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El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 5 de juny de 2018 va aprovar
l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les dades de
caràcter personal, és el següent:
“ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
2 DE MAIG DE 2018
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 12 hores, del
dia 2 de maig de 2018, de conformitat amb el que disposa l’article 197.1.c de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, es reuneix el PLE de
l'Ajuntament, en sessió extraordinària, per a dur a terme el debat i votació de la Moció
de censura presentada contra l’alcaldessa, Sra. Rosa Boladeras Serraviñals.
Assistits per la secretària general, Maria Abarca Martínez hi són presents els regidors
i regidores següents:
-

Sra. Rosa Boladeras i Serraviñals (PSC- CP)
Sr. Alfredo Prado Garcia (PSC- CP)
Sra. Carme Benito Gómez (PSC- CP)
Sr. Ramón Gabarrón Rubio (PSC- CP)
Sra. Montserrat Febrero i Piera (ERC-AM)
Sra. Mercè Rocas i Rubió (ERC-AM)
Sr. Arturo Martínez i Laporta (ERC-AM)
Sr. Jordi Anducas i Planas (ERC-AM)
Sr. Jose Antonio Andrés Palacios (GiU)
Sr. Albert Cañellas Pagés (CUP-PA)
Sr. Xavier Miquel Pons (CUP-PA)
Sra. Miracle Guerra Sala (CUP-PA)
Sr. Pol Ejarque Cortés (CiU)
Sr. Manuel Ripoll Puertas (M.P.C)
Sr. Alfonso Olarte Rodés (PP)
Sr. Antonio Moreno Ruiz (ICV-MC-E)

La secretària general de la Corporació obre la sessió, per explicar que la celebració
d’aquest Ple en els termes següents:

“Bon dia a tothom.
Es procedirà tot seguit a la celebració de la sessió extraordinària del Ple de la
Corporació, convocat de manera automàtica per al dia d’avui, a fi i efecte de donar
lectura, tractar i sotmetre a votació la moció de censura que ha estat presentada en
el Registre General de l’Ajuntament el dia 17 d’abril de 2018.
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El procediment s’ha ajustat, quant a la seva presentació, i s’ajustarà, quant a la
celebració d’aquest Ple al que preveu l’article 197.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19
de juny, de règim electoral general (LOREG), que diu literalment el següent:
Article 197. Moció de censura de l’alcalde
1. L’alcalde pot ser destituït mitjançant moció de censura, la presentació,
tramitació i votació de la qual es regira per les normes següents:
a. La moció de censura haurà de ser proposada, al menys, per la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació i haurà d’incloure
un candidat a l’Alcaldia, podent ser-ho qualsevol regidor l’acceptació
expressa del qual consti en l’escrit de proposició de la moció.
En cas que algun dels proponents de la moció de censura formés part o
hagués format part del grup polític municipal al qual pertany l’alcalde de
qui es proposa la censura, la majoria exigida en el paràgraf anterior es
veurà incrementada en el mateix nombre de regidors que es trobin en
aquesta circumstància.
Aquest mateix supòsit serà d’aplicació quan algun dels regidors
proponents de la moció hagi deixat de pertànyer, per qualsevol causa, al
grup polític municipal al qual es va adscriure a l’inici del seu mandat. En
el cas de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat no es dona cap d’aquest
supòsits.

c. El document així diligenciat es presentarà en el Registre General de la
Corporació per qualsevol dels signants de la moció, restant el Ple
automàticament convocat per a les dotze hores del desè dia hàbil
següent. El Secretari de la Corporació haurà de remetre notificació
indicativa de tal circumstància a tots els membres de la mateixa en el
termini màxim d’un dia, a comptar des de la presentació del document
en el registre, als efectes d’assistència a la sessió, especificant la data i
hora de la mateixa.
d. El Ple serà presidit per una Mesa d’edat, integrada pels regidors de major
i de menor edat dels presents, exclosos l’alcalde i el candidat a l’Alcaldia,
actuant com a secretari el que ho sigui de la Corporació, qui acreditarà
aquesta circumstància.
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b. L’escrit en el que es proposi la moció de censura haurà d’incloure les
signatures degudament autenticades per Notari o pel Secretari General
de la Corporació, que ha estat al cas i haurà de presentar-se davant
aquest últim por qualsevol dels seus signants. El Secretari general
comprovarà que la moció de censura reuneix els requisits exigits en
aquest article i estendrà en el mateix acte la corresponent diligència
acreditativa.
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e. La Mesa es limitarà a donar lectura de la moció de censura, constatant
que en aquest moment es mantenen els requisits exigits als paràgrafs
anteriors per tal de poder continuar amb la tramitació. Seguidament
donarà la paraula, en el seu cas i per un temps breu, si estiguessin
presents, al candidat a l’Alcaldia, a l’Alcalde o Alcaldessa i als portaveus
dels grups municipals. Seguidament sotmetrà a votació la moció de
censura.
2. Cap regidor podrà signar durant el seu mandat més d’una moció de censura. A
aquests efectes no es prendran en consideració aquelles mocions que no
haguessin estat tramitades per no reunir els requisits previstos a la lletra b
anterior.
D’altra banda, l’article 65.6 del ROM estableix com a forma de votació la votació
secreta.
Dit això us informo que queda constituïda la Mesa d'Edat integrada pel regidor de
major edat, Sr. Ramon Gabarrón Rubio, que actuarà com a president, pel regidor de
menor edat, Sr. Pol Ejarque Cortés, que ho farà com a vocal i per mi, la secretària de
l'Ajuntament, Maria Abarca Martínez.
Dono la paraula al Sr. Pol Ejarque Cortés que procedirà a donar lectura a la Moció de
censura presentada.”
Pol Ejarque
Llegeix la Moció amb el contingut literal següent:
“En data 17 d'abril de 2018, reunits a Corbera de Llobregat els regidors i regidores
deis grups polítics municipals de Corbera de Llobregat que a continuació es detallen:
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez Laporta i Jordi
Anducas i Planas.
Candidatura d'Unitat Popular (CUP)

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
Pol Ejarque Cortes
ICV-Movem Corbera (IMC)
Antonio Moreno Ruiz
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Albert Cañellas Pagès, Xavier Miquel Pons i Miracle Guerra i Sala.
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Acorden:
Primer. Subscripció d'una moció de censura
D'acord amb l'article 65 del Reglament Orgànic Municipal, els regidors i
regidores reunits, que representen la majoria absoluta del Ple Municipal de
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, acorden subscriure una moció de
censura que presentaran en el dia d'avui a la Secretaria General de
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, estenent se !'oportuna diligencia i
donant-se'n compte immediat al l'Alcaldessa.
Segon. Causes que motiven la subscripció de la moció de censura
La situació actual de paràlisi institucional local i sobretot la voluntat de
tenir un govern municipal clarament posicionat en contra de la repressió
de l'Estat Espanyol a Catalunya i altament compromès en la denúncia de
la injusta existència de presos polítics i exiliats en el nostre país, els grups
municipals d' ERC, CUP, CDC i IMC presenten una moció de censura per a
crear un nou Govern Municipal.
Un Govern Municipal fort, transversal políticament i fidel a la denúncia
inequívoca de les accions repressives de l'Estat Espanyol sobre les nostres
institucions, amb el manteniment de l'article 155 de la Constitució
Espanyola ; sobre la ciutadania compromesa i sobre líders polítics i civils,
amb el manteniment de la presó a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi
Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi
Sánchez i Jordi Cuixart, i l'amenaça sobre el President Caries Piugdemont,
Toni Comin, Lluis Puig, Mertixell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira i Anna
Gabriel a l'exili.
Tanmateix, un Govern Municipal que inequívocament denuncií les actuals
practiques de l'Estat Espanyol en relació a la repressió policial, l'aplicació
desmesurada del codi penal contra els catalans i catalanes, les practiques
de repressió en contra de la llibertat d' expressió, la llibertat de reunió i
manifestació.

En aquest sentit els regidors i regidores deis grups municipals d' ERC, CUP,
CDC i IMC tenen la ferma voluntat de crear un nou govern municipal a
Corbera de Llobregat per a donar un impuls a una nova manera de fer
política local, més propera, més participativa i més dirigida a la resolució
deis problemes deis nostres veïns i veïnes.
Volem implementar una nova manera de fer política municipal prioritzant
fórmules de govern més participatives i més transparents. Volem posar en
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L'Ajuntament de Corbera de Llobregat fruit de diferents combinacions en
l'equip de govern local arriba al final del primer trimestre de 2018, amb un
govern municipal en minoria incapaç d'aprovar els pressupostos municipals
de l'any 2018 i sense potencia pera implementar les polítiques públiques
que el nostre poble necessita.
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practica el dret a decidir de la ciutadania sobre els assumptes i decisions
municipals. La nostra manera d'actuar vol ser fidel als valors republicans.

