. 

Rosa Boladeras
Respon que en el cas de l’adjudicació d’una obra el que apareix en el projecte són el total d’hores 
dels treballadors que són necessàries i el ITEC marca un preu/hora. Llavors, en aquest cas, ella diria 
que la baixa no es produeix en el preu/hora però ho consultarà i a més a més el propi representant 
de l’empresa quan van estar amb les signatura del contracte va dir que havia carregat la baixa en el 
benefici perquè a ell estratègicament l’interessava més mantenir l’empresa activa que tenir-la sense 
treballar. Però l’informe que s’ha fet i de quins són els preus que l’empresa dóna, de cóm ha rebaixat 
el preu i de l’informe tècnic que es va fer, això està a la seva disposició. Explica que en el cas d’una 
obra no es té accés als contractes de treball si no que el que es té és el preu/hora i les xifres de 
treballadors.

Antonio Moreno
Diu que li agradaria mirar-ho però el que ell preguntava era si el preu/hora s’ha rebaixat molt.

Rosa Boladeras
Respon que no, que ella li diria que no, que justament aquí no s’ha rebaixat massa.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Èric Blanco.

Èric Blanco
Diu que vol fer algunes preguntes sobre algunes altes i baixes de la modificació de crèdit. Demana 
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saber on ha anat a parar aquesta inversió d’infraestructura de la xarxa d’aigua. Després, sobre les 
altes que complementen els convenis d’enllumenat si s’han produït per un major consum no previst 
de la xarxa. Pregunta també si aquestes reparacions de l’enllumenat públic, aquesta alta, no entren 
dins del contracte de manteniment de l’enllumenat i després, si va ser aquesta baixa temerària o 
desproporcionada, com vulguin dir-ho perquè al final és un eufemisme, si que és veritat que hi ha 
administracions que havent-se trobat amb problemes a l’hora d’executar aquestes obres per part 
d’aquestes empreses, amb aquestes baixes, moltes vegades per sota del preu de mercat i que 
afecten directament a treballadors i treballadores, estan optant per no acceptar aquestes 
justificacions de baixes desproporcionades perquè al final sempre acaben repercutint amb l’execució 
i amb la qualitat dels treballadors. Hi ha una opció, en la que ells no tenen opció, que és demanar 
els TC’s dels treballadors i així saben si els treballadors són propis de l’empresa o bé s’agafen 
d’empreses de treball temporal.

Alcaldessa 
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Explica que a les obres dels col·lectors de Ca n’Armengol, la direcció facultativa la porta l’AMB i si els 
hi sembla ella pot demanar un informe respecte de les condicions de treball i si es té accés als fulls 
dels treballadors. Diu que per a que ho entengui tothom, els polítics, en un procés d’adjudicació 
estan en el procés d’obertura de les pliques per a garantir que realment es coneix la informació a 
l’hora però l’adjudicació correspon als tècnics i a l’informe tècnic, els polítics no tenen ni veu ni vot 
a l’hora de l’adjudicació. Sobre el que el regidor ha dit, ella sap que hi ha un moviment de tècnics 
preocupats perquè s'estiguin donant obres que després no es poden executar pel preu que es dóna 
però no sap com casen això amb la Llei de contractes perquè després això potser el senyor 
interventor o la senyora secretària poden informar de com es pot adjudicar una obra no a qui oferta 
el preu si es que el propi plec no conté altres requisits que també tenen puntuació a part del preu, i 
això ho deixa obert. Però d’això que s’ha sol·licitat es demanarà informació.

Sobre els convenis d’enllumenat, parteix dels convenis que ha subscrit l’ajuntament amb les 
urbanitzacions. Hi ha una sèrie d’urbanitzacions que es van oferir, que per a poder adequar 
l’enllumenat propietat de la urbanització, perquè no està recepcionada i la gestionaven o les 
associacions de propietaris o les juntes de compensació, poguessin aplicar els dos primers anys el 
conveni a fer una inversió per canviar les llumeneres o en aquest cas, per a posar leds en algunes 
d’aquestes urbanitzacions i que a partir d’aquell moment, ells deixarien de pagar el manteniment i 
consum perquè això se’ls subvencionaria des de l’ajuntament atès que ja no es podria subvencionar 
el consum perquè no es pot subvencionar des de l’ajuntament un consum d’un enllumenat que no 
s’adapta a les normes. Llavors, justament les partides que es donen de baixa són d’urbanitzacions 
que encara no estan en aquest procés i l’increment és perquè ara s’ha ajustat realment quant costa 
el manteniment des de el moment en que s’ha acabat l’obra i quant costa anualment el manteniment 
a cada punt de llum, creu que és al voltant de 8€ de manteniment, i el consum estimatiu de l’any. 
Creu que s’ha ressituat perquè al ser una subvenció nominal cada partida de cada urbanització ha 
de tenir exactament la quantitat que se li aplica.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Èric Blanco. 

Èric Blanco
Diu que havia demanat informació sobre les inversions de les infraestructures de la xarxa de l’aigua.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Andrés Palacios. 

Andrés Palacios
Diu que suposa que es refereix a aquests 30.000€ amb que s’ha dotat a la partida. Explica que això 
va ser per què a l’any passat es va iniciar el procés per reparar una fuita d’aigua al dipòsit de Bon 
Repòs i el que passa és que el pressupost es va dotar amb 60.000€ i n’havia 30.000€ al pressupost 
de l’any passat i també es va dotar el d’aquest any amb 30.000€ més. Com que l’obra no es podrà 



executar tota, es va reparar la fuita que tenia i el que es fa és recuperar aquests 30.000€ que es 
tenien l’any passat, posar-ho en aquest exercici i fer l’obra de reparació d’aquest dipòsit de Bon 
Repòs. 
Respecte al contracte de l’enllumenat, si no entra dins del contracte doncs no entra. El que s’està 
fent, tal i com comentava el regidor de Finances, a la Plaça del Roure, és la instal·lació d’un nou 
quadre de llums per a proveir de llum a l’estació de bombeig del Passatge dels Roures i això no entra 
dins del contracte de l’enllumenat, és un nou comptador i s’ha de fer tota la instal·lació.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Moreno. 

Antonio Moreno
Diu que serà d’ofici l’informe que es demanarà a l’AMB sobre el tema aquest de l’empresa, és a dir, 
no cal que ell el demani.

Alcaldessa
Diu que no, que ells s’han ofert a fer-ho i que els hi faran arribar. Demana es passi a votació al no 
haver-hi més preguntes. 

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

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

3.Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 01/2016.

“Aquesta Comissió Assessora, a proposta de la tinència d’alcaldia de l’Àrea de Finances, 
als efectes d'elevació a l'òrgan municipal competent per a la seva aprovació, ha emès el 
dictamen preceptiu següent:

Durant l’exercici 2016 s’han presentat factures per adquisicions, serveis, i altres 
prestacions corresponents a l’exercici 2015 incloses al present expedient.

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

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

L’interventor municipal ha emès informe que consta a l’expedient.

Atès el que disposa l’article 5.2  de les Bases d’execució del vigent pressupost.

S’acorda:

ÚNIC. Aprovar el reconeixement de les obligacions d’exercicis anteriors, per un import 
total de 3.069,79 €, segons el següent detall :



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

 

EXERCICI 2015

Núm. Factura Data factura NIF Tercer Nom Tercer Import Aplicació pressupostària

000006548 01/11/2015 G08171407

FIATC MUTUA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS A PRIMA 
FIJA

149,99 2016 02 920 2240009

6445/2015 17/11/2015 B63778765 TALLERES VIALPE, S.L. 104,12 2016 10 151  2140009

298,90 2016 13 1722 2210309      

79,58 2016 20 135 2210309

803,32 2016 20 132 2210309

190,77 2016 11 1532 2210309

031533/0/15/003067 31/12/2015 A80298839
REPSOL COMERCIAL DE 
PRODUCTOS 
PETROLIFEROS, S.A.

203,49 2016 10 151 2210309

201502006961L 31/12/2015 P0800000B

DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA - BUTLLETÍ 
OFICIAL DE LA 
PROVÍNCIA DE 
BARCELONA

70,00 2016 02 920 2260309

201502006962L 31/12/2015 P0800000B

DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA - BUTLLETÍ 
OFICIAL DE LA 
PROVÍNCIA DE 
BARCELONA

200,00 2016 02 920 2260309

201502006963L 31/12/2015 P0800000B

DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA - BUTLLETÍ 
OFICIAL DE LA 
PROVÍNCIA DE 
BARCELONA

310,66 2016 02 920 2260309

201502006964L 31/12/2015 P0800000B

DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA - BUTLLETÍ 
OFICIAL DE LA 
PROVÍNCIA DE 
BARCELONA

424,06 2016 02 920 2260309

201502006965L 31/12/2015 P0800000B

DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA - BUTLLETÍ 
OFICIAL DE LA 
PROVÍNCIA DE 
BARCELONA

200,00 2016 02 920 2260309

10,75 2016 13 1722 2140009  

B150000957 31/12/2015 A08856825
CORBERA I LA PALMA, 
S.A.

24,15 2016 20 135 2140009

   TOTAL 3.069,79  



“

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarron.

Ramon Gabarron
Explica que es tracta de factures petites que són de 2015 que no han entrat a l’ajuntament fins a 
principis de 2016 i això fa que per a poder-les pagar aquest any s’hagin  de dotar novament i a més 
com que corresponen a l’any anterior s’ha de fer un reconeixement extrajudicial de crèdits per a 
poder pagar-les.

Diu que si tenen alguna pregunta la contestarà.

Alcaldessa
Demana es passi a votació al no haver-hi cap pregunta. 

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

4.Modificació ordenança fiscal número 11 - Taxa per la prestació dels serveis 
d'intervenció administrativa en l'activitat de la ciutadania i les empreses.

Aquesta Comissió Assessora, a proposta de la tinència d’alcaldia de Finances, als efectes 
d'elevació a l'òrgan municipal competent per a la seva aprovació, ha emès el dictamen 
preceptiu següent:

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març (TRHL), estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

L’objecte d’aquest expedient és la modificació de l’ordenança fiscal número 11 reguladora 
de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat de la 
ciutadania i les empreses, per incorporar les taxes per al cas de les activitats sotmeses a 
declaracions responsables i pel tràmit de l’informe preceptiu per risc d’incendis.
 
Verificat que l’import de la taxa no excedeix del cost previsible del servei o activitat que es 
prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLHL).

Vista la Memòria de l’Alcaldia i els informes de la Secretària i de la Cap de secció d’afers 
tributaris, s’acorda:

PRIMER. Imposar les taxes que es detallen a continuació que s’incorporaran en l’article 6 
de l’ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat de la ciutadania i les empreses:

Comunicació prèvia / Declaració responsable  265,00,-€
Sol·licitud informe bombers   60,00,-€

SEGON. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de l’ordenança fiscal número 
11 en el sentit que s’indica: 
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S’incorpora al punt 1 la taxa pel tràmit de la declaració responsable i al punt 9 la taxa pel 
tràmit de la sol·licitud de l’informe de bombers. L’actual punt 9 varia la numeració, en 
endavant 10. 

Amb la nova simplificació de la regulació de les activitats. la presentació de documentació 
equival a l’inici de l’activitat, pel que solament es realitza, a priori, una comprovació 
documental que allò declarat o comunicat s’ajusta a la normativa. Per aquest motiu es 
suprimeix de l’actual punt 9 (en endavant 10) el següent redactat: “La tramitació dels 
procediments regulats en els punts 1 a 8 inclou fins a dues inspeccions”. 

“Article 6. Quota tributària

La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:

1. Comunicació prèvia / Declaració responsable 265,00,-€
(...)
9. Sol·licitud informe bombers  60,00,-€

10. Procediment d’inspecció
“
TERCER. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut 
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats.

QUART. Publicar l’anunci d’exposició al públic en el Butlletí Oficial de la Província  i a més 
a més en un diari dels de major difusió de la província. Si transcorregut el termini no s’han 
presentat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu, sense 
necessitat d’un nou acord plenari en aquest sentit.

CINQUÈ.  Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública,  procedeixi adoptar, així com el text de les 
modificacions aprovades. 

SISÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat l’acord de modificació de 
les ordenances fiscals, un cop s’hagi aprovat definitivament, de conformitat amb allò que 
preveu l’article 2n del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria 
d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances.”

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarron.

Ramon Gabarron
Diu que es tracta d’adequar a la normativa actual l’ordenança fiscal número 11 i per a fer-ho, el que 



abans era la comunicació prèvia, per exemple obertura d’un comerç, ara s’afegeix una declaració de 
responsable dins de l’ordenança i amb el mateix preu que abans era la comunicació prèvia, que són 
265€, afegint-se també la sol·licitud d’informe de bombers que pujarà 60€.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Èric Blanco.

Èric Blanco
Demana saber, a propòsit dels costos d’una activitat, que al mandat anterior es va establir una 
subvenció per a l’obertura d’una nova activitat de quasi 2.000€ precisament per a les persones que 
obrien una activitat a Corbera, si aquesta subvenció es manté o no. En el cas de no mantenir-se, 
també demana saber si es tindrà en compte en el futur.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

Jordi Anducas
Diu desconèixer aquesta subvenció preguntant qui l’atorgava.

Èric Blanco
Respon que era la Diputació.

Jordi Anducas
Diu que fins al mes de març, l’Àrea de Promoció Econòmica, a l’igual que la resta d’àrees, va demanar 
subvencions a molts projectes però sobre aquest en concret, en el catàleg no li sona que s’oferís, 
dient que per a que se sàpiga, existeix un catàleg que va per àrees de subvencions i recursos que 
posa a l’abast dels ajuntaments, ja sigui en diners com en suport tècnic. Explica que la seva àrea en 
concret, tant de Joventut com de Promoció Econòmica, s’han demanat al voltant d’uns dotze o quinze 
recursos i justament aquesta setmana s’han resolt les peticions per part de Diputació i s’han concedit 
un recurs tècnic per a Joventut, una subvenció per a Promoció Econòmica en temes de comerç i una 
subvenció per a Turisme. Molt allunyat del que es volia i sembla ser que tots els ajuntaments del 
voltant de Barcelona han demanat el triple del que es va demanar a l’any anterior i la Diputació de 
Barcelona no ha triplicat el seu pressupost i per tant, s’ha donat el que s’ha pogut en base al que es 
demanava.
En concret a l’Àrea de promoció Econòmica s’han rebut 5.000€ per un projecte turístic i 3.000€ per 
a projectes de Comerç. Respecte a temes tècnics s’han rebut ajuts a Joventut i s’està a l’espera 
també en temes de Turisme, que es concedirà finals d’any. Es reitera en que a l’oferiment que ha fet 
la Diputació aquest any no recorda la subvenció a la que ha fet referència el senyor Èric Blanco.

Èric Blanco
Respon que era un programa complementari que no hi era en l’oferta del catàleg però en qualsevol 
cas seria bo “estar a la guai” per si s’ofertés novament perquè era una proposta interesant.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Diu que abans de l’informe de bombers que costa 60€, aquesta mena d’informe el feia l’enginyer de 
Serveis Tècnics i demana saber exactament què és aquest informe. 

Rosa Boladeras
Respon que és un informe que fan els bombers de la Generalitat amb seu a Sant Feliu i es calcula 
que aquest és el cost de la tramitació i del temps que s’ha d’invertir. Abans anava inclòs en tot 
l’informe que es feia però com ara ha canviat i hi ha activitats en que només el propi titular ha de 
dir què obre, en protecció d’incendis sí que ha d’haver un informe. El que no hi ha d’haver ara és la 
resta dels informes tècnics que havien però sí ha d’estar el dels bombers i això explica aquesta 
quantitat. 
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Demana saber si s’aplica per a qualsevol activitat que s’obri a Corbera o és diferent en funció del 
tipus d’activitat.

Ramon Gabarron
Respon que en concret, va d’acord amb el tipus d’activitat que es tracti, afegint que en aquest 
moment no li pot dir però la secretària els hi podrà explicar millor.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la secretària.

Secretària
Explica que des del 2006 amb l’entrada en vigor de la Directiva de Serveis, tot el règim d’intervenció 
en les activitats canvia. Fins ara, tot estava sotmès a llicència prèvia i a partir de les hores, el règim 
d’intervenció es regula en funció de l’afectació al medi ambient o a d’altres matèries, reservant els 
casos de llicència prèvia per a aquelles activitats amb incidència alta. Per tant, ara l’excepció és 
sotmetre una activitat a llicència el que comporta que la majoria d’activitats estaran subjectes a 
comunicació prèvia o declaració responsable i la intervenció de l’administració es realitzarà a 
posteriori. Tant amb la comunicació prèvia com amb la declaració responsable és l’interessat qui 
presenta la documentació relativa a l’activitat. I a partir d’aquell moment ja pot aixecar la persiana 
i començar, havent de fer a posteriori l’administració el control corresponent. 