•

El Govern Municipal dura a terme un pla d'inversió destinat a arranjar
i millorar les voreres i l'accessibilitat de tots i totes el vianants de
Corbera de Llobregat.

•

El Govern Municipal ampliarà els serveis de recollida d'escombraries i
de neteja deis carrers del nostre poble.

•

El Govern Municipal, amb l'objectiu de municipalitzar aquest servei
públic en el futur, estudiarà les diferents alternatives possibles pel que
fa al servei de subministrament d'aigua, actualment gestionat per
SOREA d'acord amb un contracte que ven9 en l'exercici 2019. Aquest
estudi es posarà en coneixement de la ciutadania, així com les diferents
opcions per tal d'avan9ar cap una gestió de l'aigua transparent, pública
i democràtica.

•

El Govern Municipal ampliarà les accions destinades a la dinamització
cultural, comercial, empresarial i turística de Corbera de Llobregat amb
la finalitat de potenciar la creació de nous negocis i nous atractius per
als veïns i veïnes de Corbera de Llobregat i pels ciutadans de Catalunya.

•

El Govern Municipal modificarà l’actual sistema d'aparcament de zona
blava amb l'objectiu de municipalitzar la seva gestió i transformant el
seu funcionament.

•

El Govern Municipal, conscient de les mancances i necessitats de les
diferents urbanitzacions del nostre poble, estarem a prop deis nostres
veïns i veïnes per acompanyar en trobar solucions per a avan9ar cap a
la millora de les mateixes.

•

El Govern Municipal té la intenció de crear plans d'ocupació propis
finan9ats per recursos municipals per a crear noves oportunitats
d'ocupació entre els veïns i veïnes de Corbera de Llobregat.

•

El Govern Municipal encara l'activitat cultural al municipi sent
coneixedor del paper central del teixit associatiu i amb la voluntat de
promoure la participació, decisió i protagonisme de les entitats en
l'acció cultural del consistori.

•

El Govern Municipal dura a terme les següents inversions planificades:

1. Concloure la tercera fase del projecte de Pressupostos
participatius "Corbera Participa" ampliant l'import inicialment
previst, passant de 300.000 euros a
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Per aquest motiu el nou Govern Municipal es fixa com a objectiu treballar
durant els propers mesos per a la millora de la situació del nostre poble
prioritzant la seva actuació en els següents assumptes:
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500.000 euros.
2. Construcció d'un nou equipament destinat a l'impuls de la creació
d'empreses.
3. Ampliació del Casal de les Magnòlies.
4. Creació d'un Casal Jove.
5. Inici d'un procés participatiu per a donar solució a les mancances
d'espais per a les entitats i associacions del nostre poble.
•

La implementació de les inversions previstes estaran sense augmentar
el nivell d'endeutament actual que té l'Ajuntament.

•

El Govern Municipal lluitarà i recolzarà les accions que convinguin per
aconseguir la restitució de les institucions catalanes, la construcció de
la República Catalana i la llibertat deis presos polítics catalans i deis
exiliats.

Tercer. Candidata per ser proclamada alcaldessa
Els regidors i regidores reunits proposen que la candidata a alcaldessa és
la Montserrat Febrero i Piera, cap de llista del Grup Municipal de ERC, que
accepta expressament el càrrec.”
I no havent-hi més assumptes que tractar els següents regidors i regidores
de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat signen en senyal de la seva
conformitat amb els diferents acords anteriors

A continuació, el regidor Pol Ejarque manifesta que es constata que es mantenen els
requisits exigits a la LOREG per continuar amb la tramitació de la moció.
Ramon Gabarrón
Comunica que ara, per seguir amb la tramitació establerta, es concedirà la paraula, a
la candidata a l’Alcaldia, a l’alcaldessa i als portaveus dels diferents grups municipals.
Es concedeix la paraula a la candidata a l’Alcaldia, Montserrat Febrero i Piera:

Dona la benvinguda a tothom, a tots els que què estan presents i als que els escolten
per la radio; especialment als seus companys de partit i a l’alcaldessa de Sant Vicenç
dels Horts la Maite Aymerich i al seu diputat Josep Ramon Mut.
Manifesta que com s’ha exposat anteriorment, els grups polítics municipals d’ERC,
CDC, IMC i de la CUP han presentat el passat 17 d’abril de 2018 una moció de censura
a l’actual alcaldessa i el seu govern. I com ja s’ha exposat, els 4 grups polítics
municipals han arribat a l’acord de que la candidata a l’Alcaldia sigui ella mateixa. Si
bé en el contingut del document de la moció de censura s’expliquen les causes que
han motivat aquesta moció, i que ja s’han exposat en aquest Ple, voldria, breument,
explicar com han arribat a aquesta situació. Perquè aquesta moció de censura? En
primer lloc, vol dir que la presentació d’una moció de censura és una acció política
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extraordinària i excepcional que només queda justificada en determinades situacions
de màxima gravetat. En segon lloc també vull deixar clar que aquest tipus d’operació
política no és agradable ni per a les persones que la reben ni per a les persones que
la presenten. A tots i totes els que l’han presentada no els és agradable aquesta
situació. Ara bé, donades les extraordinàries i excepcionals circumstàncies on estem
immersos, la situació actual de paràlisi institucional local i la realitat Nacional i la seva
evident repercussió a nivell Local, crec que aquesta és la millor alternativa. Són els
representants polítics dels veïns i veïnes. Es van presentar a unes eleccions municipals
en el 2015 i els resultats de la ciutadania van ser clars i en aquest ple estan
representats. Cap partit polític té majoria, i per tant, la conformació d’un govern
requereix de l’exercici de la política, del compromís i de la confiança. Només amb
aquests ingredients podem tirar endavant aquest municipi. En el 2015 van conformar
un govern municipal fruit d’un pacte que van respectar escrupolosament i del qual no
se’n penedeixo d’haver fet. Durant més de 2 anys l’impuls d’aquell govern va ser molt
potent duent a terme moltes iniciatives noves que van donar uns resultats molt
positius pel poble. Ara bé, malauradament, a partir dels mesos de setembre i octubre
de l’any passat, a Corbera i a Catalunya han succeït esdeveniments que ens han
sobrepassat. Un estat repressor s’ha despertat i ha començat a prendre decisions que
no esperaven. Ha preferit la repressió, la presó i la ocupació de les institucions en
contra del diàleg, la política, l’empatia vers un poble i la recerca d’acords. Un estat que
s’ha endarrerit molts anys i retornen a la memòria fets del passat que pensaven que
no es repetirien. En aquest atzucac, els seus llavors companys de govern, el PSC, no
van estar a l’alçada de la situació. Van escollir lliurement donar suport amb el PP i C’s
en l’aplicació del 155 i a les penes de presó injustes i inexplicables dels nostres
representants polítics. Els fets que van viure com a regidors d’ERC en aquells dolorosos
dies, no acompanyaven les paraules dels què eren els nostres companys de Govern:
els seus escrits i articles a nivell local no es desmarcaven de la línia oficial del seu
partit, caient sempre en l ambigüitat i la seva absència en tots i cadascun dels actes
de denúncia demostraven, clarament el seu veritable pensament polític. Davant la
pregunta feta pel Bloc del 155 del què s’esperaven quan els dies 6 i 7 de setembre es
van aprovar les lleis del referèndum i la desconnexió, doncs amb el cor a la mà i amb
un mínim de sentit democràtic, no s’ esperàvem tot el que ha passat i està passant.
Amb el cor i amb un mínim de sentit democràtic, no es pot justificar de cap manera ni
el paper del govern d’Espanya, ni el paper del Senat, ni el paper dels jutges, ni el
paper de la policia, ni el paper del PP, C’s, PSOE, i tampoc el paper del PSC. Aquesta
postura lliurement escollida no l’entenen ni la comparteixen, per aquesta raó els meus
companys i jo van sortir del govern municipal fa ara 6 mesos, just el dia en què es
van empresonar consellers i conselleres del govern de la Generalitat, i entre ells, Oriol
Junqueras, el President del seu partit, encara a la presó d’Extremera. Tot i així, en el
moment de la seva marxa, van estendre’ls-hi la mà per parlar dels projectes i
pressupostos que havien treballat conjuntament fins el moment. Des de llavors el
govern municipal de Corbera amb el PSC al davant ha fet el que ha pogut, i ho
reconeixen, però no ha estat suficient. Des de llavors el govern d’aquest ajuntament
ha estat sempre en minoria i incapaç de tirar endavant polítiques municipals molt
necessàries. El poble té moltes mancances i molts dèficits els que cal posar solució, i
com a partit amb vocació de governar i de transformar Corbera, davant d’aquesta
situació de paralització municipal i davant d’un ajuntament contínuament insensible
als greus esdeveniments que estan vivint de repressió, han estat treballar amb la resta
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de grups de l’oposició per a tirar endavant aquesta moció de censura. Tenen ganes de
fer canvis i de treballar per al nostre poble. Durant setmanes han estat treballant
plegats fent política, buscant els punts que els uneixen per a construir un poble millor.
Estan convençuts que l’últim any de la legislatura aconseguiran donar un nou aire a
Corbera i aconseguirem revertir aquesta sensació de paràlisi que estan vivint. Ells han
estat pacients, però no poden continuar així. Corbera necessita impuls, un nous
pressupostos que donin resposta a la nostra ciutadania, un grup de regidors i regidores
amb ganes de menjar-se el món, amb ganes de treballar de valent i diferent per a
Corbera. Aquest és el grup de persones que han arribat a un pacte per presentar
aquesta moció de censura. Està satisfeta i orgullosa de liderar aquests companys i
companyes i del què volen per Corbera en aquests propers mesos i de quines són les
prioritats per donar solució als nostres veïns i veïnes. Volen una Corbera neta,
endreçada, animada, alegre i activa i volen un ajuntament proper, transparent, on tots
i totes puguin participar i dir la seva, on les associacions i entitats s’han de sentir
protagonistes. Volen estar al carrer, al costat dels seus. Volen fer política, volen estar
al seu costat, escoltar-los i treballar per donar solucions. Està convençuda que ho
aconseguiran. Seran un govern nou, jove, dinàmic i tranversal que vol transformar i
canviar la forma de fer política a Corbera. L’agradaria tornar a ser la seva alcaldessa,
una alcaldessa per a tots i totes. Vol estar al seu costat i representar-los amb l’orgull
i la responsabilitat que aquest càrrec comporta. S’estima Corbera i per ella és un honor
poder tornar a liderar l’Ajuntament. Ho farà amb tota la seva força, responsabilitat i
seny. Moltes gràcies.
Ramon Gabarrón
A continuació, concedeix la paraula a l’alcaldessa, Rosa Boladeras Serraviñals.

Dona el bon dia als assistents i explica que estan assistint avui, a Corbera, a un fet
inusual:
Un Ple municipal poc corrent; Un Ple de moció de censura a l’Alcaldia. Una moció de
censura contra l’alcaldessa, contra la seva persona concretament. A Corbera, la
darrera moció de censura, i l’única que ella recorda, va tenir lloc fa 18 anys.
Curiosament, també va ser contra un alcalde socialista. Una moció de censura
absolutament immerescuda contra una persona magnífica, el Pere Alegrí, que no havia
comès cap altra equivocació que treballar en cos i ànima pel seu poble. Però la moció
de censura d’avui no només és un fet extraordinari perquè és poc freqüent. En aquest
cas és una censura encapçalada paradoxalment per la mateixa persona, l’ex-alcaldessa
Montserrat Febrero, que el dia 17 de juny de l’any passat, fa menys d’11 mesos, va
votar a favor de la seva investidura com a alcaldessa de Corbera. La mateixa persona
que, al capdavant del grup d’Esquerra, el juny deia textualment en aquesta sala, que
valorava molt positivament el pacte de govern, el novembre trencava aquest pacte
“tant positiu”, i el mes d’abril presenta una moció de censura que avui es vota. Un gir
copernicà en menys d’un any. Montserrat, al llarg d’aquests tres anys que han treballat
juntes, l’ha dit, l’ha repetit moltes vegades que l’important són les persones. Estic
d’acord. És veritat, l’important són les persones. Però de les persones, l’important és
el que fan no el que diuen. I encara més important, és si el seus fets són coherents
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amb les seves paraules. I de les seves paraules, també és essencial saber si són de
fiar, si són lleials, si compleixen els acords i si respecten la paraula donada. La mida
de com és realment una persona no la donen les paraules que es diuen per quedar bé,
Montserrat. La qualitat d’una persona s’evidencia en la seva capacitat de ser coherent
i complir els seus compromisos. I en això no hi ha excuses que valguin! No hi ha cap
excusa. No hi ha 155 que valgui! Els queda molt lluny el 155 dels problemes i les
necessitats dels veïns i veïnes de Corbera! I és d’això del que han de parlar aquí, de
l’estat dels carrers de Corbera i dels problemes a les urbanitzacions. A més, al seu
entendre, no hi ha cap bé superior, cap ideal que pugui justificar que les persones no
es comportin com a tals i no tinguin principis. És més, creu fermament que no hi ha
cap projecte de país, de societat, de futur, per molt noble que sigui, que es pugui
construir sobre una base de deslleialtat, de desconfiança i damunt d’una societat
dividida. El fi mai no justifica els mitjans! A banda dels quatre regidors i regidores
d’Esquerra, entre els signants de la moció de censura també hi ha el regidor Pol
Ejarque de Convergència, partit polític que ara s’ha transmutat en el PDeCAT. Explica
que quan el passat mes de novembre Esquerra Republicana va trencar el pacte de
govern, els regidors Èric Blanco i Pol Ejarque els van venir a buscar, demanant d’entrar
en el govern. Els va estranyar la veritat, però el govern municipal estava en minoria.
Eren sis regidors: els quatre regidors i regidores socialistes, i els regidors de Moviment
pel Canvi i del GIU, i sumar els dos regidors de CDC al govern ho van considerar una
oportunitat de salvar encara el mandat i poder tirar endavant tots els projectes
municipals que tenien previstos per a Corbera. Signaven l’acord el dia 24 de gener.
Però el 27 de març – dos mesos escassos després – el regidor Pol Ejarque es va
despenjar (i insisteix en que “despenjar” seria la paraula), tres minuts abans de
començar el Ple de pressupostos, dient que el seu partit abandonava el govern per
promoure una moció de censura. Li diu al regidor Pol Ejarque que encara espera que
tingui la valentia i la noblesa d’anar a donar-li una explicació. I es pregunta com ha de
qualificar aquesta actuació? Engany premeditat i manipulació? Inconsciència i
infantilisme polític? Ànsies de protagonisme? O potser equivocació?. Es dirigeix als
regidors d’ERC i de CDC per dir-los que una de dues: o es van equivocar el dia que
van signar el pacte de govern amb els socialistes per trencar-lo després, o
s’equivoquen avui promovent una moció de censura amb finalitats polítiques.
Considera que són dues accions que van en sentit contrari, absolutament incongruents
i contradictòries fetes per les mateixes persones, que amb una absoluta deslleialtat
política i personal són capaces de signar un compromís i després incomplir-lo. El seu
objectiu, en definitiva, és fer-se amb el poder, col·locant-se al govern a tota costa. Sí,
perquè la finalitat d’aquesta moció de censura és política, però no de política
autonòmica ni de política en general. Es diu que el 155 és el motiu, però en realitat
explica que estem en clau de política municipal. I considera que cap dels quatre partits
que presenten la moció pot quedar-se al marge si no vol córrer el risc que els altres el
titllin de traïdor. Així estan les coses. Cap dels partits independentistes pot perdre
passada en aquesta competició interna de cara a les municipals de l’any que ve.
Esquerra Republicana, CDC, CUP i Iniciativa es col·loquen al govern amb una finalitat
clarament electoralista. Llàstima que no pensin en Corbera i només pensin en els seus
interessos partidistes! Per aconseguir els seus objectius han utilitzat els socialistes, els
han utilitzat com un mitjà necessari. No els ha servit de res que es posicionéssim
clarament en contra de l’aplicació de l’article 155 i en contra de l’empresonament dels
càrrecs polítics. No ens ha servit de res, perquè el 155 només és l’excusa. A la vida
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no tot s’hi val i a la política tampoc. Perquè no és ètic. Però tampoc no és gens
intel·ligent ni pragmàtic de cara al futur i de cara a la ciutadania. Es pregunta qui es
refiarà demà dels que avui no compleixen els pactes. Qui confiarà en persones que
diuen una cosa i en fan una altra. Qui es fiarà de persones a qui no els hi pots donar
mai l’esquena. Li dona la raó a la regidora Montserrat Febrero quan diu que l’important