Diferència entre comunicació prèvia i declaració de responsable a efectes de tramitació per part de 
l’administració: cap. Hi ha comunicacions prèvies que venen determinades per la legislació sectorial, 
espectacles, activitats, el que sigu, on tot i ser una comunicació prèvia ha d’anar acompanyada d’un 
projecte, mentre que la declaració de responsable està pensada per als comerços més petits. 
Una activitat industrial normalment estarà sotmesa a llicència o en alguns supòsits a comunicació 
prèvia acompanyada de projecte. No passa això amb d’altres activitats. En resum, no és el mateix 
obrir un taller que una papereria. 
En la nostra ordenança, fins ara només estaven recollides la llicència i la comunicació prèvia. 
A 2015 va entrar en vigor la Llei de simplificació administrativa, que sotmet a declaració responsable 
totes aquelles activitats que no tenen una regulació sectorial específica i que han quedat en terra de 
ningú. Per tant, i atès que la tramitació de l’Ajuntament és similar que la realitzada en el cas de les 
comunicacions prèvies, s’ha d’adequar l’ordenança fiscal per recollir aquesta taxa ja que del cotnrari 
estaríem davant un greuge comparatiu en relació a les persones que exerceixen una activitat sotmesa 
a comunicació prèvia. 

Alcaldessa
Demana es passi a la votació al no haver més preguntes.

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

Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Èric Blanco i Moragas (CDC).

5.Suspensió potestativa de diverses tramitacions en determinats àmbits 
qualificats d'equipament públic.

“Aquesta Comissió Assessora, a proposta de l’Alcaldia, als efectes d'elevació a l'òrgan 
municipal competent per a la seva aprovació, ha emès el dictamen preceptiu següent:



En el municipi de Corbera de Llobregat hi ha diversos àmbits qualificats d’equipament 
públic (en endavant EP) en sòl urbà, no adscrits a cap sector, polígon o unitat d’actuació, 
tal com es pot comprovar en el plànol que resta incorporat a aquest expedient, i que fins 
a la data no s’han desenvolupat ni s’han fet efectives les determinacions vigents. 

La realitat territorial i social del moment fan necessari efectuar un estudi en profunditat 
d’aquests equipaments i, si escau, revisar el planejament aplicable per tal de valorar la 
seva necessitat així com el seu règim d’utilització. 

L’arquitecta municipal i la secretària general de l’Ajuntament han emès informe conjunt, 
el 28 d’abril de 2016, en el que consideren aconsellable, com a mesura cautelar, i amb 
l’objectiu d’assegurar la viabilitat d’una possible modificació de planejament, acordar una 
suspensió potestativa en relació a qualsevol tramitació relacionada amb expedients 
d’expropiació per ministeri de la Llei en l’àmbit objecte d’estudi, segons plànol de 
delimitació que s’hi adjunta, de conformitat amb els articles 73.1, 74.1 i 114.5 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 

S’acorda:

PRIMER. Iniciar els estudis necessaris per avaluar la conveniència d’una modificació de 
planejament respecte dels equipaments públics pendents de desenvolupament, no adscrits 
a cap sector, polígon o unitat d’actuació.

SEGON. Acordar la suspensió potestativa de qualsevol tramitació relacionada amb 
expedients d’expropiació per ministeri de la Llei en l’àmbit objecte d’estudi, segons plànol 
de delimitació que s’hi adjunta, de conformitat amb els articles 73.1, 74.1 i 114.5 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el text refós de la Llei d’urbanisme 
(TRLUC). L’àmbit de la suspensió d’aquest tipus de tramitació és el reflectit en el plànol de 
delimitació annex anomenat: “Àmbits subjectes a suspensió de tramitació d’expropiacions 
per ministeri de la llei”.

TERCER. Disposar que, de conformitat amb l’article 74.1 del TRLUC, els efectes de la 
suspensió que ara s’acorda s’estendran per un  termini màxim d’un any, amb el benentès 
que si abans de finalitzar aquest s’aprova inicialment la modificació de planejament, 
s’haurà d’acordar la suspensió regulada a l’article 73.2 TRLUC podent-se mantenir aquesta 
fins a un termini total de dos anys.

QUART. Ordenar la publicació d’aquest acord al BOPB, en compliment del que disposa 
l’art. 73.3 TRLUC, i la seva exposició al tauler d’anuncis municipal així com al web de 
l’Ajuntament, fent constar que el plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió haurà 
d’estar a disposició dels ciutadans durant el termini de suspensió, de conformitat allò que 
es determina a l’article 102.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme.

Alcaldessa
Explica que darrerament s’han encetat diversos estudis sobre el planejament del municipi aprofitant  
el moment en que l’activitat urbanística ha baixat significativament. Un d’ells és el relatiu als 
equipaments públics adscrits al planejament. L’objectiu es centra en l’anàlisi del manteniment de 
tots els metres destinats tenint en compte que s’està per sobre dels estàndards que marca la 
normativa d’urbanisme i a la utilització a la que es poden destinar.
Des de l’AMB s’ha iniciat aquest estudi i l’ajuntament considera necessari acordar la suspensió 
potestativa de qualsevol procediment relacionat amb aquests equipaments per tal de garantir la bona 
realització del mateix. 
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Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Diu que el seu vot serà favorable per considerar que es un pas endavant, els hagués agradat més 
que fos una voluntat de l’ajuntament que no de l’AMB, però bueno, també saben que ha hagut una 
feinada per part de les tècniques de planejament i urbanisme

Alcaldessa
Intervé per a dir que la iniciativa ha estat de l’ajuntament, no de l’AMB.

Xavier Miquel
Diu que els hagués agradat que això s’hagués fet molt abans i segurament s’haguessin estalviat 
molts diners en expropiacions forçoses que s’han hagut de pagar. Sempre que s’ha fet referència a 
aquest aspecte demanant una revisió del PGO, sempre se’ls ha dit que ells no hi eren. Dons amb 
coses com aquestes es pot veure que es poden fer canvis i que es pot anar endavant. Demana, ja 
que s’ha tingut aquesta iniciativa i s’ha fet aquest estudi, si es tenen aquests tres sectors que marca 
el mapa, de Can Llopard i d’alguna zona del casc urbà i la zona del Camí Ral, el que es coneix com a 
IAC, si hi ha alguna previsió de fer alguna cosa, quina qualificació tindrà. Sobre el tema de Can 
Llopard, ha cercat a l’hemeroteca i ha vist que es va fer una modificació a 2010, en què el govern 
era CiU i ERC, i precisament una de les raons que es donaven era per a evitar expropiacions forçoses. 
Com és que s’ha hagut de tornar a fer ara.

Alcaldessa
Respon que es va tombar en el contenciós, per això no es va poder fer. Respecte al que es farà, de 
moment s’està en fase d’estudi i no es pot avançar.

Xavier Miquel
Demana saber si es pot tenir alguna garantia de que això no es torni a tombar.

Alcaldessa
Respon que no depèn pas de l’ajuntament i per això s’estan posant totes les eines per a evitar-ho i 
poder fer-ho.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Moreno.

Antonio Moreno
Diu que el mateix està passant també a altres municipis i probablement sigui que no es tombi.

Alcaldessa
Respon que una cosa és la lògica i l’altra és la realitat i és coneixedora d’aquest fet que comenta el 
senyor Moreno.

Demana es passi a votació al no haver més preguntes.

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



6. Aprovació conveni per a la connexió de l’enllumenat del vial privat al carrer del 
Cim.

Aquesta Comissió Assessora, a proposta de la tinència d’alcaldia de Via Pública i Habitatge, 
als efectes d'elevació a l'òrgan municipal competent per a la seva aprovació, ha emès el 
dictamen preceptiu següent:

Davant la necessitat de trobar una solució que corregeixi la situació de desconnexió dels 
punts de llum del carrer del Cim, s’ha proposat per part de l’Ajuntament i els veïns afectats 
la formalització d’un conveni que reculli l’opció que aquesta xarxa privada continués 
físicament connectada a la xarxa d’enllumenat públic, però que el cost de la inversió, el 
consum i el manteniment fos assumit directament pels veïns, ajustant-se així a la legalitat 
i a l’interès públic.

D’acord amb la documentació presentada per a la materialització d’aquests pactes els veïns 
han constituït una Comunitat de Propietaris amb el CIF H66530528.

S’ha emès informe favorable del Lletrat municipal que s’incorpora a l’expedient.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar amb la Comunitat de propietaris 
d’habitatges aïllats al carrer del Cim – Can Palet – per a l’enllumenat del vial privat, amb 
una durada inicial de cinc anys. El text del conveni queda incorporat a l’expedient.

SEGON. Adoptar el compromís d’assumir de forma extrapressupostària el pagament a 
l’empresa ELECNOR SA (CIF a48027056) de la quantitat de 788,02€, en concepte 
d’inversió per a l’adequació de la xarxa d’enllumenat, que serà abonat per la Comunitat en 
tres anualitats de 263€ en els anys 2016, 2017 i 2018.

TERCER. Determinar que, anualment, en el mes de setembre , es girarà un rebut pel 
concepte de costos de consum i manteniment en la quantitat de 250€. En finalitzar el 
conveni, es procedirà a la regularització d’aquestes quantitats segons els costos reals que 
s’hagin produït.

QUART. Facultar l’Alcaldia per a la formalització del conveni.

CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Explica que és un tema que passa pel Ple per la durada del conveni però en realitat és la resolució 
d’un problema d’una comunitat de veïns que tenen un vial privat amb quatre punts de llum que per 
a poder donar energia a aquests punts de llum haurien de fer una obra molt costosa i amb una 
inversió pel comptador desproporcionada. Llavors, l’acord al que s’arriba és que aquests petita xarxa 
pugui penjar de l’enllumenat públic però assumint el cost de la inversió en el canvi de lluminàries 
com amb el manteniment i consum que ho assumirà la comunitat de veïns. S’estableix aquest conveni 
amb un càlcul del cost de la inversió, es dóna facilitats per a que ho puguin pagar en tres anualitats 
i el cost que es preveu de manteniment i consum que quan finalitzi el conveni també es regularitzarà 
en funció del cost real.
Això es fa, perquè ja en el seu moment, aquests punts de llum ja estaven històricament connectats 
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a l’enllumenat públic però un cop es regularitza el tema i es fan les obres d’urbanització, aquest és 
un vial privat i no pot ser sufragat amb diner públic. 

Alcaldessa
Demana es passi a votació al no haver-hi cap pregunta

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

7.Conveni de col·laboració d'encàrrec de gestió de prestació de serveis de Salut 
Pública amb la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut (anys 2016-
2019)

“Aquesta Comissió Assessora, a proposta de la regidoria de Salut Pública, per unanimitat, 
acorda la inclusió de la següent urgència als efectes d'elevació a l'òrgan municipal 
competent per a la seva aprovació, ha emès el dictamen preceptiu següent: 

Finalitzat el conveni subscrit per als anys 2013-2015 entre l’extingida Agència de Salut 
Pública de Catalunya i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a la realització de 
l’encàrrec de prestació de serveis de protecció de la salut, es proposa la renovació del 
mateix amb la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya per als anys 2016-2019, segons el text del conveni que resta incorporat a 
l’expedient. 

L’objecte el constitueix l’encàrrec de gestió a favor de la Generalitat de Catalunya per tal 
que presti les competències contemplades en l’article 52 de la Llei 18/2009, de 22 de 
novembre, de salut pública, sense que en cap cas el nostre municipi perdi la titularitat, tal 
com determina l’article 307.2 del ROAS.

L’article 309 del ROAS determina que atesa la naturalesa del conveni, la seva aprovació 
correspon al Ple municipal amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la Corporació.

La secretaria general  ha emès informe favorable el 2 de maig de 2016. 

S’acorda:

PRIMER. Aprovar la minuta de renovació del conveni de col·laboració entre la Secretaria 
de Salut Pública del Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a la realització de l’encàrrec de prestació dels 
serveis de salut pública per als anys 2016-2019 segons el text que resta incorporat a 
l’expedient.

SEGON. Facultar l’alcaldessa per a la signatura dels documents que esdevinguin necessaris 
per a l’execució de l’anterior acord.

TERCER. Notificar aquests acords a la Secretaria de Salut Pública del Departament de 
Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.” 



Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll. 

Manel Ripoll
Explica que aquest conveni va precedit d’un conveni subscrit amb l’extingida Agència de Salut Pública 
que va finalitzar i el que ara es proposa és renovar aquest conveni amb la Secretaria de Salut Pública 
del Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. El conveni no té cap cost per a 
l’ajuntament i suposa un ajut important per manca de personal, ja que hi ha només una persona en 
el departament. El conveni abastaria també tots els establiments públics que té l’ajuntament com és 
el cas de col·legits o instal·lacions municipals, quedant tot explicat i detallat en el conveni.
Davant de qualsevol sospita per part de l’ajuntament es farà saber al Departament de Salut Pública 
i a l’inrevés i per tant, considera que és un conveni que ajuda molt a tenir un bon control sanitari al 
municipi.

Alcaldessa
Demana es passi a votació al no haver cap pregunta.
 
“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel 
Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i 
Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas 
(ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).” 

8.Designació representant en el Consell de Mobilitat de l'AMB.

“Aquesta Comissió Assessora, a proposta de l’Alcaldia, als efectes d'elevació a l'òrgan 
municipal competent per a la seva aprovació, ha emès el dictamen preceptiu següent:

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha comunicat l’aprovació de la constitució del Consell 
de Mobilitat de l’AMB  i d’acord amb l’apartat 1.4 de l’art. 6 del seu Reglament ens sol·liciten 
el nomenament d’un representant de l’Ajuntament.

S’acorda:

PRIMER. Designar com a representant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en el 
Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (CMAMB) la regidora de Mobilitat 
Mercè Rocas i Rubió i com a suplent l’alcaldessa Montserrat Febrero i Piera.

SEGON. Notificar-ho a l’AMB.”

Alcaldessa
Explica la proposta i dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Avança que el vot del seu grup serà favorable i comenta que cada cop hi ha més consells i demana 
saber si en aquest cas concret aquesta representació inclou dietes o no i de quina quantia es tracta 
de ser afirmatiu.

Alcaldessa
Respon que no, que no hi ha cap tipus de dieta. L’únic que té és el Conseller Metropolità.

Demana es passi a votació al no haver-hi cap pregunta més.

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel 
Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas (CDC), 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 
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(ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).” 

L’alcaldessa comenta que ha finalitzat la part resolutiva i que a continuació donarà pas a la part de 
control, però proposa fer un canvi en l’ordre i tractar els punts 15, 16, 17 i 18, per a que l’interventor 
pugui marxar abans de debatre les mocions. Els assistents donen el seu vistiplau i es debaten 
aquestes punts, tot i que en l’acta a aprovar es fan constar en l’ordre que els correspon dins l’ordre 
del dia. 

PART DE CONTROL

(L’apartat de mocions es transcriu en l’ordre corresponent al fixat a l’ordre del dia tot i que 
en el Ple s’ha debatut a continuació dels temes econòmics inclosos a la part de control)

9. Moció de CDC Corbera de Llobregat a favor d’un debat participatiu sobre el 
model de gestió de l’aigua a Corbera de Llobregat.

“Aquesta Comissió Assessora, a proposta del grup municipal de Convergència Democràtica 
de Catalunya, als efectes d'elevació a l'òrgan municipal competent per a la seva aprovació, 
ha emès el dictamen preceptiu següent:

Atès que segons l'art, 25.2.c) de la Llei de Bases de Règim Local (LBRL) així com  l'art. 
66.3.I) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC) és  competència deis 
municipis l'abastament domiciliari d'aigua potable. 

Atès que segons l'art.26.la de la LBRL i l1art.67.a de la LMRLC l'esmentat abastament 
domiciliari d'aigua potable no és tant sols una competència municipal sinó que, a més, els 
municipis tenen l’obligació de prestar l'esmentat servei en ser considerat un servei mínim.

Atès que segons l'art.85 de la LBRL els serveis públics de competència local ( i, per tant, 
el servei l'abastament domiciliari d’aigua) pot prestar-se bé mitjançant gestió directa o bé 
mitjançant gestió indirecta. 

Atès que en l'actualitat l'esmentat servei d'abastament domiciliari d'aigua al nostre 
municipi es presta mitjançant el servei de gestió indirecta a través de l'empresa SOREA en 
modalitat de concessió. 

Atès que la vigència del contracte de concessió amb SOREA finalitza el pròxim mes d'abril 
de 2019, és a dir, durant l'actual mandat. 

Atès que la situació actual permet plantejar-se obrir un període de reflexió abans de 
convocar un concurs sobre quin és el model de gestió de l'aigua més convenient per a 
Corbera de Llobregat. 

Atès que tant el model de gestió directa com el de gestió indirecta presenten avantatges i 
inconvenients en relació a la prestació del servei d'abastament d'aigua potable a domicili. 

Atès que cal un debat obert, participatiu, imparcial i ciar, on totes les opcions siguin 
representades i la ciutadania pugui conèixer de primera mà els inconvenients i beneficis 
de totes les opcions. 



És per aquesta exposició de motius que el grup de Convergència Democràtica de Catalunya 
a Corbera proposa al Ple l'adopció deis següents acords: 

- Primer: La decisió sobre el model de gestió de l'aigua es sotmetrà a consulta popular i 
vinculant. 

- Segon: Aquests acords s'informaran públicament als mitjans de comunicació municipals.” 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Èric Blanco.

Èric Blanco
Proposa reformular la seva moció en base a la documentació rebuda que va ser la setmana anterior 
ja que l’AMB ha assumit la responsabilitat de crear una Comissió d’Experts per tal d’explicar a tots 
els municipis metropolitans els diferents models, directes e indirectes, de la gestió de l’aigua en base 
a que tota la ciutadania pugui estar informada. El compromís que sembla han adoptat és fer-ho en 
els propers dos mesos. Per tant, el que volen plantejar, dins d’aquest debat, que van encetar en el 
ple anterior, sobre que s’informés a la ciutadania sobre els diferents models de gestió de l’aigua de 
manera imparcial per tal de poder decidir quin model s’adoptarà ara que finalitzarà el contracte amb 
Sorea, volen eliminar el primer, segon i tercer punt, mantenir la part expositiva, el punt quart i el 
cinquè.

Llegeix a continuació la moció.

Alcaldessa
Diu que el primer que s’ha de votar és la inclusió d’aquestes esmenes, que és eliminar els tres 
primers punts tal i com ha demanat el regidor. Demana es passi a votació.

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

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

Xavier Miquel
Diu que el seu vot és en contra perquè no els agrada que s’eliminin especialment el punt segon i 
tercer perquè l’AMB està especialment implicada i ara mateix l’únic que ha hagut un canvi que en 
cas que algun municipi vulgui gestionar-se directament l’aigua hi haurà una comissió juntament amb 
l’AMB i l’AMB no permet que la competència de l’aigua sigui una qüestió municipal sinó que és una 
qüestió metropolitana. Per tant, el seu grup s’oposa a això i ja els agradava tal i com estava.

Rosa Boladeras
Diu que entenen que si el propi grup proposant de la moció vol modificar-la abans de ser debatuda, 
és una potestat que té i per tant, el seu vot és favorable.

Alcaldessa
Com a govern vol fer una explicació. A l’Assessora ja es va comentar que el passat dijous ja es va 
tenir una reunió amb l’AMB, concretament amb el director de l’Àrea de Medi Ambient i amb el director 
dels Serveis del Cicle de l’Aigua. Ja en aquell moment es va demanar que es retirés aquesta moció 
per si de cas més endavant tornar-la a reprendre i van respondre que no, qüestió que respecten 
totalment. A la reunió va quedar molt clar que l’aigua és competència de l’AMB, en aquest moment 
l’Ajuntament està en un moment transitori fins a la finalització de la contractació actual que serà al 
2019. Ara, el primer que s’ha de fer és una intervenció tècnica del servei i demanar que no es 
prorrogui el contracte. Aquesta intervenció tècnica donarà una idea real de com està la xarxa i del 
que es pot proposar afegint que el  que aquest equip de govern vol és un servei de qualitat i unes 
tarifes competitives. Ara la percepció que es té és que el servei és defectuós amb unes de les taifes 
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més altes de l’àrea metropolitana. El que l’AMB ofereix és una tarifa igualitària per a tots els municipis 
i en principi i per economia d’escala, pot ser beneficiós, però s’ha d’estudiar. 

Explica que actualment no es poden posicionar sobre si una manera és millor que altre perquè 
necessiten veure números, realitat i el que es proposa i cal tota la informació.

Dóna la paraula al senyor Èric Blanco.

Èric Blanco
Diu que el que s’ha parlat des de l’AMB és que aquest comitè d’experts que facilitaran aquesta 
informació de manera imparcial i per tant, hi hauran persones que defensaran la gestió directa i la 
indirecta. La intenció de retirar aquests punts és que la feina que es volia encarregar a l’Ajuntament 
de Corbera la farà l’AMB, i així entre tots s’aconseguirà que la comissió sigui imparcial i ell es 
compromet a presentar la moció en la seva totalitat però seria interesant que s’acceptés aquest punt 
sobre que la decisió ultima d’aquest model que volen sigui a través d’una consulta popular i que 
siguin els ciutadans que decideixin. Tal i com ha dit l’alcaldessa, es necessita aquesta informació i 
que la informació sigui pública i es necessita que aquestes decisions, que afectaran a tots per molts 
anys, es pugui decidir a través d’una consulta popular. 

Alcaldessa
Diu que no només és important aquesta comissió d’experts que comenta, si no que es necessita tenir 
la realitat del municipi i per això no es poden comprometre a cap d’aquests punts. 

Xavier Miquel
Diu que el seu vot a la moció serà favorable i la única cosa que s’està dient és que es decideixi a 
partir d’una consulta popular i no per Ple. Per tant, entenen que és el més normal.

Alcaldessa
Insisteix en que avui per avui no es tenen competència per a decidir ni com a govern. Respon que la 
competència sobre la gestió de l’aigua és una competència de l’AMB.

Xavier Miquel
Diu que llavors ja està tot decidit. L’AMB crearà una empresa pública per a compartir amb la mixta i 
decidirà que l’Ajuntament de Corbera passi a formar part d’aquesta empresa pública. L’AMB és part 
implicada i de fet, hi ha un litigi amb l’Ajuntament de Ripollet que ara mateix està entre 
municipalitzar, seguir amb ACBAR o que passi a empresa mixta i el paper de l’AMB que ha fet aquest 
canvi en el reglament. 
Diu que és un litigi polític i si l’aigua és competència municipal o metropolitana, la CUP defensa que 
és municipal, i presentarà informes jurídics que es presentaran i l’AMB defensa lo seu.

Rosa Boladeras
Diu que desitja fer una precisió. A la trobada de l’altre dia, la competència de l’abastament de l’aigua 
a l’àrea metropolitana és una competència metropolitana, com ja ha explicat la senyora alcaldessa. 
En aquest moment s’està en una fase transitòria i les inversions que es van aprovar l’altre dia, que 
es va fer un acord respecte a com s’acabarà el contracte amb Sorea, totes les obres i tot serà 
controlar per part dels tècnics metropolitans a part dels tècnics municipals. La pregunta que la 
pregunta que es va fer és de quina manera seria la integració a l’AMB i això encara no se sap. El que 
està clar és que amb la mateixa concessionària que tenen ara no hi haurà integració perquè la 
concessió que tenen és d’una xarxa determinada i uns municipis. Encara no se sap i per tant, els 
demana que fins i tot la seva proposta s’hauria de plantejar en el moment que s’hagi de decidir que 
és el que es farà perquè la gestió de l’aigua de Corbera podrà ser directa o indirecta, 
independentment de la resta de municipis. El que sí es va demanar, com ha dit l’alcaldessa, és que 
si s’ha d’ingressar haurà de ser amb les mateixes garanties de qualitat de servei i de tarifes i els és 
igual a qui se li donarà a l’AMB amb efectius propis o per concessió, està tot a l’aire i no se sap i per 
això demana no avançar-se i esperar la proposta per a decidir el posicionament i que és el que es 
demana i quin enfoc es donarà. Corbera s’integrarà a l’Àrea però no vol dir que s’integri a la concessió 
que hi ha en aquest moment en funcionament.



Antonio Moreno
Està a favor de la consulta popular i és un tema polític i després ja es veuran les propostes i és 
positiu que el poble tingui la ultima veu pel tipus de servei que voldrà.

Rosa Boladeras
Potser la proposta que facin és que es gestionarà per exemple, amb empresa pública o cooperativa, 
igualment es sotmetrà a una consulta popular una decisió de l’AMB. Considera que s’ha de tenir una 
coherència. Si Corbera pertany a l’AMB és pertany per a totes les coses beneficioses per a la població 
Si el que es planteja és una proposta assumible pensa que això és anticipar-se a una cosa que no se 
sap per a formular aquest plantejament.

Antonio Moreno
El que es vol és que sigui una consulta popular i el dret a que la població decideixi la fórmula. Es pot 
estar a l’AMB per altres temes i no estar-ho en aquest tema.

Alcaldessa
Diu que s’ha considerat aquest tema prou important i per això s’han mogut, per això s’han tingut i 
es tindran entrevistes. Els han dit que no hi ha prou amb avisar amb dos anys d’antelació i es volen 
avançar i és un tema que s’ha de treballar mol i molt bé i per això no es volen avançar en res. Volen 
veure primer el què i pot semblar que sobre el paper sigui una cosa però ja es veurà i per això en 
aquests moments no es volen posicionar.

Èric Blanco
Creu que s’està entrant en contradiccions argumentatives perquè si l’AMB ha entrat en aquest procés 
amb aquesta comissió d’experts per a explicar els models de gestió i resulta que després es diu aquí 
que no, que l’AMB ja decidirà el que es farà, dons creu que no, ells creuen que la competència última 
ha de ser la ciutadania i que si tan bo és el model que proposaran la ciutadania estarà d’acord. Per 
tant, demanen que la decisió no sigui ni del Ple ni del govern, si no que sigui de la ciutadania. L’AMB 
explicarà els diferents models de gestió i es decidirà com es vol, considerant que no és tan estrafolari 
que la decisió sigui popular i vinculant i ningú s’està posicionant en cap model. Insisteix en una 
consulta popular.

Alcaldessa
Demana es passi a votació de la moció la qual, un cop incorporades les esmenes, queda de la manera 
següent:

“Atès que segons l'art, 25.2.c) de la Llei de Bases de Règim Local (LBRL) així com  l'art. 
66.3.I) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC) és  competència deis 
municipis l'abastament domiciliari d'aigua potable. 

Atès que segons l'art.26.la de la LBRL i l1art.67.a de la LMRLC l'esmentat abastament 
domiciliari d'aigua potable no és tant sols una competència municipal sinó que, a més, els 
municipis tenen l’obligació de prestar l'esmentat servei en ser considerat un servei mínim.

Atès que segons l'art.85 de la LBRL els serveis públics de competència local ( i, per tant, 
el servei l'abastament domiciliari d’aigua) pot prestar-se bé mitjançant gestió directa o bé 
mitjançant gestió indirecta. 

Atès que en l'actualitat l'esmentat servei d'abastament domiciliari d'aigua al nostre 
municipi es presta mitjançant el servei de gestió indirecta a través de l'empresa SOREA en 
modalitat de concessió. 

Atès que la vigència del contracte de concessió amb SOREA finalitza el pròxim mes d'abril 
de 2019, és a dir, durant l'actual mandat. 
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Atès que la situació actual permet plantejar-se obrir un període de reflexió abans de 
convocar un concurs sobre quin és el model de gestió de l'aigua més convenient per a 
Corbera de Llobregat. 

Atès que tant el model de gestió directa com el de gestió indirecta presenten avantatges i 
inconvenients en relació a la prestació del servei d'abastament d'aigua potable a domicili. 

Atès que cal un debat obert, participatiu, imparcial i ciar, on totes les opcions siguin 
representades i la ciutadania pugui conèixer de primera mà els inconvenients i beneficis 
de totes les opcions. 

És per aquesta exposició de motius que el grup de Convergència Democràtica de Catalunya 
a Corbera proposa al Ple l'adopció deis següents acords: 

- Primer: La decisió sobre el model de gestió de l'aigua es sotmetrà a consulta popular i 
vinculant. 

- Segon: Aquests acords s'informaran públicament als mitjans de comunicació municipals.” 

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

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

10. Moció de suport als ajuntaments i càrrecs electes investigats per l'audiència 
nacional i al dret a decidir.

“Aquesta Comissió Assessora, a proposta del grup municipal de la CUP, als efectes 
d'elevació a l'òrgan municipal competent per a la seva aprovació, ha emès el dictamen 
preceptiu següent:

El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret 
Internacional en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels Drets 
Civils i Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, que en l’article 
1 proclama: «Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret 
determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu desenvolupament, 
econòmic, social i cultural». Les diverses nacions de l'Estat doncs són dipositàries d'aquest 
dret ja que es troben constituïdes com a pobles i per tant com a subjecte indiscutible de 
dret.

Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers 
anys i el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma 
majoritària, el reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la voluntat 
de recolzar l’exercici del dret a decidir.  A més a més, el poble de Catalunya, mitjançant 
l'aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X del 23 de gener del 2013 es va reconèixer 
a si mateix com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà.

En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament expressada, 



el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI  sobre 
l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de 
setembre de 2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el món local de Catalunya 
(ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores 
d’ara, ja ha estat secundada per 280 institucions de representació local a través dels seus 
plens. Una manifestació política, una expressió plenament legítima. El món local és sobirà 
i ha de poder expressar-se amb llibertat.

Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament 
polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans  i els seus 
regidors i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per investigar 
l’Associació de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de Municipis i 
l’Assemblea Nacional Catalana.

L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies per 
atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels nostres 
Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central d’Instrucció 
2 de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la Resolució del 9N del 
Parlament de Catalunya.

Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De 
la Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a constitutiu 
dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la Resolució del Parlament per part 
dels regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa fiscalia no havia 
denunciat als parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, 
-cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no només manté oberts tres procediments concrets 
contra els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N sinó 
que, a més, és el responsable d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de 
l’Estat per tal que es dirigeixin als Ajuntaments del país que han aprovat mocions de suport 
per tal que li aportin tota mena d’informació.

En relació als antecedents exposats es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Corbera als requeriments enviats per ordre 
de l'Audiència Nacional espanyola a gairebé tres-cents ajuntaments catalans per haver 
aprovat una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya.

Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin ser 
encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el dret 
fonamental a la lliure expressió.

Tercer.- Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici 
eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les 
institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels 
ajuntaments entesos com  l’administració més propera a la ciutadania.

Quart.- Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les 
persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tots els veïns i veïnes de Corbera 
a participar-hi.

Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes, al Parlament 
de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al govern de l'estat espanyol.”
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Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle.

Miracle Guerra
Fa lectura de la moció.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Èric Blanco.

Èric Blanco
Explica que evidentment donaran suport a la moció, mostrant el màxim suport als ajuntaments 
investigats i criminalitzats per donar el seu suport per la Declaració, expressant també l seu suport 
al Parlament i a totes les iniciatives que desenvolupi la societat civil durant tot el procés constituent. 
Diu que en aquest país hi han 948 municipis a Catalunya i d’aquests, prop de 400 han estat 
denunciats per l’estat. Per sobirania fiscal 106 ajuntaments, per pagar la quota de l’AMI 56, per 
declarar-se territori lliure i català 47, per cedir un local a l’AMI 1, per la resolució XI del Parlament, 
280 ajuntaments. D’aquests 280 ajuntaments se’ls ha requerit informació, un 47% tenen alcaldia de 
CDC, un 33% d’ERC, un 10% independents, un 4% del PSC i 4% de la CUP i un 2% d’Iniciativa. Diu 
que els ajuntaments de Dalt Ebre, Girona, Igualada, Sant Cugat del Vallès, Premià de Dalt i Vic tenen 
una denúncia efectiva de la Fiscalia. Considera que és de justícia donar suport a la moció i que 
s’hauria políticament d’assumir la responsabilitat de no cedir davant dels atacs d’un estat que no té 
en compte aquests principis democràtics i per tant, el seu vot serà favorable.

Andrés Palacios
Diu que no està d’acord en una part de la part expositiva però el seu vot serà favorable als acords.

Rosa Boladeras
Diu que el seu vot també serà a favor però vol manifestar que no coincideix amb part de les 
afirmacions que s’han fet però si en els acords, considerant que judicialitzar la política és un error.

Alcaldessa
Demana es passi a votació. 

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

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

11. Moció per modificar l’articulat de l’ordenança del civisme de Corbera de 
Llobregat.

“Aquesta Comissió Assessora, a proposta del grup municipal de la CUP, als efectes 
d'elevació a l'òrgan municipal competent per a la seva aprovació, ha emès el dictamen 
preceptiu següent:

Amb data de 13 de març de 2014 el Parlament de Catalunya aprova per unanimitat la 
Resolució 577/X sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats. En aquell moment i a 
proposta de la CUP, s'estableix  la necessitat de revisar les ordenances del civisme perquè 
no accentuïn l’estigmatització i la penalització de persones en situació d’alta vulnerabilitat 
i pobresa,  ja sigui per exclusió social, laboral, econòmica, administrativa o relacional, 
vinculada o no a situacions de discapacitat o  malaltia mental, física o amb toxicomanies, 



que s’accentuen si no es disposa de llar ni d’accés als serveis essencials d’aigua, llum i 
aliments.

Es veu la necessitat de contemplar la  derogació i, subsidiàriament la  revisió d’aquestes 
ordenances que perverteixen el concepte de civisme, fent-lo sinònim d’ordre públic, 
relegant la ciutadania a simples consumidores amb normes securitàries i higienistes, que 
ocupen espais públics de forma ordenada i prèviament autoritzada, sense problemes de 
pobresa ni exclusió. Aquest model d’ordenança de no-convivència es plasma en uns articles 
que tenen per missió expulsar de la via pública, els problemes socials i ocultar els conflictes. 
Sense solventar-los, negant-los, atorgant a cada persona la responsabilitat, causa i efecte 
de la seva situació econòmica, administrativa o personal.

La intenció d'aquesta modificació és exculpar les persones en funció de qui són o millor dit 
en quina situació es troben. La revisió de l’articulat  pot passar per modificar de bell i de 
nou  o bé afegir al final de cada precepte una clàusula que garanteixi que no s’aplicarà al 
col·lectiu de persones que pateixen pobresa, exclusió, situació sense llar, toxicomanies, 
problemes de salut mental...