són les persones, efectivament. I ella es pregunta, les persones deslleials poden ser
dignes representants de la ciutadania? El temps ho dirà. Avui s’està votant una moció
de censura, una eina política dins el sistema democràtic per fer fóra un alcalde o
alcaldessa que no es digne del seu càrrec, que abusa del poder, que comet
irregularitats, que porta al municipi al desastre social o econòmic i que perjudica la
ciutadania. Aquesta moció, en canvi, es presenta sense cap motiu objectiu. Amb el cor
a la mà, assegura que totes les vegades que ha tingut l’honor i la responsabilitat de
ser alcaldessa de Corbera, ha fet la seva feina tant bé com ha sabut, posant-hi de la
seva part tot el que és, tot el que sap i tot el que sap fer. Governant per a tothom,
sense exclusions, i actuant de forma justa i equilibrada per a tots els corberencs i
corberenques. Però, alguna cosa deu haver fet malament! Potser no està bé donar per
descomptat que les persones compleixen els acords que signen. Quan a l’acord de
govern amb Esquerra Republicana van signar un text que deia: “Tot i tenint com a
base la ideologia i el programa propis de cada formació política, ens proposem sumar
coincidències i consensuar diferències per fer prevaler, per damunt de tot, l’interès
general del municipi i de la seva ciutadania”, s’ho vaig creure. No s’ho hauria d’haver
cregut? Com a primera tinenta d’alcaldessa, va donar suport incondicional a la
Montserrat Febrero en els seus dos anys al capdavant de l’Alcaldia, amb lleialtat total,
ajudant-la tant com va poder i deixant-li espai i protagonisme. També es va equivocar?
Conscient que els seus socis de govern eren una força independentista i que el
Consistori també tenia una majoria independentista, ha deixat llibertat per a
l’expressió d’aquest sentiment i d’aquest posicionament. És evident que en això també
s’ha equivocat! Va creure que CDC era un partit madur i el seu regidor Pol Ejarque era
una persona ben intencionada que volia el millor per a Corbera. Està claríssim que va
errar! Ara bé el pecat capital que ha comès és ser socialista. Per cert, un pecat que
explica que li ve de lluny. Justament va decidir fer-se militant del Partit dels Socialistes
de Catalunya fa 18 anys, arran de la moció de censura contra el Pere Alegrí. No sabia
que tenir ideologia fos un pecat. No sabia que en aquest país tots haguessin de pensar
el mateix per obligació. No sabia que hi ha maneres de pensar correctes i altres que
no ho són. No sabia que, en ple segle XXI, pertànyer a un partit polític pogués
estigmatitzar d’aquesta manera (el PSC, un partit polític catalanista, democràtic, que
prové de la lluita contra la dictadura i que ha participat històricament en la construcció
de Catalunya i de la seva autonomia). No es pot creure que se’ls jutgi a tots i a totes
les socialistes en bloc, sense dret a la defensa pròpia, i que no compti per res la
persona ni els seus actes. No sabia que hi ha un termòmetre de mesurar l’estimació a
Catalunya. Ara ja ho sap i ho lamenta profundament! Per a ella el posicionament polític
no depèn de les modes ni de les conveniències; és una qüestió molt més profunda. Es
veu que també en això s’ha equivocat! Potser la moció de censura se la mereix. Ben
mirat, tenen tota la raó del món. Se la mereix per ingènua, per crèdula, per confiar en
les persones i per pensar que és bo tenir idees pròpies. Però no se’n penedeix i, si es
donés el cas, ho tornaria a fer igual. Perquè no pot imaginar-me una societat on les
relacions humanes no es basin en valors morals i en la confiança mútua. I no vol
imaginar-se la política sense principis i valors bàsics. Potser se la mereix també
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perquè, com ha dit, no té cap propòsit d’esmena. No pensa canviar! És socialista i ho
continuarà sent, per principis i per convicció. I no és independentista, és cert, però
que ningú s’equivoqui, tampoc s’identifica amb l’espanyolisme ranci que els rodeja.
Personalment se sent al mig. No li agraden els radicalismes de cap mena. No són bons
per a la convivència social i, si no hi ha convivència i pau socials, no hi ha progrés per
als pobles. Hi ha qui diu que estar al mig, ser equidistant, és fàcil. Ja us ben assegura
que no! Avui dia és una posició arriscada, es rep de totes bandes. Però algun dia caldrà
reconstruir els ponts del diàleg i la convivència. Llavors serà necessari trobar punts de
suport on construir aquests ponts. Allà la trobaran, resistint tant bé com pugui l’embat
de la incomprensió, dels radicalismes i dels populismes, esperant el moment en què
la gent assenyada torni a estar de moda. Un moment que, pel bé de tothom, no pot
trigar gaire. A tots els treballadors i treballadores municipals sense excepció els vol
expressar la seva gratitud per la seva feina i demanar-los que mantinguin una actitud
de superació constant per fer-ho tot cada dia millor. Ella ha après molt d’ells i té la
tímida esperança que alguna cosa bona també haurà deixat en aquesta casa. Als seus
companys socialistes, especialment als regidors Alfredo Prado i Ramon Gabarrón, i a
la companya regidora Carme Benito, moltes gràcies pel seu ajut, per la seva
incondicionalitat. Gràcies també per ser com són i per continuar pensant que l’objectiu
socialista d’una societat justa i igualitària és possible. La seva gratitud al regidors
Manel Ripoll de Moviment pel Canvi i Andrés Palacios del GIU per la seva feina i
sobretot per la seva lleialtat. Un valor essencial però escàs, com s’ha vist. Per finalitzar
es dirigeix als corberencs i corberenques per dir-los que ha estat realment un honor
ser la seva alcaldessa, confia haver sabut representar-los amb dignitat i eficàcia. Els
dona les gràcies per la seva confiança i respecte i demana disculpes també pels errors
que sens dubte haurà comés. Des d’ara, els prega que comptin amb ella en tot allò
que els pugui ser útil com a regidora a l’oposició. Dona les gràcies a tots i a i s’acomiada
fins a sempre.
Ramon Gabarrón
Explica que ara serà el torn de les intervencions dels portaveus dels diferents grups
municipals. Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno del grup municipal d’IMC
(Iniciativa Movem Corbera).