Ateses totes les consideracions abans esmentades el  Grup Municipal de la CUP proposa 
revisar, modificar i si s’escau derogar els següents apartats de l’Ordenança de Convivència 
i Civisme de l'ajuntament de Corbera, modificada pel ple del 9 de juliol de 2013.

Article 13.2. Consum de substàncies que puguin generar dependència.

És prohibit el consum, la venda o la tinença de drogues, estupefaents o psicòtrops il·legals 
segons la legislació vigent, encara que no constitueixin infracció penal.
Demanem la seva derogació ja que el Codi Penal i la Llei de Seguretat Ciutadana ja 
permeten denunciar via penal o administrativa aquests fets. Per tant no es pot ser objecte 
d'una altra sanció sinó de derivació als serveis socials o en la seva necessitat, sanitaris.

Article 18. Higiene, Decòrum i Mendicitat.  

1. La salubritat i la higiene personals s’exigeixen si la seva absència pot causar molèsties 
o posar en perill la salut personal o col·lectiva.

2. No és permès l'exercici de la mendicitat en les vies i espais públics i la seva propagació 
dins del terme municipal.
Considerem que aquest article és un exemple de tracte vexatori i incriminatori contra les 
persones que viuen en misèria i malaltia  al carrer sense accés a mesures higièniques més 
bàsiques. Es demana la seva derogació perquè les institucions no poden aplicar-los una 
sanció, sense oferir-los ajuda, ni serveis bàsics. Així demanem que l'Ajuntament hi tingui 
un paper principal i no ho derivi a la ciutadania o a les entitats socials.    

Article 19.2  Desallotjament de la via pública. Seguretat.  
Les autoritats municipals poden retirar de la via i espais públics els béns de les persones 
i/o col·lectius si ho aconsellen raons de seguretat o de salut pública.

Considerem que aquest article adreçat a  persones sense llar i a les seves pertinences o a 
les persones que utilitzen la via pública com a mitjà de subsistència, i es demana la seva 
modificació per tant d’afegir que les pertinences es recolliran en dependències municipals 
per poder ser recuperades pel seu posseïdor.



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

 

Article 31.3/b1.  Retirada d'objectes de la via pública. Objectes il·legals (còpies de llibres, 
de CD i de vídeos, roba amb marques falses, etc):

1. Persona infractora identificada: Es posa aquest fet i els objectes confiscats en 
coneixement i a disposició de l’autoritat judicial competent.

Demanem la derogació d'aquest article, ja que la persona identificada  és la més vulnerable 
en una cadena, on les beneficiades són màfies organitzades i moltes vegades induïdes per 
grans companyies multinacionals, les quals en treuen un gran benefici.

Article 58.1.  Façanes, finestres i balcons.

És prohibit:

b) Penjar vestits, roba bruta o rentada o altres objectes que agredeixin l’estètica urbana, 
a llocs visibles des de la via pública, en les obertures de les cases i baranes de terrats i 
balcons.

Demanem la derogació d'aquest article, ja que més enllà de la subjectivitat d'allò “estètic” 
no distingeix entre les dimensions de l’habitatge i la possibilitat de poder estendre la roba 
en un lloc que no doni a la via pública.

Article 181.c. Prohibicions.

Es prohibeix recollir o aprofitar les deixalles de qualsevol mena i els residus sòlids urbans 
dipositats dins els contenidors o al seu voltant.

Demanem la derogació d'aquest article ja que en cas de persones sense llar o amb greu 
vulnerabilitat social i/o econòmica, aquest fet enlloc de ser penalitzat, situació prou 
humiliant, necessita ser derivada als serveis socials.

Article 291.  Treballs voluntaris per a la comunitat i tasques socioeducatives.

Demanem la derogació d'aquest article, ja que aquesta previsió és nul·la tal i com 
dictamina la sentència del TSJC número 331/2010 de 7 d'abril. Més enllà de l'aspecte 
jurídic, els treballs comunitaris són inaplicables al col·lectiu de persones en situació de 
sense llar, pobresa o exclusió. Per una banda,  l'Ordenança no deixa fer aquesta substitució 
quan hi ha reincidència aquestes persones incorren constantment en tota mena 
d'infraccions. I per altra banda, la impossibilitat d'aquestes persones excloses de la societat 
de dur a terme un treball social en benefici de la comunitat i ni tan sols d'emetre un judici 
de voluntat de voler-lo dur a terme.

És per tot això que la CUP de Corbera demana al Ple l'adopció dels següents acords:

1. La derogació, modificació o substitució dels articles abans esmentats, que vulneren 
la dignitat i empitjoren la situació de les persones en situació de risc social.

2. L'eliminació de les infraccions i de les multes relacionades amb aquests articles.
3. En cas de modificació dels articles i no derogació, demanem la inclusió en aquestes 

infraccions d'una clàusula que indiqui que no seran dutes a terme contra persones 
en risc d’alta vulnerabilitat i pobresa, ja sigui per exclusió social, laboral, econòmica, 
administrativa o relacional, vinculada o no a situacions de discapacitat o malaltia 



mental, física o amb toxicomanies.”

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel. 

Xavier Miquel
Fa lectura de la moció.

Mercè Rocas
Vagi per davant que, regular en cap cas és sinònim de Sancionar i/o penalitzar.

Al nostre entendre, aquesta moció recull de forma aleatòria i sesgada part dels articles esmentats 
en aquest escrit.

Cal remarcar què a nivell administratiu i/o de gestió, aquest Ajuntament i especialment els seus 
treballadors vetllen per tal les decisions preses siguin en primera instància legals però també 
humanes i mai arbitràries i per aquest motiu diu que poden assegurar que des del passat 9 de juliol 
de 2013, on, per acord de Ple, s’acordava modificar l’Ordenança de Civisme i Convivència en alguns 
dels apartats del seu articulat, en cap cas se n’ha fet ús d’aquesta per pervertir el concepte de civisme 
relegant a la ciutadania a simples consumidors o bé per accentuar l’estigmatització de persones en 
situació d’alta vulnerabilitat i pobresa, és més, es pot estar plenament orgullosos de ser encara un 
municipi on els casos de pobresa, exclusió social econòmica o administrativa, discapacitat física i/o 
mental es detecten i tracten amb individualitat i seguiment per part de Serveis Socials entenent que 
sempre s’ ha actuar en primera instància en favor de l’administrat.

Com a equip de Govern, poden estar d’acord amb la necessitat de rellegir, modificar o substituir 
l’articulat de l’Ordenança de Civisme i Convivència del municipi, i potser, si calgués, la derogació 
d’algun article, ara bé, per a poder tractar aquestes qüestions, cal la constitució d’una Comissió 
d’estudi, en la què òbviament estarien representats tant membres de Govern com membres a 
l’oposició per tal d’acollir una visió el més àmplia possible.

Aquest procediment és complexa i llarg, i els emplaça, a tots a formar-ne part d’aquesta Comissió 
que voldrien endegar de cara al 2017, és per aquest motiu que els demana la retirada de la moció 
presentada i emplaçar-los a un proper equip de treball.

Xavier Miquel
Diu que no retiren la moció perquè consideren que podrien tenir voluntat si fos el primer ple però ja 
ha hagut unes quantes mocions que s’han retirat per diversos motius i no es fa res, entenent que és 
una emergència social. Entén la bona voluntat però que la policia pugui considerar arbitràriament 
que una persona que està recollint coses dels contenidors pugui ser multada, això ho diu l’ordenança, 
i entén que això és una emergència social tal i com estan les coses. Perquè que, com a mínim aquests 
articles siguin derogats. 

Mercè Rocas
Diu que una cosa és que la situació de vulnerabilitat que passa transitòriament qualsevol veí sigui 
sancionada, que mai ha passat i dir que els treballadors vetllen per a que aquest criteri sigui també 
humà. Una altra cosa molt diferent és que l’articulat de l’ordenança reculli una possible xarxa de 
mendicitat o venda de segona mà d’allò que es pugui trobar en unes escombraries, considerant que 
és molt diferent. Si es parla de situació vulnerable d’un ciutadà mai serà penalitzat ni s’ha fet, això 
és tenir una visió sesgada del que és l’articulat. Regular no es sinònim de sancionar i no es pot tenir 
només una visió en concret, sinó totes aquelles que poden afectar a nivell municipal. I aquesta 
controvèrsia només li ve a reafirmar que aquesta comissió és necessària i ho és per a tots per a que 
tots els diferents criteris estiguin reflectits. Està regulat per a àmplies possibilitats que es puguin 
donar al municipi. Els emplaça a un estudi i a una comissió de treball per a tractar els diferents 
criteris.

Xavier Miquel
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Respon que potser el problema va agafar bastant copiat de l’ordenança de civisme que es va fer a 
Barcelona. Si realment pot haver diferents casuístiques tal i com ara està redactat pot haver-hi gent 
que pugui ser sancionada per aquests articles i el que demanen es que aparegui aquesta clàusula 
que digui que no es durà a terme contra persones amb risc d’alta vulnerabilitat.

Mercè Rocas
Demana disculpes i diu que potser no s’ha explicat bé, però per a poder modificar-ho per un ple és 
necessari crear aquesta comissió d’estudi, no es pot derogar a través d’un ple i el que es demana és 
que es retiri aquesta moció perquè no és possible derogar-ho en el ple i ni tan sols modificar-ho. 
S’ha de crear aquesta comissió, s’ha de treballar i tirar endavant aquesta modificació o derogació 
d’aquest article i se’ls emplaça a participar en la comissió i poder passar-ho per ple després.

Alcaldessa
Diu que no centrar-se únicament en això, ja que s’hauria de revisar tot. Vol que quedi clar que entén 
la seva posició i també s’ha volgut explicar per part del govern però no és tan simple perquè s’ha de 
revisar. 

Xavier Miquel
Considera que la moció ha de ser votada tal qual.

Antonio Moreno
Diu que el compromís, com a mínim, de fer aquesta comissió, fent atenció sobre l’últim paràgraf, 
demana saber si es pot fer ara i aquí una afirmació política de que no es farà mai.

Mercè Rocas
Insisteix en que això no s’ha aplicat mai i que no es pot fer perquè la normativa diu que això s’ha de 
fer a través d’una comissió.

Antonio Moreno
Demana un compromís polític de que això no es farà mai i després es fa la comissió.

Mercè Rocas
Respon que en principi el compromís hi és perquè està recollit a l’acta. En cas de modificació dels 
articles i no derogació, demanem la inclusió en aquestes infraccions d'una clàusula que indiqui que 
no seran dutes a terme contra persones en risc d’alta vulnerabilitat i pobresa, ja sigui per exclusió 
social, laboral, econòmica, administrativa o relacional, vinculada o no a situacions de discapacitat o 
malaltia mental, física o amb toxicomanies.

Alcaldessa
Demana es passi a votació.

Èric Blanco
Diu que no li queda clar s’ s’adopta el compromís d’aquesta comissió.

Alcaldessa
Respon que si, que s’ha adoptat aquest compromís de crear-lo a 2017. 

Xavier Miquel
Pregunta que si comença al 2017 quan s’acabarà.

Alcaldessa
Diu que això no depèn pas d’ells i estan tots convidats a treballar-ho. Explica que s’ha de fer un 
treball rigorós i s’ha de fer entre tots. Demana es passi a votació. 

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



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

12.Moció per a demanar a l'estat espanyol el traspàs íntegre a la Generalitat de 
Catalunya de les línies ferroviàries interiors de Catalunya.

“Aquesta Comissió Assessora, a proposta dels grups municipals d’ERC i de Moviment pel 
Canvi, als efectes d'elevació a l'òrgan municipal competent per a la seva aprovació, ha 
emès el dictamen preceptiu següent:

Atès que l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà – AMTU- té com a 
finalitat principal contribuir a la millora constant del transport col·lectiu de viatgers dels 
municipis membres, així com de la mobilitat en general, a partir de l’optimització dels 
recursos disponibles, i la representació i defensa dels seus interessos davant de les 
administracions i organismes que intervenen i col·laboren en la matèria. 

Atès que entre les seves funcions, hi consta l’elaborar propostes dirigides a la millora en la 
gestió de les infraestructures, el transport i la mobilitat, així com proporcionar suport en 
la planificació i gestió de les infraestructures, el transports i la mobilitat en general.
Atès que el dèficit històric d’inversions en infraestructures de l’Estat Espanyol a Catalunya 
és un impediment per a la seva economia i de millorament de la seva competitivitat, i que 
la participació de les institucions públiques i de la societat civil de Catalunya en la gestió 
de tots els serveis inherents a la millora de la mobilitat són una prioritat per tenir un 
potencial logístic adient per activar l’economia del país, i atès el greu incompliment, per 
part del Ministeri de Foment, del Pla de Rodalies.
Atès les infraestructures del transport són un dels elements clau que sostenen i impulsen 
el desenvolupament d’un país, i en determinen el seu nivell de competitivitat, eficiència 
econòmica i sostenibilitat.

Atès que les infraestructures són bàsiques per a qualsevol projecte de país i, 
conseqüentment, exigeixen una atenció especial i específica, requereixen d’una visió i 
tractament global del territori on transcorren, per tal de poder avaluar-ne les perspectives 
de futur i delimitar el marc d’una política territorial integrada.

Atès l’estat de la conjuntura econòmica actual i donat que la xarxa ferroviària és una 
infraestructura fonamental per tal de tenir un funcionament idoni per al desenvolupament 
del país, es considera necessari accelerar el traspàs íntegre de les línies ferroviàries 
interiors de Catalunya a la Generalitat de Catalunya, per tal d’aconseguir una mobilitat 
adequada a les necessitats reals, i el qual ha d’incloure les funcions de planificació, 
finançament i execució d’obres.

Atès que per tal de realitzar les funcions de planificació, manteniment i execució d’obres, 
es requereix el finançament pertinent, per la qual cosa es necessari que, de forma 
simultània, al traspàs de les línies referenciades, es transfereixin les partides 
pressupostàries corresponents.

Atès que la gestió per part de la Generalitat de Catalunya, suposaria una millora del servei 
considerable, que suposaria una major competitivitat en la seva prestació i funcionament, 
i en conseqüència una qualitat superior front l’usuari.
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Atès que la millora, en tots els sentits, d’una gestió per part de la Generalitat de Catalunya 
de serveis similars ja fa anys que es demostra, a través de les línies i infraestructures que 
gestiona l’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Així doncs, de conformitat a l’establert a l’article 5 dels estatuts de l’Associació de municipis 
per la Mobilitat i el Transport Urbà – AMTU, els Grups Municipals d’ ERC i Moviment pel 
Canvi de l’ajuntament de CORBERA DELLOBREGAT proposa al ple els següents acords

Primer.- Demanar a l’Estat Espanyol, a través del Ministeri de Foment, el traspàs de la 
titularitat de les infraestructures de les línies ferroviàries interiors de Catalunya a la 
Generalitat de Catalunya.

Segon.- Demanar a l’Estat Espanyol que, amb caràcter simultani a aquest traspàs, lliuri a 
la Generalitat de Catalunya, les consignacions pressupostàries dels Pressupostos Generals 
de l’Estat destinades al Pla de Rodalies i al manteniment de la xarxa, per tal d’executar, 
entre d’altres, les funcions de planificació, manteniment de les línies i execució d’obres.

Tercer.- Refermar el compromís de l’AMTU com entitat municipalista amb la millora de les 
infraestructures i la mobilitat dels nostres ciutadans.

Quart.- Enviar aquest acord al president de la Generalitat, al Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, al president del Govern Espanyol, a la Ministra de Foment, a la Mesa del 
Parlament de Catalunya, a la Mesa del “Congreso de los Diputados” i als municipis associats 
a l’AMTU.”

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.

Mercè Rocas
Fa lectura de la moció.

Èric Blanco
Diu que malgrat no es contenten i el que volen és la independència, el seu vot serà favorable.

Xavier Miquel
Diu que també votaran a favor malgrat estan en desacord amb el preàmbul i amb aquest discurs 
economicista que genera.

Alcaldessa
Demana es passi a votació al no haver cap comentari.

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

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



13.Moció en contra de l'acord entre la UE i l'estat de Turquia.

“Aquesta Comissió Assessora, a proposta d’ERC i Moviment pel Canvi, als efectes d'elevació 
a l'òrgan municipal competent per a la seva aprovació, ha emès el dictamen preceptiu 
següent:

El passat 18 de març el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la legislació que 
protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans. El Fons Català  de 
Cooperació al Desenvolupament, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació 
Catalana de Municipis, que aglutinen els municipis catalans i institucions supramunicipals 
que treballen conjuntament per la solidaritat, la pau i els drets humans, rebutgen aquest 
acord que no respecta el Dret Internacional.

Lluny d’aquesta decisió presa pels caps d’estat, els ajuntaments i les institucions 
supramunicipals estan donant suport a les persones refugiades en ruta, a través de la 
campanya del Fons Català i estan treballant per a la seva integració quan arribin als 
municipis catalans, com expressa el president de la Generalitat de Catalunya, Molt 
Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva carta al comissari de Migracions de la UE del 
passat 15 de març, en la qual afirma que Catalunya està preparada per acollir al voltant 
de 4.500 refugiats.