Diu què el seu primer record és pel presos polítics, per tota la gent que injustament
ha anat a la presó. Considera que, per suposat el PP i Ciutadans, però el PSC també
han jugat un paper predominant perquè aquesta gent vagi a la presó. Segueix
adreçant-se a l’alcaldessa i li dirigeix les paraules següents:
“Tranquila.. tranquila.. quería dar el pésame, hace ya muchos años que la conoce y
que la conoce mucha gente. Le ha dado mucha rabia que nombrara al Pere Alegrí
porque se lo “cepilló” ella, lo maltrató. Él lo respetó mucho hasta el nivel que llegaron
a pactar con los socialitas de Corbera, que Iniciativa per Catalunya no presentarian un
partido porque eran poca gente que militaban en Barcelona. Pactaron con él, él votó a
Pere Alegrí pero esta gente que estamos en un nuevo partido honesto no populista,
que se llama Catalunya en Comú Podem, vieron aquí en Corbera que aquí era imposible
porque había un gran “pelotazo” estando este pleno municipal, estando él presente

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

15/06/2018 La secretària

Antonio Moreno

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

f0cac87150f94139b96eb4cd8044a8a7001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

15/06/2018 La secretària
Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

que cambiaron la alcaldesa que cambiaron la catalogación urbanística de una zona de
la calle Guiamet, que despues la Generalitat lo abolió, de 160 viviendas unifamiliares
por 150 pisos. Vaya “pelotazo” que pegaba el señor Manau. Recuerda que tenian sus
problemes y siendo un grupo minoritario de hacer política fuera de allí dijeron que no
lo iban a permitir. Y le preguntó a un amigo empresario que si él recalificaba como
alcalde 160 viviendas que podien ser unos 1.600.000 millones brutos de negocio por
150 pisos que en aquel momento de Corbera podien ser como mínimo no lo sabe,
pueden calcularlo, 2 o 3 mil millones podrian ser. Les decian aquí en este pleno que
era por la verticalización. “manda ......” eso se hace en Cornellá, en Esplugues, allí
donde no hay terreno en Hospitalet. Pero en Corbera? Y se hizo porque habia un
pelotazo. Él pregunto al empresario que si el hacia eso que le daba y le contesto que
le pidiera lo que quisiera de yates para arriba.¿Y eso no és un pelotazo? Su servicio
jurídico les ha prohibido decir cosas porque no tienen pruebas. Y él acaba de decir una
cosa que és gorda aquí también. Ya lo dijo y fue la campaña que hicieron. Su campaña
fue un megáfono con un coche ir por todas las urbanizaciones explicando que hacian
los socialistes en Corbera. Aquellos a los que él habia votado. Porque el voto se sigue,
no voten nunca a nadie sin pedirle explicacions siempre. No les voten a ellos, no les
voten. Cuando tengan el programa en sus manos, si no se cumple ese programa, el
primero que saldrá de este equipo de gobierno serà él. Pero no hará falta que salga
él, porque saldran otros. Se va a complir el programa. Habia dicho a sus compañeros
que como és de sangre caliente intentaria leer lo que habia escrito pero han visto que
no ha leido nada, en diez años no ha leido nada. És su deformación de professor,
dificilmente puede leer nada a sus alumnos. No son ellos sus alumnos pero podria decir
mas cosas que ha dicho la señora Boladeras porque le ha parecido como siempre
lastimeras. Habla muy bien pero ha dicho que ha hecho todo por Corbera. Claro que
si, él paga sus impuestos en Corbera. Pero por los presos políticos también. Que les
està perjudicando a él y a ella y a todos. Vale?! Por lo tanto no se ha mordido la
llengua, que se la tenia que morder porque si se la hubiera mordido se habria
envenenado. No se la ha mordido ¿vale? Ha dicho lo que tenia que decir. Y lo que tenia
que decir, mucho que le pese al sector de este lado de la derecha de los socialistes ya
sabe que les sabe mal que se lo diga y a él también le sabe mal porque él votó a los
socialistas. Nunca ha sido socialista pero lo ha votado. Tiene amigos socialistas
honestos, honestos. Y como ha pasado su tiempo no dice nada mas a la señora
Boladeras porque todo lo que ha dicho ella, que madre, “Ave Maria Purísima” a los que
son creyentes les habrá convencido pero a los que no lo somos, sabemos que lleva 15
años.. A ver que le pregunte a los de la Creu de l’Aragall, o que pregunte a los de
Casas Pairals, que empresa firmó ella para dejar como ha dejado Casas Pairals. ¿Hay
alguien de Casas Pairals? Lo saben ustedes. “ba, ba, ba, ba” mentiras. Todo mentiras.
Y eso es lo que hace que alguien que quiere seguir el voto, su voto, el voto socialista
cuatro años, que lo tiene que seguir, le pide explicacions. Y lleva diez años pidiendo
explicacions y diciendo allí lo que ha tenido que decir. Siendo un partido minoritario.
¿Entienden ustedes? Y un partido que han sido, que lo tiene que decir, han sido los
machacas de los socialistas en todos los sitios. Y aun siguen siéndolo. A veces le da
pena su partido. Y ese és su problema interno, ya tiene sesenta y cuatro años y lleva
cuarenta y pico en su partido de que sigan siendo machacas. Machacas no hay que
seguir de nadie, así les va, de regular mal. Espera que les vaya bien a Catalunya en
Comú Podem. Tiene esperanzas. Porqué se acabó ya de hacer, de sostenir lo
insostenible. Y en Corbera, en un año señora Boladeras, veran ustedes. Lo veran, no
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hace falta que se lo diga ella. Se van a cambiar cosas que les van a beneficiar a todos.
Imaginense ustedes, Convergéncia a pactado con Iniciativa. Pactando un programa
claro. No pactando ni “conchaveo” ni nada. És un programa lo que han pactado, que
se lo daran, lo haran público y se lo van a dar. Lo van a hacer en condiciones aunque
les cueste dinero a los partidos. Pero para que lo tengan toda la población. Igual que
la “Avançada” les llega como el ”Hola” pues les llegarà el programa del tipo de
gobierno. Y les vuelve a decir lo que ha dicho antes. No les perdonen ni esta. A la
primera que tengan vayan allí a hablar, vengan a discutir y por su puesto no les voten.
Él no quiere votos, le va a votar el señor no se qué? él no quiere que les voten. Nadie.
A ellos les votan 363 personas, un concejal y medio casi. Y no tiene más ni tendrán
más. Lo saben, lo saben. Y teniendo un concejal como él, menos. Lo que pasa és que
cada vez que se quiere ir no entra nadie. No porqué un concejal que diga lo que dice
él no vende. Él no ha ido a vender nada, ninguna moto, nada. Ha venido a decirle a
sus compañeros de ERC que se equivocaron el dia que pactaron con ellos y se lo dijo
y se lo dice ahora. Y nada de fidelidades y lealtades. Se equivocaron y el gran motivo
que no se olvida a todos ellos, sin duda, és la situación de humillación a Cataluña.
Porqué él ha nacido aquí y su nieta. Son de aquí y la humillación que estan haciendo
a Cataluña eso les une a todos para poder hablar. Llevan un mes hablando y
peleándose, dialogando para hacer un programa transversal. ¿Y porqué transversal?
Porqué yo soy un concejal ¿como puedo exigir mi programa de máximos? En absoluto,
ni los compañeros de la CUP. Lo han puesto sobre la mesa, claro. Y sobre la mesa sale
el programa que han pactado. Y además hay una cosa clarísima que les une a los diez,
que les falta una ¿no? que és la.. todavia no és concejala. Y les une a todos ellos que
son gente honesta. Aunque no les guste lo que dice. Y el dinero de este ayuntamiento
no es su dinero y por eso van a hacer que ese dinero se multiplique por dos y se cuide
hasta el último céntimo. El dinero de su casa ya lo tiene él con su Trabajo y el de ellos
también. Hay otros que llevan dieciseis años viviendo de la política. Y se agarran a la
“poltrona” ¿habeis visto como se agarran al asiento? Que o los quitan ni con una
escarpa .... Diecieseis años..eh? por algo serà. Porque lo han votado claro pero en
minoria. Prueba de que estan haciendo la moción porque los que le han votado és
minoria. Que .... van a creer que es minoria, és majoria. Uno no hace nada y cuatro
menos. Porque encima cuatro se resumen en uno. En este pueblo, los socialistas saben
muy bien, ve aquí a compañeros, que la resurrección socialista en Corbera pasará
cuando la señora Boladeras se vaya a su casa. Y recuerda al Tonomag, que está allí,
y ahora lo va a poner en un compromiso. El otro dia hablaron juntos y le decia a él ...
y lo dice porque cree que es verdad.. él no estaba.. que cuando llegó a Corbera la
señora Rosa Boladeras dijo que ella seria alcaldesa de Corbera no solo para una
legislatura sinó para muchas. Y eso lo ha cumplido. Ya sabe que no les gusta lo que
habla, lo que él està diciendo, a sus compañeros les està repateando. Le van a expulsar
del gobierno que le va de ..... que le expulsen se va a quedar su nieta que ya le toca.
Que lleva diez años allí. Ya sabe que no les gusta. Ya està ya acaba. Pero tenia que
decirlo y lo dice. Poca vergüenza señora no ¿eh? Tiene mucha vergüenza para decir lo
que ha dicho. El no tiene poca vergüenza. Él ha ido a la escuela pública pero su madre
le enseñó a tenir vergüenza.
Ramon Gabarrón
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Alfonso Olarte
Dona la bona tarda a tots els presents i als que escolten per la ràdio i es manifesta en
els termes següents:
“Celebrada para unos y perpetrada para otros la moción de censura en este
ayuntamiento, como integrante en este consistorio representando al Partido Popular,
no puede mas que animar a los que retoman responsabilidades que lo hagan con
madurez y con compromiso para el conjunto de los poco más de quinze mil vecinos
que son en Corbera. En una democràcia madura no és deseable una proposición que
desplace a un equipo de gobierno pero és legítima. Probablemente algun descendiente
de alguna arpía superviviende de la “Inquisición” recitarà panegíricos, alabanzas sobre
el nuevo orden municipal. Autoadulaciones, citas al glorioso pasado, invocaciones a
personajes y familiares varios, represaliados naturalmente. Como si los demas fuesen
integrantes de otra realidad històrica. El caso que hoy les reune, inquirir
responsabilidades es tarea yerma. La inestabilidad especulativa ha invadido la
realidad, pero se han de preocupar. El absoluto que les prometen tiene un fin, para
ser estricto, el próximo mes de mayo de 2019. Añadir que a pesar de lo mencionado,
desean que las iniciativas y los proyectos comprometidos con anterioridad no se vea
menoscabado por causas de dilemes y rompecabezas que van mas allá de su
población. Y para los que toman nuevas competencias, también otorgarles la confianza
que, antes en la oposición y ahora formando parte del equipo de gobierno, cumpliran
su cometido y no liquidaran lo anteriorment realizado en base de quimeras y mitos
propios de otros regímenes. Y si le permiten, tambien como vecino de este pueblo, les
confiesa, aun a riesgo de caer en la petulància, como aquel famoso periodista
deportivos que dijo “tengo la luz y el agua pagada hasta el resto de mis dias”, añade
que si sigue trabajando en su oficio como lo viene desempeñando desde el año 1981,
esta és la ventaja y perdonenle otra vez la jactància, que los esfuerzos y empeños por
creer en Corbera, no estan encaminados en procurarse un retiro dorado y tergiversar
la realidad en provecho propio. Lamentablemente sospecha, y esperaria errar en el
pronostico que a partir de ahora volveran a retomar dinámicas precarias estériles y
farragosas provocadas por resentimientos y vendetas y posicionamientos en futures
convocatorias que lo único que produciran és mas desapego y desídia de los que les
otorgaron la responsabilidad de estar allí. E insiste, espera equivocarse. Finaliza
deseando fortuna en los quehaceres municipales a nóveles y a decanos y los apercibe
que sus errores les haran (a los demás) más fuertes”. Dona les gràcies.

Dóna la paraula al senyor José Antonio Andrés Palacios del grup Independent.
José Antonio Andrés Palacios
Diu què estan parlant d’una estranya moció de censura. Esquerra, CDC i la CUP els
presenten una moció de censura i els diuen que no és per la mala gestió municipal
sinó per la situació del país i la repressió de l’Estat. Ara fa tres anys van pactar amb
Esquerra un acord de govern. El que van posar en valor va ser fer un pacte de
persones, no de partits. No sap si algú d’ells se’n recorden d’aquestes paraules. Bé,
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en primer lloc va ser Esquerra la que va faltar a la seva paraula, de no repercutir al
poble de Corbera els temes de la Independència. Ells han complert fermament. Hi ha
escrits en un pacte, i son ells, senyors d’Esquerra els primers que han faltat al seu
compromís. Després va venir CDC, els va vendre la pel·lícula que el municipi no tenia
que patir les conseqüències d’una situació aliena, segons ells, en la gestió municipal.
Va entrar a governar per, seguidament, trencar el pacte... Això té un nom i no ho dirà
per respecte a aquest Ple. La CUP, ha estat conseqüent amb el seu posicionament
inicial, dins la seva coherència en instaurar ajuntaments republicans, Però oblida altres
principis bàsics i, potser, una vegada més acabin ensorrats per pactar amb els que
han demostrat no tenir paraula. I el darrer cas es troba representat per Iniciativa, que
després d’anys d’oferir-se a tots els partits d’àmbit municipal, sense importar-li la
ideologia, ha aconseguit col·locar-se. Potser el nexe de connexió de tots ells és que no
tenen paraula i només volen adquirir quotes de poder cara a les noves eleccions
municipals. És curiós que precisament aquells que incompleixen el pacte a causa de
faltar al seu compromís (ERC i CDC), siguin els que presenten la moció; amb l’afegit
de reconèixer públicament que estaven contents amb l’equip de govern. Apel·lant a la
transparència, cal explicar a tothom què ha succeït. Quan els van oferir, a GIU, entrar
a formar part de l’equip de govern, desprès de la primera ruptura d´ERC i la possible
presentació d’una moció, la CUP i ERC no volien formar govern amb CDC, i cap volien
a ICV. I avui pacten. La moció presentada no és a causa de la gestió, sinó per “la
situació del país i la repressió de l’Estat”, segons argumenten; unes causes les quals
amb tota seguretat no depenen o sobrepassen l’àmbit municipal. Aquesta moció no va
dirigida a l’equip de govern, sinó a l’alcaldessa la senyora Boladeras pel fet de
pertànyer al PSC.
El Grup Independent sempre s’ha declarat un partit de municipi i sota aquesta
premissa han treballat únicament per a tots els ciutadans de Corbera i sense
discriminacions. És una mostra la seva capacitat per pactar amb qui anteposi el poble
de Corbera als seus propis interessos polítics. Aquest any era fonamental per poder
iniciar un període d’inversions, després d’anys de pagar i eixugar el deute, era el
moment de pal·liar els greuges comparatius i les restriccions. Els pressupostos estaven
pactats, fets i amb el vistiplau d’ERC i CDC, i els diners disponibles, potser ara també
destrossaran els pressupostos tal i com ho han fet amb el pacte. La moció presentada
trastoca molts d’aquests plans i projectes i el nou equip de govern que entri haurà de
prendre decisions i sospesar si treballa pel municipi o es centra en la campanya
electoral. Esperem que no només facin festes, fires, firetes i campanyes de banderetes,
ja que això no aporta res a les millores del municipi. Des de l’oposició treballarem
perquè totes aquestes millores no quedin en l’oblit i reclamarem constantment la seva
execució per tal que acabin sent una realitat. Trencar el pacte no és il·legal, però ètica
i moral no en té res. Quina credibilitat té el que falta a la seva paraula davant del seus
ciutadans? Ara es procedirà a fer una votació i serà determinant, la darrera oportunitat
per a observar qui té la dignitat política, ètica i compromís amb el municipi. Encara
tenen, per uns instants, una oportunitat per demostrar que no són com el govern
espanyol: autocràtic i botxí amb tot allò que no sigui de la seva corda; perquè la
democràcia es nodreix de principis... D’aquí un moment coneixerem els seus principis
democràtics o faran ús de la tirania del poder sense arguments, ús. Sort.
Ramon Gabarrón

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

15/06/2018 La secretària

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

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

f0cac87150f94139b96eb4cd8044a8a7001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll i Puertas del grup municipal MPC (Moviment pel
canvi).