A la cimera entre els estats de la Unió Europea i Turquia , prèvia a aquest acord, lluny de 
trobar una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i compleixi amb l’obligació 
dels estats d’acollir les persones sol·licitants d’asil, la Unió Europea va acordar la 
externalització de fronteres i la subcontractació d’aquestes responsabilitats a l’Estat turc, 
com ja hem vist a la frontera sud de Ceuta i Melilla amb el Marroc o amb els Centres 
d’Internament per a Estrangers fora de territori comunitari, a canvi de 3.000 milions 
d’euros addicionals a partir del 2018 – a banda dels ja assignats fins al 2017 -, la 
liberalització de visats i avançar en la negociació de l’adhesió de Turquia a la UE.

La solució que ha trobat Brussel·les per gestionar l’arribada de centenars de milers de 
persones que fugen de la guerra, de la misèria i d’altres tipus de persecucions és triple. 
Primer, evitar que trepitgin sòl europeu amb l’increment de les operacions de control de 
fronteres exteriors amb la participació militar de l’OTAN, segon, acordar l’expulsió a 
Turquia d’aquells que tot i així puguin arribar a les illes gregues jugant-se la vida a la 
Mediterrània, i tercer, bloquejar la ruta dels Balcans cap al nord d’Europa que el 2015 van 
utilitzar 900.000 persones.

L’entesa que s’assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de les polítiques 
migratòries al servei d’una lògica securitària que arrasa amb els suposats valors 
fundacionals europeus de solidaritat i respecte als drets humans. L’execució del text 
aprovat impedeix a totes les persones que arribin de forma irregular a Grècia la possibilitat 
de sol·licitar l’asil a Europa quan no existeix una altra via que no sigui la irregularitat.

Un cop més veiem com la UE parteix d’una premissa falsa: blindar les fronteres d’Europa 
acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones refugiades i 
migrants a un estat tercer no és acabar amb la crisi humanitària, sinó expulsar-la de 
territori comunitari, i prioritzar les operacions de control i seguretat en lloc de les de 
salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic d’essers humans i amb 
les morts a la Mediterrània, cal voluntat política garantint vies segures i legals: visats 
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humanitaris, possibilitat de sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats europeus en els 
països d’origen i trànsit, etc.

Les mesures adoptades són un despropòsit , una mostra més del paper vergonyós que 
tenen els estats i les institucions europees des de l’inici d’aquesta crisi que xoca frontalment 
amb l’obligat compliment de la Convenció de Ginebra i amb l’article 19.1 de la carta de 
Drets Fonamentals de la UE, segons el qual es prohibeixen explícitament les expulsions 
col·lectives.

Davant d’una Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint condicions dignes 
a totes les persones dins del territori propi comunitari, com veiem a Calais, a Ceuta i Melilla, 
a Dunkerke o a Idomeni, avui ens torna a tocar dir prou a nosaltres, al món local, a la 
societat civil organitzada, i a les ciutadanes i ciutadans d’aquesta Europa que ens fa 
vergonya i:

Per tot això, des dels Grups Municipals d’ERC de Corbera de Llobregat i de Moviment pel 
Canvi de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, es proposa al Ple l’adopció dels acords 
següents: 

- Demanem al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi l’acord entre 
la Unió Europea i Turquia que permetrà tornar a territori turc als refugiats que han 
arribat a Grècia i que tota negociació en el Consell Europeu ha d’estar subjecta al 
respecte dels drets humans i el Dret Internacional.

- Reclamar que es garanteixin vies d’accés a la protecció internacional legals i segures 
en països d’origen i trànsit i que  el govern espanyol assumeixi la seva 
responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i 
reassentades que li corresponen.

- Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i 
l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia.

- Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, aprovat 
pel Consell de Govern de la generalitat de Catalunya el passat 28 de gener de 2014, 
dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures 
concretes que en recull, que garanteixen una acollida estable i de qualitat.

- Manifestem el nostre compromís d’oferir els municipis com a territori d’acollida i 
protecció. Adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les 
persones sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració.

- Donarem suport i col·laborarem amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que 
treballin en l’acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.

- Definirem els serveis i infraestructures que poden oferir els nostres municipis per 
acollir les persones sol·licitants d’asil.

- Treballarem en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per 
garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció 
necessària per prevenir el racisme i/o discriminació, i promoure la cohesió social.

- Endegarem i garantirem polítiques municipals de cooperació al desenvolupament 
amb vocació transformadora.

- Finalment farem arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana 
de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a la Unió 
Europea.”



Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.

Arturo Martínez
Llegeix la moció.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Diu que des de la CUP volen explicar el seu posicionament que, encara que és a favor, vol fer algunes 
consideracions i alguna pregunta.
En primer lloc, la part expositiva i en la resolució creu que sempre que es parla de refugiats, també 
s’ha de parlar de la guerra, pobresa, interessos imperialistes que generen la situació i amb els quals 
col·labora el regne d’Espanya. Dir també que no és una situació excepcional i que la UE no té aquests 
valors si no que els seus valors fundacionals són els dels seus estats membres que mantenen els 
interessos del gran capital i per tant, quan dona facilitat de moviment ho fa quan interessa als grans 
poders econòmics i no perquè sigui un dret perquè quan ja no és interès que hagi mobilitat, aquest 
dret es retalla i es tanquen fronteres. Per tant, no es demanant a la UE que canviï la seva forma 
d’actuar que es resoldrà si no amb la dissolució de la UE o en aquest cas, amb la independència i 
marxar de la UE i establir un nou paradigma de relacions entre els països. Que la UE no és excepcional 
que hagi fet aquest tracte hi ha d’altres exemples com el que passa en els centres d’internament 
dels refugiats entre d’altres. Dit això, també consideren que la moció és molt positiva en mols 
aspectes i de fet, la CUP va presentar també una moció que es va aprovar el 6 d’octubre de 2015 a 
instància de Stop Mare Nostrum, i en aquella moció ja s’incloïa en el seu punt quart, que es revisaria 
el pla d’acollida municipal per a incorporar l’asil i de fet, van preguntar s’ s’havia implementat al cap 
d’uns mesos, no s’havia implementat, i ara es torna a presentar una moció canviant el pla d’acollida 
i que incorpori el pla d’asil. Diu si no s’ha fet o si es vol fer en aquest cas si s’aprova la moció d’avui 
i aquesta és una de les preguntes que es volien fer. Aquesta moció que també va ser aprovada deia 
en el seu punt setè treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 
persones refugiades i la dinamització de la xarxa social solidària. Sobre la sensibilització de la 
població al municipi demana saber si s’ha fet o si es pretén fer alguna cosa més a part de penjar 
pancartes i sobre dinamitzar la xarxa social solidària, en aquest cas va haver una campanya de 
suport als refugiats i encara esperen una resposta sobre la seva demanda de poder tenir un local on 
emmagatzemar el material que estaven recollint. Per sort aquesta campanya es va organitzar a nivell 
de Corbera i La Palma i a La Palma si van obtenir aquesta resposta. 
A part d’això, van demanar una informació a l’Alfredo i que els ha facilitat, sobre dues persones de 
Corbera que han anat a Grècia, entenent que la cooperació internacional és més fàcil a través del 
Fons Català per a la Cooperació que és el que s’està fent però també considera que es molt important 
que hi hagin informes i hi hagin memòries d’actuació quan es destinen diners a cooperació però que 
el valor afegit de persones de Corbera que estiguin actuant com a voluntàries a Grècia pot servir 
com a retorn a Corbera en forma de xerrades o articles per a fer el que fa falta, que és sensibilitzar 
a la població i que aquí és on realment es poden canviar les polítiques estatals i també volia preguntar 
si l’ajuntament té previst fer alguna cosa en relació amb la possible col·laboració amb aquestes dues 
persones que han anat a Grècia. Per a finalitzar, comenta que aquest dissabte a les 12 del migdia hi 
haurà a Barcelona una mobilització a la Plaça Catalunya en suport a les persones refugiades i que 
anima als assistents a participar-hi.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.

Arturo Martínez
Diu que cada grup, cada conjunt de persones, té les seves opinions, totes respectables. Des de 
Corbera s’ha decidit per seguir les indicacions del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i 
per tant, s’ha anat seguint les passes que els han indicat. No s’han col·locat unes pancartes i ja està 
si no que s’han fet més coses i amb aquestes pancartes s’ha volgut fer veure que hi ha un municipi 
acollidor de refugiats, al mateix temps a la web de l’ajuntament s’ha anat donant les primeres passes 
com ara fer una instància per a les persones que vulguin col·laborar i funcionar com a voluntaris amb 
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els mitjans al seu abast, ja sigui habitatges, acompanyament o traducció i posteriorment mitjançant 
indicacions que s’han donat ha cristal·litzat amb una fitxa inventari que s’ha de descarregar i 
emplenar per les persones, oferint tot el que puguin. L’Ajuntament facilita posteriorment aquesta 
informació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i el Comitè Català d’Acollida que 
inventarien les dades per al moment en el que l’estat espanyol decideixi canviar la seva postura i 
concedir drets d’asil a les persones que ho demanin. Realment la forma d’acollir a les persones serà 
a Catalunya després de les darreres iniciatives preses per la Generalitat que es podrien definir com 
a grups petits i molts municipis i de fet, en aquests moments aquí es pot oferir una acollida d’unes 
vuit persones que s’han ofert més algunes persones més que s’han ofert com a traductores i d’altres 
per a fer tasques d’acompanyament. Explica que els municipis de menys de 20.000 habitants es 
demanava que al menys s’acollís a una persona refugiada i gràcies a la campanya que s’ha fet es pot 
oferir aquestes vuit places si el Fons Català de Cooperació i el Comitè Català d’Acollida així ho 
consideren quan sigui el moment. De moment, l’oferiment està i tampoc es poden acollir a les 
persones de qualsevol manera. 
El Pla Català d’Acollida es composa de tres fases per a quan es pugui desenvolupar. La primera fase 
d’acollida que són sis mesos, una segona fase d’integració que són dotze mesos i una tercera fase 
de pròrroga que són sis mesos. Segons els ha comentat la Creu Roja, moltes d’aquestes persones 
no consideren integrar-se i possiblement siguin derivades a Serveis Socials directament. Considera 
que aquest pla d’acollida té una sèrie d’avantatges molt interessants, aquestes persones d’entrada 
tenen automàticament permís de residència, però això no es pot fer si l’estat espanyol no els ha 
donat el dret d’asil. Quan entren en la fase d’integració que inclou cursos per a preparar-los a poder 
guanyar-se la vida, se’ls hi donarà directament permís de treball i això es pot considerar un luxe 
perquè hi ha moltes persones en situació irregular. Els passos que es segueixen són aquests però no 
depèn pas de l’Ajuntament. El Pla d’Acollida pot haver persones que en un moment determinat no 
tinguin places per a ser assignades a un municipi o que ells no estiguin interessats en estar en un 
municipi i si així és no entrarien en el Pla d’Acollida, automàticament queden fora. La situació és 
complicada i el que s’ha de fer és posar els mitjans que es pugui als organismes esmentats i estar 
preparats per a quan es doni la circumstància. De 18.000 persones que estan assignades a l’estat 
espanyol, fins avui ha admès 18, creu, així que aquesta és la situació. Hi ha tres organitzacions a 
l’estat espanyol que són les que deriven aquestes primeres acollides que són la Creu Roja, l’ACCEM 
i el CEAR que a Catalunya es converteix en el Comitè Català d’Acollida però que hi ha d’altres països 
com és el cas de Noruega que té bastanta experiència i quan les persones arriben s’encarrega una 
empresa privada de l’acollida en col·laboració amb el govern i amb molt bons resultats. 

Albert Cañellas
Pregunta si s’ha pensat fer alguna cosa amb aquestes dues persones que han anat a Grècia i 
igualment abans ha fet una pregunta molt concreta que era, hi ha un pla d’acollida municipal que es 
va fer aquí a Corbera i en aquell no hi era la paraula asil en cap dels seus articles. Llavors es va 
aprovar el 6 d’octubre al ple una moció que deia que es canviaria el Pla d’Acollida per a incorporar el 
dret d’asil, que estigui reflectit en aquest text. Avui, s’ha presentat una altra moció que si és aprovada 
també diu que es modificarà el Pla d’Acollida de Corbera. Llavors, pregunta si es té aquesta intenció 
perquè si s’ha aprovat que es canviarà i avui es presenta una altra moció, s’hauria de canviar. 
També vol puntualitzar que ell no ha dit pas que només s’hagin fet les pancartes, ha dit que en 
matèria de sensibilització a la població s’ s’havien fet o es volien fer altres accions. Diu que el dret 
d’asil no se’ls atorga a les persones, el tenen i no es pot mercadejar amb això perquè és un dret que 
s’està obligat a donar a les persones que ho demanin i darrerament s’està parlant de manera com si 
fos una gràcia divina que l’estat espanyol els hi doni. Demana que se li respongui.

Arturo Martínez
Respon que el Pla d’Acollida està redactat, es poden canviar algunes coses però no variarà gaire. 
Sap que tothom té dret d’asil però l’Ajuntament de Corbera no el pot atorgar. Distingir entre refugiats 
i irregulars és una heretgia i està succeint i ho estan fent els estats i això apareix en aquesta moció. 
Cap ajuntament, ni el de Barcelona, pot donar dret d’asil ni tant sols la Generalitat, és l’estat espanyol 
i és així. La millor forma de col·laborar és la que estan fent, amb la sensibilització a la població i amb 
les entitats del municipi, per tal de col·laborar tots però molta més cosa no es pot fer.
Respecte als dos voluntaris de Grècia, és cert que s’han adreçat aquestes persones i de fet, una 
d’elles els va fer arribar en una carta que els va enviar que estava molt desaguda perquè les mateixes 
ONG’s que estan treballant a Grècia no volen persones voluntàries perquè ja tenen els seus propis 



treballadors especialitzats i acudia a l’ajuntament per a veure si es podia fer alguna cosa. Des d’aquí 
no es poden donar ajuts individuals a persones perquè són diners públics i les despeses tenen que 
estar molt justificades i no es pot actuar així, per la qual cosa se les va adreçar al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament per a que els poguessin ajudar. Explica que se’ls van donar una 
sèrie d’adreces per a poder cercar la possibilitat de poder viatjar a aquests països.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfredo Prado.

Alfredo Prado
Explica que com a sensibilització de les persones si que es podria fer alguna mena d’acció per tal que 
expliquin la seva experiència. Sobre la partida que queda, independentment de la quota que es dóna 
cada any al Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament, s’enviarà també a aquest organisme 
per a que faci arribar ajut als camps de refugiats de Grècia, afegint que de cara a l’any vinent 
proposarà a l’equip de govern que s’incrementi la partida corresponent a Desenvolupament i 
Cooperació.

Alcaldessa
Demana es passi a votació si no hi ha més preguntes.

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

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

14.Moció en defensa de les polítiques de lluita contra la pobresa energètica.

“Aquesta Comissió Assessora, a proposta dels grups municipals d’ICV Movem Corbera i la 
CUP, als efectes d'elevació a l'òrgan municipal competent per a la seva aprovació, ha emès 
el dictamen preceptiu següent:

El 23 de desembre de 2013 s'aprovà el Decret-llei 6/2013, pel qual es modificava la Llei 22/2010 de 20 
de juliol, del Codi de Consum de Catalunya que incloïa la definició de pobresa energètica, el protocol a 
seguir en cas de talls de subministrament d'electricitat o gas i la protecció contra talls de 
subministrament per famílies vulnerables entre novembre i març, i ajornament i mediació en relació 
al deute contret. 

El Govern de l’Estat va emetre recurs d'inconstitucionalitat i el Tribunal ha emès una sentència
on declara inconstitucionals i nuls el paràgraf segon de l'apartat 6 i l'apartat 7 de la Ili del codi  de 
consum de Catalunya, reformat pel decret-llei. L'article 7 estableix que les unitats familiars que 
acreditin que estan en una situació de vulnerabilitat econòmica, "restaran protegides de  tall de 
subministrament entre els mesos de novembre i març, ambdós inclosos". També apunta que el deute 
que es pugui acumular s'ha "d’ajornar" i té "el dret de satisfer el deute pendent de manera íntegra o 
fraccionada entre els mesos d'abril a octubre següents". Aquest primer decret tot i que insuficient, 
donat que no es condonava el deute sinó que aquestes diferia, va ser un primer pas per abordar les 
situacions de vulnerabilitat.

Amb posterioritat va ser aprovada la Llei de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l'àmbit de 
l'habitatge i la pobresa energètica, al ple del Parlament de Catalunya del 23 de juliol, 
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la llei aprovada per tots els grups, ha estat el fruit de la ILP per l'emergència habitacional i pobresa 
energètica que va presentar 143.380 signatures al Parlament. Aquesta ILP va ser concebuda i iniciada 
per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, la Aliança contra la Pobresa Energètica, l'Observatori DESC 
i ha comptat amb el suport de moltes entitats i de diferents partits polítics. Aquesta llei és vigent des 
del 6 d'agost. 

A l'article 6 d'aquesta Llei, es descriuen un seguit de mesures per lluitar contra la pobresa  energètica.

1. Les administracions públiques han de garantir el dret d'accés als subministraments bàsics d’aigua, 
gas i electricitat. 