15/06/2018 La secretària

Manel Ripoll
Saluda als assistents i manifesta el següent:
“Avui en aquest municipi el dia 2 de maig serà recordat com una data senyalada ja
què diferents grups municipals, ja sigui Esquerra, la CUP, CDC o Iniciativa Movem
Corbera, els han presentat una moció de censura contra l’alcaldessa Rosa Boladeras
que té prou legalitat tenint en compte l’aritmètica democràtica de diferents grups i que
la presenten i per tant és un acte totalment legal i democràtic. Només vol remarcar en
aquest Ple que, primer, el grup municipal d’Esquerra Republicana al juny del 2015, va
signar un pacte amb el PSC, amb GiU, i amb MpC i es vol referir textualment a un punt
concret que deixa així: “..consensuarem les accions de l’ajuntament respecte al
sobiranisme i la independència de Catalunya prioritzant la convivència ciutadana i
respecte a totes les idees i conviccions evitant que el debat monopolitzi la dinàmica
del Ple i de l’equip de govern.” També volia recordar a tot i totes què avui estan aquí
i que aquest municipi Corbera de Llobregat, el dia 1 d’octubre es va poder votar amb
tota normalitat als centres que s’havien utilitzat fins ara, a totes les escoles també
gràcies a l’equip de govern que van voler participar en aquest tema. Tot això i pensant
més en els interessos del seu partit que els del municipi de Corbera. Varen abandonar
l’equip de govern just després d’acabar dos anys que li corresponien a l’alcaldessa i
què la senyora Febrero va trencar el pacte per poder marxar. A 24 de gener del 2018
i desprès converses amb el grup municipal de CDC, arribaren a un acord per tirar
endavant la governabilitat de l’ajuntament de Corbera i amb la mateixa sintonia que
amb Esquerra Republicana incorporant al govern les idees d’aquest grup polític.
Incorporant-les en el pacte. En el primer punt també literalment diu : “..conscients de
les diferències ideològiques respecte a l’eix nacional ens comprometem a respectarnos a la diversitat i entendre’ns en la diferència..” Ho recorda senyor? Senyor Pol
Ejarque ho recorda? Vostè va signar-ho. Aquest acord va durar dos mesos i CDC, tres
minuts abans de començar el Ple de pressupostos, van dir que retiraven la seva
confiança. Moviment pel Canvi és un partit municipalista que tenen dintre dels seus
afiliats i simpatitzants, homes i dones que pensen de diferents maneres i diferents
postures amb política nacional. És per això, que el seu principal interès es que Corbera
prioritzi sempre les polítiques municipals. També per a ells és molt important respectar
els acords que signen. I com han pogut comprovar no tothom ho fa. Respecten a tots
els grups polítics que han decidit tirar endavant aquesta Moció però ells no trencaran
cap pacte com així ho van dir a diferents grups que els hi van proposar. Que tingui
molta sort i encert, això voldrà dir que Corbera també ho té. I això és l’únic que
importa. La resta s’ha de comprovar què tot el que han promès a la ciutadania ho
compleixen. Voldria agrair als seus companys de l’equip de govern, a la Rosa, a
l’Alfredo, al Ramon, a la Carme i a l’Andrés la seva confiança i la seva paciència amb
ell i també a tot el personal de l’ajuntament per la seva professionalitat”. Dona les
gràcies.
Ramon Gabarrón
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Dona les gràcies al regidor Gabarrón per donar-li la paraula i saluda al públic, tant els
presents al ple com tots aquells que els estan escoltant amb atenció gràcies a “Ràdio
Corbera”. Ha de ser sincer amb tota la ciutadania confessant que aquesta ha estat
potser la intervenció que més l’ha costat escriure des de que el 2015 se’l va escollir
com a regidor atès la quantitat d’informació i idees que volia transmetre i per la
importància del moment que viuen com a país i com a municipi. Farà una primera
intervenció més de caràcter explicatiu, mirant enrere i posant perspectiva. Des del 24
de Maig de 2015 i, fins i tot, abans de les eleccions, sempre, com a formació havien
estat ferms defensors de la necessitat de crear un govern fort, transversal i de país
amb una prioritat clara que era la regeneració democràtica. Vol apuntar una dada que
sovint utilitza per violentar una mica la consciència a la gent de Corbera quan parlo
del PSC. Quan jo tenia 6 anys la seva alcaldessa ja governava. Des del 1995 el PSOE
ha governat a Corbera 17 dels 23 últims anys. D’aquests 17, menys una legislatura i
escaig han estat governats per la Rosa Boladeras. Podrien fer bona la frase d’Stefan
Zweig que dedicava a la seva biografia sobre Fouche: “Els governs, les formes d’Estat,
les opinions, els homes i dones canvien, tot es precipita i desapareix en aquest ferotge
remolí del canvi de segle, només un queda sempre al mateix lloc, al servei de tothom
i de totes les idees: aquest era Fouche”. Per això la prioritat clara del govern de 2015
havia de ser la regeneració democràtica, aportar noves idees i noves maneres
d’interactuar amb la ciutadania allunyades del “ordeno y mando”. Calia obrir les
finestres de bat a bat i què entres a la institució una nova generació de polítics valents,
agosarats i amb una visió radicalment oposada de fer govern molt més propera al
segle XXI que al s. XX. La generació del “baby boom” o fins i tot, anterior, havia de
deixar pas a una de nova, més avesada a sentir i conèixer el pols de la ciutadania que
no pas l’altra. Havien de passar de la Corbera dormida a la Corbera desperta.
L’agradaria recuperar per a Corbera aquell eslògan tant mostrat i que va deixar
empremta del Corbera m’esvera. Ara bé, algú es preguntarà com forces tant
antagòniques es podien posar d’acord per formar un govern. Doncs les trinxeres
ideològiques proporcionen confort. Pertànyer a persones que pensen com un mateix
es gratificant perquè ningú treu, ni discuteix els arguments. Sense conviccions no es
va enlloc però no posar-les a prova, tampoc. El dogmatisme sempre l’ha estat del tot
avorrit. Per això és necessiten partits/moviments molt més mal·leables i permeables
que no defensin dogmes irrefutables sinó que s’estirin com els xiclets i que puguin com
ens pot passar a la majoria que per algunes coses siguin més d’esquerres però en
d’altres temes siguin més conservadors o liberals. Per això, creia en la possibilitat i les
potencialitats d’aquest nou govern. Sir Churchill va aconseguir consagrar sota el seu
govern d’unitat nacional als liberals, conservadors i laboralistes. Sabien quin era
l’objectiu i Churchill els va saber liderar fins a la victòria. Per raons que ara no vindrien
al cas, aquesta possibilitat no va prosperar. I ells no varen deixar d’insistir en la
necessitat de formar-lo, sempre amb mà estesa. Aleshores va venir el període més
ignominiós però alhora més encoratjador de la història recent de Catalunya. Va venir
l’1 d’octubre el referèndum d’autodeterminació que el govern espanyol va assegurar
que no es podria fer ni es faria i que al final gràcies al nostre govern liderat per en
Carles Puigdemont va ser possible realitzar però amb una brutal repressió policial que
el govern espanyol va després declarar que no existia i que el PSOE no va mai reprovar
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a la Vicepresidenta del Govern doncs li van tremolar les cames. Van poder triar entre
la democràcia i la repressió, varen triar la repressió i tindran democràcia. Doncs la
democràcia suposa que si hi ha una majoria al ple municipal, aquesta majoria pugui
governar. Com diria el grup “Mihsima” en una de les seves més mítiques cançons:
“Tant cert, tant clar i tant breu com això.” El President Puigdemont abans d’abandonar
el país els emmarcava una frase que sovint utilitza i que exemplifica tot el que ha
explicat. Les tres p: paciència, perseverança i perspectiva. La perseverança, aquesta
estranya virtut, tan estranya que hom pot sentir-se empès a qualificar-la de virtut
menor. I, tot i així, la perseverança és una virtut d’una inquietant noblesa, perquè
indica sempre la prossecució continuada en quelcom que s’ha començat, a través d’una
persistència en la decisió presa. Aprofita també per tornar a citar a Sir Winston
Churchill: no és el moment per a la comoditat ni per al confort. És el moment per a la
gosadia i la resistència. És obvi que avui a Catalunya, al Parlament no hi són tots, no
hi són tots els diputats que el poble de Catalunya va escollir en les eleccions del 21 de
desembre. Una obvietat que fixa el punt precís i exacte de la anormalitat política de la
vida democràtica catalana sobre la qual a alguns ja els hi està bé, d’altres pretenen
passar-hi de puntetes, com si no passes res, com si això fos possible en un estat de
dret i democràtic. Com si en la casa de la paraula, de les idees i de la discussió què és
el Parlament, es pogués privar de la paraula, de les idees i de la discussió als
representants del poble. I no els faran callar, han de tenir ben clar que la causa de la
llibertat de Catalunya és una causa justa, que la causa de la independència de
Catalunya és una causa legitima i que la causa de la República Catalana és una causa
honorable. Ni per un instant, no pensen renunciar ni un mil·límetre en defensar la
justícia, la legitimitat i la honorabilitat d’aqueta causa. Al contrari, paga la pena seguir
lluitant per ella i és que ens sentim interpel·lats per la ciutadania a continuar i després
de continuar seguiran i després de seguir continuarem. Per tot això: per la necessitat
d’una imperiosa regeneració democràtica, la necessitat d’incloure prioritats diferents
en el programa de govern, la necessitat de renovar Corbera i la necessitat de combatre
el 155 des de les institucions del país perquè si. Catalunya comença a cada
ajuntament, per tot això han subscrit aquesta moció de censura que avui presenten.
I per tot això el seu vot serà favorable.
Ramon Gabarrón
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel i Pons del grup municipal de la CUP.
Xavier Miquel