2. S'estableix la comunicació als serveis socials i la seva intervenció prèviament a la concessió d'ajuts 
per evitar els talls de subministraments.

3. Les administracions públiques han de formalitzar acords amb les companyies de subministrament 
per garantir que concedeixin ajuts a tons perdut o apliquin  descomptes molt notables en el cost deis 
consums mínims.

4. Abans d'un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials municipals i s'ha de garantir el 
subministrament i I'aplicació deis ajuts necessaris del punt 3. L'empresa i ha d'informar d' acord amb 
I'art. 17 de la Llei 22/2010.

En relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l'Estat ha comunicar a la Generalitat que 
considera discutible la constitucionalitat d'algun deis seus articles i per aquest motiu demana una 
comissió bilateral Estat-Generalitat de tal manera que es els terminis per a presentar recurs davant el 
Tribunal seran fins el 5 de maig de 2016. 

Cal dir, però que la Llei és avui, és plenament vigent. 

El grups municipals d'ICV-Movem Corbera i la CUP, davant la gravetat que suposa els reiterats recursos 
d'inconstitucionalitat, per part del govern de l'Estat espanyol amb l'objectiu de derogar legislació que 
garanteix els serveis bàsics a les persones en situació de pobresa energètica 

Primer.- L'Ajuntament de Corbera de Llobregat, rebutja enèrgicament l'actitud del govern de l'estat 
espanyol en allò que fa referència a recórrer al Tribunal Constitucional qualsevol resolució que la 
Generalitat de Catalunya aprova per pal·liar la pobresa energètica. 

Segon.- Exigir al govern de la Generalitat de Catalunya l’aplicació de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de 
mesures urgents per afrontar 11emergència en I’àmbit de la pobresa energètica i impulsar el 
procediment reglamentari per a la seva aplicació des del principi de prevenció i en l'establiment 
d'acords ambles companyies de subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a 
càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb la prestació  a d'aquests serveis. 

Tercer.- Crear un fons social de gestió pública municipal amb aportacions de les empreses 
subministradores equivalent al 2% de la seva facturació a cada municipi, destinat a cobrir les i despeses 
de les famílies vulnerables, I prohibir per normativa els talis de subministrament sense informe previ i 
avaluació deis serveis socials municipals. 



Quart.- Instar el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suporta les persones que es 
troben en situació d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. 

Cinquè.- Traslladar els presents acords al govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de i l'Estat 
espanyol, als Grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés deis Diputats, a les empreses 
subministradores de serveis al municipi, a les AAVV del municipi, entitats municipalistes, Plataforma 
d'Afectats per la Hipoteca, la Aliança contra la Pobresa Energètica, i l'Observatori DESC.”

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Fa lectura de la moció.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Martínez.

Arturo Martínez
Diu que ell diria que fent una mica de recull, que al Ple d’11 novembre de 2014 ERC amb el suport 
de la majoria de grups municipals va presentar una moció de rebuig contra el recurs que paralitza el 
desenvolupament del Decret llei 6/2013 contra la pobresa energètica i que va ser aprovada. 
Posteriorment, el 10 de març de 2015 els mateixos grups municipals van donar suport a la iniciativa 
legislativa popular que presentava l’Observatori DESC, les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de 
Catalunya i l’Aliança contra la Pobresa Energètica de mesures urgents per a fer front a l’emergència 
habitacional i a la pobresa energètica, a petició de la PAH del municipi i que va ser aprovada per 
unanimitat. A Corbera cap persona queda desemparada per cap tall de subministrament energètic 
perquè l’ajuntament està adherit al Programa d’Emergència Social de l’AMB que manté convenis en 
aquest sentit amb les empreses subministradores. El recurs d’inconstitucionalitat del govern espanyol 
contra la Llei 24/2015 no afecta en absolut els articles relatius a la pobresa energètica i la Llei es 
manté vigent en aquesta qüestió. El recurs s’ha adreçat a l’articulat de l’habitatge i en concret a 
l’obligatorietat de que els propietaris abans d’arribar a un desnonament ofereixin en lloguer social 
l’habitatge a les persones en risc d’exclusió social i residencial. Fins i tot en el cas s’haguessin 
recorregut els articles relatius a la pobresa energètica, la ciutadania de Corbera no s’hagués vist 
afectada per el Programa al que abans s’ha referit de l’AMB, però atès que comparteixen el sentit de 
la moció presentada el seu vot seria favorable si es retirés el tercer punt perquè els municipis no 
estan habilitats legalment per a crear un fons d’aquesta naturalesa.
La pregunta que fa és qui crea aquest fons social de gestió pública municipal perquè si és l’ajuntament 
ja ha dit que això no és possible fer-ho.

Antonio Moreno
Respon que ajuntament i empreses subministradores i que l’AMB col·labori amb els ajuntaments a 
aquest efecte.

Arturo Martínez
L’AMB manté convenis amb aquestes empreses subministradores i per això quan una persona no pot 
pagar les factures, es fa un informe social i l’AMB se’n fa càrrec a través d’unes subvencions que 
atorga als ajuntaments i fins i tot diu que durant l’any 2015 hi havia 47 unitats familiars que se’n 
van beneficiar d’aquest Pla amb l’AMB i de moment a 2016 s’han comptabilitzat 37 famílies. Sempre 
que hi ha una persona en aquesta situació a Corbera s’atén i l’Ajuntament està en contacte amb 
l’AMB. Insisteix en que el sentit de la moció s’està d’acord menys en el tercer punt perquè ja ha 
explicat que l’ajuntament no està habilitat legalment per a fer-ho. Potser hi ha d’altres municipis que 
tenen altres tipus de convenis però el cas de Corbera és aquest.

Albert Cañellas
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Diu que ell entén que el punt 3 es refereix a Generalitat i Administracions Públiques en general i que 
després aquestes creïn el fons social.

Arturo Martínez
Respon que en el cas de Corbera es va optar per aquest Pla de l’AMB i no és que s’hagi fet ara, sinó 
que ja està fet des de fa temps, que els hi sembla més beneficiós que estar discutint empresa per 
empresa i no s’han de preocupar de que aquestes persones puguin quedar desateses i ja tenen un 
protocol establert. Parlen amb la treballadora social i s’estudien els barems i s’ajuda a les famílies.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Diu que llavors el dubte seria la diferència seria que l’aportació que fan les empreses i ara mateix 
l’AMB d’on treu aquests diners, si és una aportació 100% pública o també és una aportació de les 
empreses.

Arturo Martínez
Respon que ell no ha tingut accés als convenis que l’AMB té amb les empreses i no li pot respondre 
però normalment són diners públics i convenia amb les empreses. 

Antonio Moreno
Diu que ell està disposat a retirar l’apartat tres donat que l’AMB compleix amb aquesta funció.

Alcaldessa
Demana es passi a votació.

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

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

15. Donar compte de l’aprovació del Pla Pressupostari a Mitjà termini del període 
2017-2019, que inclou les previsions pressupostàries de l’exercici 2016.

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 433/2016, de 10 de març de 2016,  s'ha aprovat el pla 
pressupostari a mitjà termini pel període 2017-2019, que inclou les previsions 
pressupostàries de l’exercici 2016, en compliment del l’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,  i la guia publicada per 
la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques que regula la remissió d’informació sobre els esmentats plans pressupostaris a 
mitjà termini, a través de l’ aplicació disponible a la pàgina web de l’oficina virtual de 
coordinació financera amb les entitats locals  fins el dia 14 de març de 2016.

Atès que la normativa d’estabilitat pressupostària no determina l’òrgan competent per a 
l’aprovació dels esmentats plans pressupostaris, s’ha considerat que la seva aprovació 
correspon a l’Alcaldessa com a competència residual, donant compte posteriorment al Ple 
de l’Ajuntament de l’aprovació del pla pressupostari a mitjà termini pel període 2017-2019, 
que conté les dades següents:

L’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, estableix que les administracions públiques han d’elaborar un pla 



pressupostari a mitjà termini en el qual s’ha d’emmarcar l’elaboració dels seus 
pressupostos anuals i a través del qual s’ha de garantir una programació pressupostària 
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de conformitat 
amb la regla de despesa, i que han d’abastar  un període mínim de tres anys i contenir, 
entre altres paràmetres:

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

b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte tant 
la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, 
com l’impacte de les mesures previstes per al període  considerat.

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

d) Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar la sostenibilitat a llarg 
termini de les finances públiques.

L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, regula l’obligació de remetre  informació sobre els plans pressupostaris a mitjà 
termini en els quals s’ha d’emmarcar l’elaboració dels pressupostos anuals de les Entitats 
Locals. Aquests plans pressupostaris a mitjà termini han d'incloure informació sobre els 
passius contingents, com són les garanties públiques i préstecs morosos, que puguin incidir 
de manera significativa als pressupostos públics, així com la informació necessària per a 
l'elaboració del programa d'estabilitat i la relativa a les polítiques i mesures previstes per 
al període considerat que, a partir de l'evolució tendencial, permetin la consecució dels 
objectius pressupostaris.

De conformitat amb l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre , la remissió dels 
plans pressupostaris, s’ha d’efectuar per mitjans electrònics i mitjançant signatura 
electrònica a través dels sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
habiliti a l’efecte.

Mitjançant la guia publicada per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques es regula la remissió d’informació sobre els 
plans pressupostaris a mitjà termini amb referència al període 2017-2019, i en els quals s’ 
han d’incloure les previsions pressupostàries de l’exercici 2016, a través de l’ aplicació 
disponible a la pàgina web de l’oficina virtual de coordinació financera amb les entitats 
locals  fins el dia 14 de març de 2016.

Vist l’annex 1 adjunt a la present proposta amb el detall del pla pressupostari a mitjà 
termini amb referència al període 2017-2019, i que inclou les previsions de l’exercici 2016. 

Aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l’article 21.1 s) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53.1.u) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya
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RESOL

Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mitjà termini pel període 2017-2019, que inclou 
les previsions pressupostàries de l’exercici 2016, i que queda resumit documentalment a 
l’Annex 1 adjunt a la present resolució. 

Segon.- Remetre la informació sobre el pla pressupostari  mitjà termini aprovat fins el dia 
14 de març de 2016, a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques (MINHAP),  per via telemàtica, i amb signatura electrònica, d’acord amb 
l’establert  a l’article 5  de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i a la guia publicada per  
la  Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques del MINHAP.
 
Tercer.-  Donar compte de la present resolució a l’Ajuntament Ple a la primera sessió que 
celebri.

Ramon Gabarrón
Fa explicació del punt.

Xavier Miquel
Diu que tenen dos dubtes sobre alguna xifra que puja més del 2%. Sobre els ingressos, la taxa de 
variació del 2016 a 2017 on diu “derivados de modificaciones políticas”, la mesura 3, que és el 
correcte finançament de les taxes i preus públics, hi ha un augment de la vora del 30% a la pàgina 
on diu “ingressos”. 

Ramon Gabarron
Pregunta si parla dels ingressos derivats de les modificacions polítiques, per un import al 2016 de 
38.000€.

Xavier Miquel
Respon que sí, on posa “tasa de variación” Del 28.43%.

Ramon Gabarron
Diu que sí, que a 2017 fa un plantejament del 48 ó 49.000€. Això no és més que separar, dins del 
que és el Pla d’Ajust, es va valorar que hi hauria necessitat d’incrementar les taxes per a poder cobrir 
el pla d’ajust previst però com que els ingressos del darrers anys són superiors a l’increment de taxes 
que es proposava, diguéssim que és aquest import. El que passa, es que com prové del pla d’ajust, 
i si hi ha algun dubte ho explicarà millor l’interventor, aquests 38.000 reflecteixen aquesta quantitat 
separada si no haguessin hagut increments dels propis ingressos. Per tant, és una xifra que no 
reflecteix gaire cosa, però si no queda clar, el senyor interventor els hi explicarà millor. 

Xavier Miquel
L’altra pregunta és sobre el tema de despeses, al Capítol VI, diu que de la taxa de variacions del 
2017 i 2018 serà gairebé del 20%, diu que no sap si hi ha prevista alguna inversió.

Ramon Gabarron
Pregunta quina pàgina és.

Xavier Miquel
Diu que les pàgines no les té numerades però que posa “Detalle de gastos de capital” amb un import 
de 791.522€.



Ramon Gabarron
Diu que això és una previsió. Al 2016, que es parla de 599.000€, això són realment les inversions 
que s’han realitzat o realitzaran a 2016 i que estan pressupostades. A 2016, dels ingressos del 
pressupost, una part es dedicarà a inversions, que són aquests 599.000€ i llavors la previsió, 
evolutivament, dels quatre anys, és que en el 2017 poden ser 664, que en el 2018 poden ser 
800.000€ i que en el 2019 poden ser més, és la previsió que es fa en aquests quatre anys. Es tracta 
d’una evolució, diria, bastant baixa, amb reserva per a no fer-ho créixer excessivament però que fins 
i tot es pot millorar.

Interventor
Explica que la previsió dels quatre anys està basada en les estimacions de les mesures contemplades 
en el Pla d’Ajust que es va aprovar a l’exercici de 2012. Les mesures es van executar a l’exercici 
2012 i 2013 i bàsicament la única mesura que encara està en vigor, és a dir, que encara té una 
vigència i una eficàcia dels 10 anys, és l’increment progressiu de la taxa de cobertura dels ingressos 
derivats de les taxes i dels preus públics amb relació al cost dels serveis que financen. El Pla d’Ajust 
preveia que any a any aquestes taxes s’haurien d’incrementar en un 2.5% i això és exactament el 
que conté el pla a quatre anys.
Per altra banda, la quantitat inicial de 36.000€ creu, és l’increment d’ingressos que s’ha produït des 
de 2012 a 2016 en concepte de taxes i preus públics. Diu que han d’informar trimestralment de 
l’execució del Pla d’Ajust i aquest és la única dada de la que s’està informant ja que de la resta de 
les mesures, totes estan ja implementades i el que pretén aconseguir aquest pla financer és la 
capacitat que té l’ajuntament de mantenir-se en una situació de compliment de l’estabilitat 
pressupostària tant en termes de capacitat de financiació i en termes del compliment de la regla de 
despesa sense necessitat de fer cap ajust ni en despeses ni en ingressos que no estigués contemplat 
en el Pla d’Ajust. Fonamentalment, l’objectiu del Pla d’Ajust és evidenciar que l’Ajuntament està en 
una situació d’equilibri i que no necessita, per a continuar aquest camí, adoptar mesures addicionals 
ni d’increment d’ingressos ni de reducció de despeses. 

Alcaldessa
Senyor Èric Blanco.

Èric Blanco
Diu que s’està passant de puntetes en donar compte en la previsió pressupostària a llarg termini que 
marca també molt bé quines són les prioritats en aquest govern en quan a les quantitats que 
s’aplicaran en aquest període. Un dels punts que val la pena esmentar, encara que la llei no determina 
de qui és competència l’aprovació d’aquest pla, que han decidit que sigui l’alcaldessa i que no sigui 
el Ple, per tant també s’obvia aquest debat públic en el Ple, si s’entra en detall en aquesta previsió 
d’increments pressupostari es pot veure que un dels augments més substancials correspon als 
Capítols I i II d’imports directes i indirectes amb una xifra de 250.000€ principalment derivat de 
l’aprovació de la modificació de les ordenances, de l’impost de béns immobles que es va aprovar al 
novembre passat pel seu govern i que apunta a l’augment d’aquest ingressos per l’augment de l’IBI 
que a més, és un impost que no diferencia entre rendes altes i baixes.
Després, també hi ha una previsió de l’any 2016 al Capítol VI de 50.000€ que li agradaria que li 
aclarissin.

Ramon Gabarron
Respon que amb l’exposició feta pel regidor no li pot respondre res perquè és una apreciació que fa 
i que l’únic que li contestarà perquè és evident i té explicació, és el tema dels 50.000€ dels ingressos 
de capital. Això només apareix a 2016 i en el 2017 no, a 2018 tampoc i en el 2019 tampoc, és 
simplement que en el 2016, per inversions, hi ha la previsió de vendre, i que a més ha sortit a 
concurs, un pis al carrer Jaume Balmes que és de l’ajuntament i que com que no té cap us s’ha 
decidit posar a la venda i que no és el primer any que es fa, ja s’està intentant vendre des de fa ja 
temps i que ara ha sortit en subhasta. Això és l’explicació d’aquests 50.000€ que consten a 2016 
com a ingrés i per això no apareix als altres anys.
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Èric Blanco
Diu que el senyor Gabarron ja els té acostumats a no fer cap valoració política quan no l’interessa i 
en qualsevol cas ell si que en fa aquesta valoració sobre quina decisió s’hagués pogut adoptar en 
quant a donar competències a aquest Ple i per tant, ja que la llei ho preveu, hagués sigut un debat 
a tenir en aquesta seu i en qualsevol cas el pla pressupostari a mig termini, malgrat s’intenti passar 
com un aspecte tècnic, ve molt condicionat per les polítiques que s’apliquen. Hi ha un condicionant 
molt clar, que és la política de despeses i d’ingressos del govern i quines prioritats es marquen. Diu 
que tampoc li estranya perquè també desconeix quines són les seves prioritats ni tampoc se sap quin 
és el programa del govern encara que s’ha demanat en reiterades ocasions.

Ramon Gabarron
Diu que potser s’ha explicat malament o no se li ha entès, qualsevol de les dues opcions poden ser. 
Entén que això és competència de l’Alcaldia però diu que hi ha aprovat un pla d’ajust que va estar 
aprovat per un ple i que aquest pla d’ajust s’està complint. Li deia al principi que aquests quatre 
anys que per llei s’ha de presentar de quina serà la previsió pressupostària a llarg termini, li torna a 
dir que ho tenen molt fàcil perquè l’únic que s’ha de fer és plasmar les dades del pla d’ajust al pla 
pressupostari simplement efectuant aquelles variacions que es poden donar, com per exemple, posar 
a la venda aquest pis que és una variació que no estava prevista en el Pla d’Ajust. Aquest pla està 
molt clar i no té altra manera de plantejar-lo ni veu que es pugui canviar en un debat públic el pla 
d’ajust d’aquest ajuntament que l’ha tret d’aquella situació caòtica que tenia en el 2011 i que ha 
permès que pugui recuperar l’estabilitat i ser un altre cop un ajuntament amb possibilitats de tirar 
endavant el municipi, donar serveis als seus ciutadans i que la situació econòmica plàcida i que en 
els propers anys pugui ser millor. La previsió és que arribi a 2019 amb un endeutament del 34% 
sobre els ingressos. Si això no complau al senyor Blanco potser és una visió seva però també ell li 
pot donar una altra diferent.

Èric Blanco
Diu que si es parla de situació caòtica es pot recordar les factures al calaix de 2007 que es van trobar 
i de les quals eren responsables, dient que creu que el senyor Gabarron també estava de regidor de 
Finances i en qualsevol cas la constatació política que fa és que la previsió d’ingressos per als propers 
quatre anys, la principal, és la pujada d’impostos com és l’IBI i és un impost que no es bassa en les 
rendes si aquestes són o no baixes.

Ramon Gabarron
Respon que simplement el que es fa és treballar pel benestar dels ciutadans i que el pressupost ha 
de cobrir les necessitats de l’ajuntament i que aquest pla a quatre anys marca el pla d’ajust que 
s’està complint i que permetrà que aquest ajuntament pugui pagar als seus proveïdors a 42 dies de 
l’ingrés de la factura simplement és una demostració que ja es veurà amb la liquidació del pressupost, 
de que les coses han canviat molt respecte a quan el senyor Blanco governava i era una de les 
principals persones dins de l’equip de govern, que van portar a aquest ajuntament a un dèficit de 
5.000.000€ i s’estigués pagant a més de 180 dies les factures dels proveïdors. Diu al senyor Blanco 
que ell ja ho sap.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Moreno.

Antonio Moreno 
Diu que sempre s’està parlant del passat i sempre s’està parlant del 2011 demana que es digui la 
veritat, que totes les inversions i els catorze milions de euros, venien del govern anterior i encara 
s’està pagant tot això. Els diu que la seva política és pagar deutes i considera que no hi ha res més 
enllà de pagar el deute i de fet ell estava en contra del Pla d’Ajust. Diu al senyor Gabarron que no 
ve de 2011, ve de l’anterior legislatura socialista. 

Alcaldessa
Diu que els retrets del passat no serveix de res i ara cal treballar i tirar endavant, simplement. 
Demana, si us plau, que tots vagin a una.



Antonio Moreno
Trona a insistir en el tema de que el deute venia de molt abans i a partir d’aquí es va fer el primer 
pla econòmic i financer i també estava inclosa ERC.

Alcaldessa
Diu al senyor Moreno, si us plau, que deixi el passat enrere i que ella no vol entrar en aquest debat 
i el que vol és treballar i liderar que la feina tiri endavant.

16. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament 
corresponent a l’exercici 2015.

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 372/2016, de 29 de febrer de 2016 s'ha aprovat la 
liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l'exercici 2015, en compliment 
dels articles 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i  90.1 del Reial Decret 
500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei 39/88, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

De conformitat amb el que determinen els articles 193.4 del TRLRHL i  90.2 del Reial Decret 
500/90, es dóna compte al Ple de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici de 
2015, que conté les dades següents:

Formada per la Intervenció municipal la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, 
corresponent a l’exercici pressupostari de 2015, elaborada de conformitat amb el que 
disposen els articles 191 a 193 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), i els articles 89 a 105 
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.

L’interventor municipal  ha emès informes en compliment d’allò que disposen els articles  
191.3 del TRLRHL, i 6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera.

Aquesta Alcaldia, en virtut d’allò que disposa l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals

RESOL

PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici de 
2015, que incorpora els següents estats que s’adjunten:

1) Estat de liquidació del pressupost de despeses.

2) Estat de liquidació del pressupost d’ingressos.

3) Estat del resultat pressupostari.

4) Estat d’operacions no pressupostàries de tresoreria.

5) Estat d’evolució i situació dels recursos administrats per compte d’altres ens públics.

6) Estat d’obligacions de pressupostos tancats.
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7) Estat de drets a cobrar de pressupostos tancats.

8) Estat de tresoreria.

9) Estat del romanent de tresoreria.

10) Desviacions de finançament.

SEGON. Iniciar la tramitació administrativa per a formar el Compte General de l’exercici de 
2015. 

TERCER. Donar compte del present acord i de l’expedient de liquidació a l’Ajuntament  Ple  
a la primera sessió que celebri, de conformitat amb allò que disposa l’article 193.4  del 
TRLRHL.

QUART. Trametre còpia de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament a l’Administració de 
l’Estat i a la Comunitat Autònoma, d’acord amb l’article 193.5 del TRLRHL.

Ramon Gabarron
Fa una explicació del tema.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Diu que és complicat entendre-ho tat amb tres dies d’antelació i amb tants números. Demana saber 
si és possible tenir-ho tot amb més detall i ho voldria veure per partides.

Alcaldessa
Respon al regidor que ho té a la seva disposició.

Xavier Miquel
Diu que s’ha parlat d’un estalvi de 460.000€ i un superàvit d’1,4 milions i pregunta on anirà a parar 
això.

Ramon Gabarron
Respon que el superàvit anirà al romanent, a la gestió econòmica de l’ajuntament, simplement diu 
que l’ajuntament ha acabat amb un saldo positiu i queda incorporat dins de la part econòmica del 
romanent, amb major liquiditat i major capacitat  d’incrementat les provisions de morositat. Si en 
lloc d’incrementar les previsions per morositat s’hagués mantingut el mateix nivell, que també és 
normatiu, el que s’ha fet és posar-lo al tope màxim, tenint en compte que hi ha un tope mínim i un 
tope màxim, d’acord amb criteris de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat. Si no s’hagués fet 
això, el romanent hauria sigut no de 310.000€ si no d’1.100.000€.

Xavier Miquel
I l’estalvi de 460.000€ que s’havien tingut en despeses.

Ramon Gabarron
Diu que el que està dient és que parlant de despeses corrents, si compta els crèdits definitius per 
11.900.000€, i s’han tancat les despeses corrents amb 11.099.000€ vol dir que ha hagut un estalvi 
de quasi 900.000€ sobre les previsions però això s’ha de comparar després amb els ingressos 
previstos eren de 13.709.000€ i els reconeguts són de 13.855.000€ amb un creixement de l’1%. Vol 
dir que entre els ingressos i les despeses encara que després s’ha de veure el líquid que s’ha 
recepcionat vol dir que aquest estalvi és de 900.000€ és el que genera aquest superàvit al que ha 
fet referència el senyor Xavier Miquel. Tot va relacionat, més ingressos menys despeses, estalvi. 
Aquest estalvi permet millorar el romanent. El deute de la Generalitat de 2.000.000 € ja està 



comptabilitzat, no obstant si no ens ho deguessin milloraria la tresoreria de l’Ajuntament. Aquest 
coixí ve per la gestió econòmica que s’està fent per part d’aquest govern.

Xavier Miquel
La previsió econòmica que es va fer a 2015, aquest estalvi ha anat a pagar alguna part per reduir 
aquest deute per a que sigui menor.

Ramon Gabarron
Diu que en aquest moment no és una necessitat prioritària perquè creu que hi ha d’altres com 
mantenir la seguretat de que aquest ajuntament pot fer front als seus deutes. Si econòmicament es 
fes front en aquest moment a reduir el deute encara més del que s’està reduint, podria posar en 
dificultats a l’ajuntament i més tenint en compte que els tipus d’interès en aquest moment són molt 
baixos. Podria posar en una situació crítica a aquest ajuntament.

Xavier Miquel
La previsió que hi havia quan es va fer el pressupost de 2015, és a dir, aquest estalvi ha anat a 
pagar alguna part per reduir el deute encara més de la previsió que hi havia a finals de 2014.

Ramon Gabarron
Diu que això es pot explicar de dues maneres. El que s’ha reduït del deute a 2015 és el que estava 
previst en el Pla d’Ajust des del 2012. I cada any s’ha anat reduint el deute aproximadament en un 
1.500.000€ com a mitjana. Per això quan s’arribi a 2019 el deute significarà un 34% amb 4.500.000€ 
i l’esforç que està fent aquest ajuntament per a reduir el deute és un esforç prou considerable com 
encara reduir-lo més del que estava previst amb la situació a actual quan s’ha de consolidar encara 
el que són les possibilitats liquides de l’ajuntament. Diu que és una opinió tècnica i que per a funcionar 
correctament necessitaria un romanent d’un milió d’euros. Per tant, fins que no s’aconsegueix 
aquesta quantitat vol dir que no es poden destinar més diners dels previstos en el Pla d’Ajust que ja 
és costós i l’esforç que ha fet aquest ajuntament no només per a pagar l’endeutament sinó per a fer 
front a les expropiacions, que ja coneixen que han sigut molt importants i s’està parlant de dos o 
més milions d’euros, aquest ajuntament ha sigut capaç degut al seu Pla d’Ajust i a les mesures que 
s’estan fent en aquest moment, de poder fer front a la rebaixa continuada de l’endeutament sense 
apartar-se del que abans es deia del Pla d’Ajust sinó a fer front a les expropiacions. Entén que s’està 
en un punt òptim i que no s’ha d’abandonar. Això no vol dir que d’aquí a uns anys es pogués fer front 
a una reducció més elevada del que s’està fent en aquest moment.

Xavier Miquel
Diu que quedi clar que la CUP no està demanant una reducció del deute, al contrari, entén que hi 
d’altres prioritats abans que pagar un deute privat als bancs.

Ramon Gabarron
Diu que el romanent a anat a parar a altres coses que són més prioritàries per a l’Ajuntament.

Alcaldessa
Diu que tot està a disposició dels regidors i els demana que si algun dia volen venir per la tarda, 
avisin amb antelació pel matí per a que la documentació es pugui portar a l’OAC.

17. Donar compte de l’informe de morositat 1r trimestre 2016.

Informe de morositat corresponent al 1r trimestre 2016

En compliment del que es disposa en l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’emet l’informe sobre el 
compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de 
l’entitat.
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Fonaments de dret

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

“3. Els Tresorers o, en defecte d'això, Interventors de les Corporacions locals elaboraran trimestralment un 
informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada 
Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals 
s'estigui incomplint el termini.

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

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

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

L’àmbit objectiu de l’informe son les operacions comercials, de conformitat amb l’article 3 
de la Llei 3/20014, per tant afecta principalment als capítols II i VI (despeses en Béns 
Corrents i Serveis i Inversions reals), quedant excloses les obligacions de pagament 
contretes amb Administracions públiques. Queden fora de l'àmbit de la Llei les operacions 
que no estan basades en una relació comercial, tals com les que són conseqüència de la 
relació estatutària i de personal o les que són conseqüència de la potestat expropiatòria.

METODOLOGIA DE CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DE L’INFORME DE 
MOROSITAT

El Període mitjà de pagament dels efectuats en el trimestre, és l'indicador de la mitjana 
del nombre de dies que s'ha trigat a realitzar els pagaments

PAGAMENTS. Per al càlcul del Període Mitjà de Pagament (PMP), tant de factures com de 
certificacions, s’utilitza la següent fórmula:

           ∑ (Número de dies període de pagament x Import de l'operació)
PMP = -------------------------------------------------------------------------
           ∑ Import de l'operació



Número de dies període de pagament = (Data de pagament – Data d’entrada en el registre 
administratiu). 

Per determinar si les factures o certificacions s’han pagat dintre o fora del període legal de 
pagament es realitzen les següents comprovacions:

- Si (Data de pagament – Data d’entrada en el Registre Administratiu) > 60 dies - Es 
considera que la factura s’ha pagat fora de termini. 

- Si (Data de pagament – Data d’entrada en el Registre Administratiu) < 60 dies – Es 
considera que la factura s’ha pagat dintre del termini.

PENDENT DE PAGAMENT. Per al càlcul del Període Mitjà del Pendent de Pagament 
(PMPP), tant de factures com de certificacions es pren la següent fórmula: 

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

Número de dies pendent de pagament = (Data final del trimestre – Data d’entrada en 
registre administratiu). 

Per determinar si les factures o certificacions s’han pagat dintre o fora del període legal de 
pagament, es realitzen les següents comprovacions: 

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

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

Terminis de pagament

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

Article 216 Pagament del preu.

4. L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les 
certificacions d'obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels 
béns lliurats o serveis prestats, sense perjudici de l'establert en l'article 222.4, i si es demorés, haurà d'abonar 
al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització 
pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Perquè pertoqui l'inici del còmput del termini 
per a la meritació d'interessos, el contractista deurà haver complert l'obligació de presentar la factura davant el 
registre administratiu corresponent, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies des de 
la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei. 

Sense perjudici de l'establert en els articles 222.4 i 235.1, l'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra 
o els documents que acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis 
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prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei, excepte acord exprés 
en contrari establert en el contracte i en algun dels documents que regeixin la licitació, sempre que no sigui 
manifestament abusiu per al creditor en el sentit de l'article 9 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per presentar la factura davant el registre 
administratiu, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins a transcorreguts trenta dies des de la data de presentació 
de la factura en el registre corresponent, sense que l'Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat 
el corresponent abonament.
 
L'Administració, per tant, disposa d'un termini màxim de pagament de 60 dies en total, 
desglossat en 30 dies per aprovar les factures o certificacions presentades al registre 
administratiu i 30 dies des de l’aprovació per procedir al pagament del preu sense incórrer 
en mora. 

INFORME

Es detalla a continuació la informació corresponent al 1r trimestre de 2016 que posa de 
manifest que aquest Ajuntament, a data 31 de març de 2016, compleix amb els 
terminis de pagament a proveïdors previstos legalment.

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 796 1.102.227,69 €
Fora període legal pagament 11 12.184,78 €
Total pagaments 807 1.114.412,47 €

Terminis de pagaments (*) Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 42,56

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 223 393.645,63 €
Fora període legal pagament 4 (*) 1.929,09 €
Total pagaments 227 395.574,72 €

Terminis de pagament (*) Dies
Període mitjà del pendent de pagament 19,40

1R 
TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT

(*) Compensació de deutes

El dia d’avui s’ha enviat l’informe de morositat del 1r trimestre 2016 al Ministeri d'Economia 
i Hisenda a través de Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades 
Locales. De conformitat amb l’article 16 de l’Ordre Ministerial HAP/2015/2012 l’informe 
s’ha de presentar abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre 
de l’any.

Des de l’1 de gener de 2015 ja no s’ha de remetre l’informe a la Generalitat de Catalunya 
(apartat 5 de la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre).

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarron. 

Ramon Gabarron
Fa una explicació del tema.



18. Donar compte de l’informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors 
1r trimestre 2016.

Informe de tresoreria

En compliment del que es disposa en l'article 6.2 del RD 635/2014, de 25 de juliol, pel qual 
es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de 
les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció dels recursos 
dels règims de finançaments, prevists en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s’emet el següent informe:

Període mitjà de pagament a proveïdors 1r trimestre 2016 (PMP)

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

Fonaments de dret

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

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

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

Àmbit objectiu

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

1. Les factures expedides des de l’1 de gener de 2014 que constin en el registre 
comptable de factures o sistema equivalent.

2. Les certificacions mensuals d’obra aprovades a partir de l’1 de gener de 2014.

Quedaran excloses del càlcul: 
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1. Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració 
d’Administracions Públiques en l’àmbit de la comptabilitat nacional.

2. Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels pagaments a 
proveïdors. 

3. Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a conseqüència 
d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de 
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius. 

Termini de presentació

De conformitat amb la disposició transitòria única del Reial decret 635/2014 s’haurà de 
publicar i comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la informació 
referida a cada trimestre de l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització del 
trimestre. 

Publicitat del període mitjà de pagament

L’Ajuntament haurà de publicar aquesta informació en el seu portal web en compliment de 
l’article 6.2 del RD 635/14. Es publicarà l’informe Excel que genera l’aplicació del PMP del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

INFORMACIÓ PMP

Es detalla a continuació la informació corresponent al 1r trimestre de 2016 que posa de 
manifest que aquest Ajuntament, a data 31 de març de 2016, compleix amb el 
període mitjà de pagament previst legalment. 

Código de Entidad Entidad Ratio de Operaciones 
Pagadas (dies)

Ratio de Operaciones 
Pendientes de Pago 

(dies)

Periodo Medio de 
Pago Trimestral 

(dies)

09-08-072-AA-000 Corbera de Llobregat 12,42 -10,63 6,37

El dia d’avui s’ha enviat el període mitjà de pagament del 1r trimestre 2016 al Ministeri 
d'Economia i Hisenda a través de Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las 
Entidades Locales. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarron.

Ramon Gabarron
Exposa el tema.

Finalitzada l’exposició, l’interventor de fons municipals abandona el saló de plens i es continua amb 
el debat dels punts, retornant a l’ordre correcte i continuant amb el punt 9 de l’ordre del dia.



19. Donar compte d’altres resolucions d’Alcaldia i/o assumptes de competència 
plenària.

L’alcaldessa dóna compte dels assumptes següents:

1. Del decret d’alcaldia 875 de 29 d’abril de 2016 relatiu a l’atorgament de poders als 
advocats ressenyats per a que puguin assumir la defensa jurídica en tots aquells 
recursos contenciosos administratius que l’Ajuntament els encarregui.

2. Del decret d’alcaldia 614 de 31 de març de 2016 relatiu a la designació al regidor 
senyor Jordi Anducas i Planas com a representant de l’Ajuntament a l’Assemblea de 
la Xarxa Local de Consum.

3. De l’aprovació per part del Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de 31 de març 
de 2016, de la moció presentada pel grup CUP-A a favor de la reforma horària.

4. De l’aprovació per part del Comitè Executiu de l’ACM de la moció aprovada el 6 
d’abril de 2016, contra l’acord entre la UE i Turquia.

5. De l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament de Martorell en sessió de 18 d’abril 
de 2016, de la moció per a demanar a l’estat espanyol el traspàs íntegre a la 
Generalitat de Catalunya de les línies ferroviàries interiors de Catalunya.

6. De l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament de  Sant Feliu de Llobregat en sessió 
de  28 de gener de 2016, del Ple de l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans en 
sessió de 25 de febrer de 2016 i del Ple de l’Ajuntament en sessió de 31 de març 
de 2016, en relació als acords de la Conferència sobre el canvi climàtic de París 
2015.

7. De l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament de Pallejà en sessió de 31 de març 
de 2016 i del Ple de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes en sessió de 8 d’abril de 
2016, de la moció de suport a les resolucions del Consell Consultiu de la Gent Gran 
al Baix Llobregat.

20. Precs i preguntes

Abans d’entraren aquest apartat, l’alcaldessa dóna a paraula a la senyora Carme Benito per a que 
expliqui com ha quedat el tema de les aules d’estudi.

Carme Benito
Diu que vol informar que des de ahir fins el 8 de juny estarà oberta la sala d’estudi nocturn a la 
Biblioteca de dilluns a dimecres en horari de 21 a 24 hores i s’ha donat a conèixer a l’Institut, Direcció 
i AMPA com també a la web, demanant que es faci la màxima difusió possible per a que aquest espai 
sigui profitós.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Èric Blanco. 
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Èric Blanco
Diu que vol donar les gràcies per haver posat en marxa aquesta proposta que respon a la moció que 
Convergència Democràtica de Catalunya va presentar en l’anterior Ple.

Alcaldessa
Ara sí, dóna pas a l’apartat de Precs i preguntes, donant la paraula al senyor Xavier Miquel

Xavier Miquel
Diu que té varies preguntes, algunes les farà ell, altres les farà la Miracle i altres l’Albert. 
En primer lloc, diu que estan decebuts amb l’empresa que porta la deixalleria, Servi Transfer, fent 
esment a que és una empresa coneguda per la polèmica planta de residus i una incineradora que es 
va fer famosa a Forallac i a més és una empresa que el seu president actual i el seu antic president, 
Josep Mayola i Gustavo Buesa, estan imputats pel cas de Jordi Pujol Ferrusola per delictes de 
blanqueig de capitals contra Hisenda i per falsedat de documents mercantils. Entén que hi ha 
empreses millors per a gestionar la deixalleria. 
Una altra pregunta, al mes de febrer es van adreçar vàries preguntes sobre medi ambient a la tècnica 
municipal, sap que ha agafat la baixa per maternitat però els hi van dir que se li respondria però no 
els han contestat i hi ha una pregunta en concret que especialment els agradaria saber i és sobre la 
cubeta de Sant Andreu dient que no entenen perquè als anys 90 Corbera rebia bona part de l’aigua 
dels fons propis de la cubeta de Sant Andreu i avui dia no rep res. Abans que es parlava de les tarifes 
de l’aigua, una de les causes de perquè l’aigua és tan cara és perquè el 92% de l’aigua que es 
consumeix l’ha de comprar a Aigües Ter Llobregat i si tingués fonts propis no seria tan cara. Per 
acabar, sobre el tema de les analítiques de l’aigua que van demanar i que els hi van fer arribar, 
tenen alguna pregunta. Segons les analítiques, hi ha 12 punts d’anàlisi però només se n’han fet 9 
fent constar a l’analítica que no ha estat possible fer-los als altres tres, desconeixent el perquè. 
També vol preguntar de quin material estan fetes les canonades i dipòsits de la xarxa de distribució 
de l’aigua de consum del municipi perquè diu que a les analítiques han observat que hi ha pics de 
níquel i de ferro per sobre dels màxims establerts i depenent del material del que estiguin fetes 
aquestes canonades podria haver un procés d’alliberament de metalls que podria ser perillós per a 
la salut de les persones. També han observat que hi ha valors fora de rang permès i que es repeteixen 
als dies. Una altra cosa que no entenen és que la data de presa de mostra sigui la mateixa en les 
dues anàlisis i la de recepció sigui diferent, dient que no saben com es fan les rèpliques en cas de 
que un paràmetre estigui fora de rang. I ja per acabar, que els aixeca sospites, perquè li sobta que 
la mateixa empresa que fa les analítiques, LABACUA i SOREA, són dos filials de la mateixa empresa, 
la multinacional SUES i volen preguntar si enviar les anàlisis a LABACUA està fixat per contracte o 
és una qüestió que ha decidit l’Ajuntament i en aquest cas, si no es considera que s’hauria d’haver 
enviat a una empresa externa i independent. Passa la paraula a la seva companya, Miracle Guerra.

Miracle Guerra
Diu que volen saber com està l’assumpte de les cartelleres que està pendent i també voldria saber 
en relació a la moció que van presentar sobre la millora de la qualitat de l’aire en relació a l’adhesió 
a la taula territorial del Baix Llobregat.

Albert Cañellas
Explica que té tres qüestions per a preguntar. La primera és sobre la fira de Sant Jordi, dient que 
aquell dia ve ser un èxit i des de la CUP es va mantenir la parada amb diferents temàtiques amb 
ofertes alternatives i potser aquest any es com si s’hagués volgut muntar una fira comercial, 
considerant que la immensa majoria de les parades eren de llibres i que així hauria de ser. Sobre la 
ubicació, Avinguda Catalunya, no consideren que s’hagi millorat massa i de fet aquestes opinions les 
han publicat a la web i a Facebook i de fet, han rebut opinions. També consideren que aquell dia no 
hauria d’haver parades de partits polítics i que és un dels pocs dies en que la cultura és protagonista 
i que hauria de ser així. Vol saber quina valoració s’ha fet des de Cultura i des de Promoció Econòmica 
sobre la fira i que els aclarint quina regidoria l’ha organitzat i quin ha estat el paper d’ACOPA ja que 
consideren que ha de tenir participació. 
Una altra pregunta és sobre el requeriment que es va fer, el 5 d’abril els mossos van demanar 
informació que requeria l’Audiència Nacional, sobre la moció aprovada aquí el 9 de febrer en suport 



a la del 9 de novembre del Parlament. Ja en aquell moment es va treure un comunicat demanant la 
no col·laboració i la desobediència de l’Ajuntament seguint el mandat justament del 9 de novembre. 
També demanarien que hi hagués una mica de coordinació amb la resta de grups que ho van demanar 
i la resta de grups que volguessin participar i entitats sobiranistes sobre les respostes que s’han de 
donar des de l’Ajuntament i també voldrien saber el que s’ha fet. Després amb Educació, diu que 
l’Alfredo els ha facilitat informació, via correu, ja que ha hagut en les preinscripcions, en el cas del 
Puig d’Agulles, de 37 inscripcions i només hi havia una oferta en una línia, considerant que seria molt 
interessant que es poguessin aconseguir dues línies i que tots aquests 37 es poguessin repartir. El 
pitjor que li podria passar a l’escola és mantenir una línia totalment plena i que els altres no hi 
poguessin estar a aquesta escola. Demana saber el que s’ha fet, el que es farà i també quines són 
les intencions del Departament. 

Alcaldessa
Demana saber si hi ha alguna pregunta mes a fer per part dels assistents i al no haver-hi cap, explica 
que a continuació es donaran les respostes a les qüestions plantejades.

Sobre la intervenció feta sobre l’empresa que porta la deixalleria, li passarà la pregunta al senyor 
Andres Palacios dient que no és una decisió que hagin pres directament.

Andrés Palacios
Respon que ells no decideixen quina empresa es presenta. Aquesta empresa es va presentar complint 
tots els requisits, va guanyar la puntuació i per a ells es tan vàlida com a qualsevol altra empresa, 
afegint que el que importa és que el contracte es compleixi. Va guanyar el concurs i es vetllarà per 
al compliment del contracte. 
Diu, sobre el tema de l’aigua, és cert que van fer nou punts perquè les altres estaven tancades que 
el habitual són de 10 a 12 analítiques per any i no res a veure que tres estiguin tancades. Les 
analítiques són totes positives, encara que en algun moment algun element hagi tingut alguna punta 
i s’està per sota dels màxims. El material de les canonades és de polietilè, funditubo, hi ha de diversos 
tipus i es van canviant a mesura que es van fent reformes, dient que són canonades perfectament 
legals i que compleixen amb tots els requisits. 
Sobre els rangs que donen les analítiques, són els habituals. En algun cas, potser que algun element 
tingui alguna punta, però entren dins de la normalitat i respecte al laboratori, Sorea té la concessió 
i és on ho porta. Es podria valorar el portar-ho a un altre laboratori però sempre s’ha confiat en les 
analítiques dient que les analítiques que la l’ATL també les fan ells i des de l’Ajuntament es fan 
revisions. Diu que no entraran en aquestes suspicàcies perquè fins al moment els resultats són bons. 

Respecte al tema de la cubeta de Sant Andreu, Corbera va pertànyer als inicis de dita cubeta, però 
la cubeta es va contaminar fins al punts de que es va deixar d’agafar l’aigua i es van tenir molts 
problemes, per la qual cosa es va sortir i actualment d’aquesta cubeta només s’agafa aigua per a les 
indústries de Sant Andreu i per a rec de jardins, no és aigua potable i tampoc donaria per a tots. 
Sobre les fonts pròpies a Corbera tampoc són suficientment grans i cap d’elles és rentable com per 
a muntar tota la infraestructura i és més, s’ha deixat alguna captació perquè el cost no compensa.
Diu que Sorea porta les analítiques a aquest laboratori a fer i les analítiques són correctes, sense 
entrar més en aquest tema.

Albert Cañellas
Diu que ha dit que la cubeta de Sant Andreu estava contaminada.

Andrés Palacios
Respon que no ha dit això, hadit que es va contaminar fins al punt de que es va paralitzar i avui dia 
l’aigua que dóna és per a rec i indústries, no s’utilitza com aigua potable i va ser llavors quan es va 
entrar amb l’ATL.

Rosa Boladeras
Responent al tema de les cartelleres, diu que s’ha fet un procés per part del servei de compres per 
a buscar preus del que ja es va comentar el dia anterior, que s’optaria per la col·locació d’uns plafons 
prop de les parades d’autobús per a evitar que s’enganxin cartells a les marquesines de l’autobús i 
a l’entrada o llocs accessibles d’equipaments públics. Llavors en aquest moment s’ha fet una 
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comanda de 10 cartelleres i considera que és el sistema idoni i quan es tingui dotació pressupostària 
anar col·locant-les a tot el municipi i els plafons que va comentar per a carrers com l’Avinguda 
Catalunya que llavors poguessin posar els comerços a l’entrada per no haver d’enganxar els cartells 
a les parets també ja s’ha trobat un model amb un preu assumible i es farà una comanda de 20 i ja 
s’està treballant amb els comerços.
Respecte al tema de la qualitat de l’aire ella té coneixement d’una comissió específica de l’AMB i s’ha 
acudit, no sap si és una iniciativa de la Generalitat.

Albert Cañellas
Diu que no, que és una iniciativa ciutadana, de diferents ajuntaments i de grups ecologistes que 
consten a la moció que van presentar.

Rosa Boladeras
Respon que ja s’interessaran però de tota manera l’AMB va tenir aquesta iniciativa de constituir 
aquesta comissió.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

Jordi Anducas
Respecte a les preguntes fetes sobre la fira de Sant Jordi, l’organització de la fira sempre s’ha 
organitzat amb els departament de Comerç, Cultura i ACOPA i amb això no ha hagut canvis. S’ha fet 
una recerca amb autors locals que estrenaven llibres i se’ls hi va facilitar un lloc per a signar i també 
espais per a que poguessin explicar els seus treballs. S’0ha fet la campanya de Normalització 
Lingüística que també penja de Cultura i es va fer al Nadal, amb una molt bona acceptació i que és 
una manera de donar a conèixer el català. Respecte a la consideració dels continguts que ha de tenir 
una fira de Jordi diu que han coincidit diferents elements com per exemple el fet de que fos en 
dissabte i aquest és el dia que hi ha més transit de vianants i on s’està duent a terme també el 
projecte de Corbera a Cel Obert, i era una oportunitat per anar fent tastets i provar com es pot 
dinamitzar aquest projecte i sent dissabte. Per això aquest any es va canviar la ubicació i aprofitant 
el marc de la fira s’han fet unes estructures que ja quedaran per sempre. Ara a finals de maig es 
farà una altra fira que és la presentació del Cel Obert amb una altra ubicació per a guarnir un altre 
indret i així es va avançant. Llavors al ser dissabte es va obrir a tota mena de comerços i també a 
partits polítics, es va ser curós en treure llibres, que haguessin roses. Malauradament, comerç de 
llibres només hi ha un i respecte a les flors hi ha una floristeria permanent. Es va considerar que era 
un bon dia per a fer un tasteig per a dinamitzar el tema de sortir per Corbera. Sobre si es repetirà 
la mateixa ubicació per al proper any que per cert, caurà en diumenge, no els pot assegurar perquè 
ja no és un dia tant de comerç o bé si tornarà a Sant Antoni. Ha estat un experiment i la nota ha 
estat molt positiva encara que hi ha coses a millorar i ara ja saben com es pot dinamitzar aquest 
espai a Corbera.
 Ara al maig la ubicació serà Avinguda Catalunya, Sant Antoni i la zona de la Diadema i a veure si es 
pot dinamitzar aquest espai i s’aniran fent aquestes rotacions aprofitant excuses com ara fires amb 
el mínim cost possible per a poder guarnir un nou carrer i facilitar el fet de que la gent surti al carrer. 

Sobre la propera fira, el criteri és el mateix, no limitar a ningú per a sortir al carrer, entenent que és 
un espai on tothom pugui ser-hi però obre la porta perquè hi han moltes peticions i anima a les 
persones que si volen exposar el seu projecte, exposar el seu comerç, té el dia 28 i 29 amb aquesta 
presentació del Cel Obert, que és una excusa més per intentar fer veure que es pot viure al carrer, 
passejar, compartir i prendre algo i aquesta és la finalitat de les fires fetes i properes. A juny no hi 
ha previst res, a juliol està la Festa Major i també haurà un altre esdeveniment d’aquest estil amb la 
Fira de Barraques organitzat per Cultura, la Fira de l’Infern i setembre i octubre també s’aniran 
diferents llocs del poble i al desembre es farà el market vivent.

Manel Ripoll
Comenta que des del departament de Comunicació s’ha treballat per a millorar el so del Ple evitant 
que els mòbils s’acoplin, afegint que no cal que consti en acta. 

Alcaldessa



Respecte al tema que ha dit el senyor Albert Cañellas del requeriment dels Mossos d’Esquadra diu 
que ja li va explicarà ell però per a que tothom ho sàpiga, els van demanar una informació que per 
cert, està penjada a la web pel tema de transparència, se’ls va donar i ja està. 
Sobre el tema de l’Escola Puig d’Agulles i la segona línia, li passa la paraula al senyor Alfredo Prado. 

Alfredo Prado
Explica que veient la preinscripció a l’escola Puig d’Agulles, es va tenir una reunió amb l’equip directiu 
i l’alcaldessa i d’aquí es va tenir la iniciativa de fer una carta dirigida a Ensenyament signada per 
l’alcaldessa, per la directora i pel regidor demanant aquesta segona línia. També diu que la inscripció 
es tanca el dia 20 però la resposta encara no la tenen. 

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 00:15 hores 
del dia 11 de maig, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.

L’alcaldessa La secretària

Montserrat Febrero i Piera Maria Abarca Martínez 
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