Albert Cañellas
Saluda a tothom i agraeix la seva atenció, tant a la gent que els acompanya allí com
també a la gent que els escolta des de la ràdio, a través de “Ràdio Corbera”. Es troben
allí en un ple extraordinari, en una situació ben singular, per votar una proposta de
moció de censura que el seu grup, el grup de la CUP, ha signat i que per tant recolzarà.
Votaran a favor de què la Montserrat Febrero, d'Esquerra Republicana, sigui
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l'alcaldessa de Corbera. Ho faran perquè creuen que és el més adequat per a Corbera
i perquè han subscrit un pacte amb d'altres tres forces per fer-ho amb un programa
d'actuacions polítiques que volen què es duguin a terme per tal de fer canvis polítics
en favor de les condicions de vida de les classes populars d’aquest poble. En aquesta
intervenció es centrarà més en els motius que els porten a recolzar la moció de
censura, i posteriorment, un cop feta la votació, el Xavi es centrarà en els canvis
polítics que volen impulsar. Ja ho han explicat diverses vegades, però donada la
situació, i amb un públic lleugerament diferent, farà un resum de la situació que els
ha portat fins allí, intentant ser breu. El 24 d'octubre, la CUP va demanar un govern
fidel a la República i creien què amb el PSC això no era possible. Ho van fer en aquell
ple i no ho havien fet abans. Què havia canviat? Una proposta de moció que havia
presentat el PSC que criticava la duresa amb la que el PP aplicava el 155, però no que
s'apliqués. En aquell context de terrible repressió i el dur atac a les institucions des
del govern espanyol i amb la complicitat del PSOE, creien que era el moment de la
solidaritat. I el PSC no va ser solidari. Creien que això era incoherent amb una alcaldia
del PSC a Corbera. A Corbera hi ha una gran solidaritat en contra la repressió, els ho
diuen els balcons, les mobilitzacions constants, la immensa participació de l'1-O i els
resultats electorals. Aquesta ciutadania mobilitzada els demanava que féssim una
moció de censura i un pacte de govern ampli. Van parlar-ne amb tots els partits
(excepte PP i PSC), també amb el cercle de PODEM, també amb el CDR i l'ANC, i els
deien que pactessin. Des de la CUP, ja aquell 24 d’octubre van demanar al PSC que
no practiquessin el victimisme. Poden fer el que vulguin, evidentment, però des de
aquell dia han anat insistint en això. Les seves idees les poden defensar, és evident, i
no els passarà com els passa a d’altres què per explicar les coses en un Ple acabes a
l’Audiència Nacional com ha passat a regidors de la CUP en altres llocs. Les eleccions
municipals de 2015 de fet les va guanyar el PSC, però només amb 4 regidors de 17
que te el Ple. Totes les altres eleccions des de llavors, el 27 de setembre, les
espanyoles, el 21de desembre, les ha guanyat a Corbera alguna candidatura
representada en aquest pacte que comença avui. Aquesta incoherència entre la
sensibilitat solidària de Corbera i una alcaldia del PSC s'ha traduït en una pèrdua de
suport de l'alcaldessa, fins a tenir un govern de només 6 regidores i regidors. Així no
poden aprovar els pressupostos. En el darrer ple que es va celebrar van ser rebutjades
dues de les propostes que portava el govern, entre elles pujar les taxes del cementiri.
Podien seguir gaire temps així? No és una cosa de fora el que els afecta. És una cosa
que està passant aquí en aquest municipi, en aquest ajuntament i també volen
combatre la idea que el 155 no afecta a Corbera, clar que afecta a Corbera, afecta a
tot Catalunya i Corbera en forma part. Les repressions afecta, els afecta a totes, no
cal que hagi una persona detinguda a Corbera, no cal que hagi un corberenc a la presó
perquè ens afecti la repressió, està afectant, ens afecta i cal combatre-la. Durant tots
aquets mesos han treballat per aconseguir aquest pacte, un pacte difícil de fer, però
finalment ha arribat. Ha sigut difícil perquè hi ha partits amb tradicions polítiques i
ideologies molt diverses. Difícil però no impossible. Moltes de les mocions que s'han
anat aprovant al llarg de la legislatura han tingut el suport d'aquests quatre grups.
S’han posat d'acord de seguida en que la transparència i la participació ciutadana
siguin emblemes d'aquest pacte. El PSC volia seguir amb la política de grans obres
faraòniques, ells creuen que les grans inversions han de ser debatudes. Han acordat
dotar d'eines de sobirania al municipi, com ara la gestió directa, municipal, del servei
d'aigua a Corbera. Una mesura entre moltes altres per millorar les condicions de vida
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de les classes populars de Corbera. Però no aquestes converses no els ha calgut ni un
minut per posar-nos d'acord en denunciar la repressió. Això ho portaven de sèrie.
Sovint diu que les aliances polítiques es teixeixen a peu de carrer, no als despatxos.
Explica una petita anècdota, dins dels molts en què la repressió els ha assolat, recorda
especialment el dia en que van detenir el Joan Coma Roura, regidor de la CUP de Vic,
per les seves declaracions en el Ple municipal. En la concentració que van fer aquí
davant de l’ajuntament, va sentir l'escalfor de la solidaritat, directa i personalment cap
a ell, com si ell fos una íntima amistat d’en Joan Coma, que no ho és, de molta gent
que estava concentrada i també dels regidors dels grups que avui signen aquesta
moció, entre ells la Montserrat i ja llavors els va agrair i posteriorment aquesta
solidaritat. Vol recordar això perquè, tal i com deia, sovint les aliances polítiques
s’estrenyen al peu del carrer, a les lluites, no necessàriament als despatxos. Bé per
totes aquestes coses avui el seu vot serà per la Montserrat.
Ramon Gabarrón
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas i Rubió, actuant com a primera portaveu
suplent del grup municipal d’ERC.

Dona les gràcies al regidor Gabarrón i saluda a tots i totes, manifestant el seu
agraïment per la seva presència i pel seu escalf. A continuació com a portaveu del
Grup d’ERC a Corbera de Llobregat volen exposar la justificació del seu vot favorable
a la moció de censura que conjuntament amb els grups municipals de la CUP, CDC i
IMC han presentat. La present legislatura que va iniciar-se a mitjans del 2015 i que
conclourà en el proper any 2019, està sent una legislatura plena de contrastos. Per
una banda, és una legislatura on s’ha superat la situació de limitacions pressupostàries
en relació al endeutament municipal. Concretament a partir de l’any 2016,
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat tenia, per primer cop, en molts anys un
endeutament per sota del límit del 75% del seu pressupost. A més, com a
conseqüència dels continuats superàvits pressupostaris obtinguts en els anys 2015 i
2016, l’endeutament municipal s’ha reduït més ràpid del que s’establia en els quadres
d’amortització del deute i, en conseqüència, a la data actual l’Ajuntament de Corbera
de Llobregat té una excel·lent salut en quant a solvència i suficiència financera. En una
altra ordre de elements, la actual legislatura s’inicia amb un pacte de govern liderat
per dos grups polítics amb més vots en les darreres eleccions municipals. Aquest pacte
entre PSC i ERC, amb el suport de dos grups independents locals MPC i GIU, va donar
consistència i fortalesa política al primer govern municipal de la legislatura. Durant 2
anys i mig el govern municipal va fer una gran tasca per Corbera de Llobregat en el
sentit de recuperar dèficits del passat, crear noves dinàmiques de relació entre la
institució de l’ajuntament i la ciutadania, i posar les bases en la elaboració d’un Pla
d’Actuació Municipal destinat a reduir les grans mancances en infraestructures i
equipaments en el municipi. L’únic punt feble d’aquest pacte de govern era com
gestionar els diferents esdeveniments i decisions a prendre en relació a l’anomenat
procés d’autodeterminació de Catalunya. Fins la data del referèndum
d’autodeterminació del passat 1 d’octubre de 2017, la gestió d’aquest assumpte va
fer-se de forma consensuada i prioritzant la convivència ciutadana i el respecte a totes
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Ramon Gabarrón
Dóna la paraula al regidor Alfredo Prado Garcia, del grup municipal de PSC.
Alfredo Prado
Dona les gràcies al regidor Gabarrón. Explica que començarà la seva intervenció
saludant a tota la gent que assisteix aquest matí a la sessió plenària, als veïns del
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les idees i conviccions. A partir d’aquell moment, a partir de l’1 d’octubre tan criticable
per a ells era el seu posicionament com per a ells la demostració de la seva ambigüitat
i complaença cap uns fets i uns esdeveniments excepcionals. A partir d’aquest
moment, l’Estat espanyol, amb el suport dels partits polítics PP, C’s i PSC-PSOE, varen
començar la pressa de decisions que han suposat una repressió política vers a
Catalunya. Decisions com l’empresonament de líders de la societat civil catalana,
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola que ha intervingut les institucions
de govern catalanes, l’empresonament i exili de membres del govern legítim de
Catalunya i de líders polítics catalans i el processament judicial de polítics catalans
amb delictes de, poca broma, rebel·lió, sedició, malversació de fons públics i
desobediència, han fet que Catalunya estigui sotmesa a una repressió política per part
de l’Estat espanyol. Davant de tota aquesta situació, i el paper que el PSC ha fet en
tot aquest procés de repressió política, el passat 5 de novembre de 2017 les regidores
i regidors d’ERC a Corbera de Llobregat, varen trencar el pacte de govern local amb el
PSC deixant el govern municipal, si, amb minoria. Durant uns mesos aquest govern
debilitat li ha estat molt complex tirar endavant les polítiques locals que necessita el
poble de Corbera de Llobregat. Un govern en minoria que s’ha declarat ell mateix
incapaç de dur a terme els projectes acordats i aprovar els pressupostos municipals
del 2018. Per aquest motiu de paràlisi institucional local i sobretot per a poder tenir
un govern municipal clarament posicionat en contra de la repressió de l’Estat espanyol
a Catalunya, i altament compromès en la denuncia de la injusta existència de presos
polítics en el seu país, els grups municipals de ERC, CUP, CDC i IC-MC han presentat
una moció de censura per a crear un nou govern municipal amb majoria, fort,
transversal políticament i fidel a la denúncia inequívoca de les accions repressives de
l'Estat espanyol sobre les seves institucions, amb el manteniment de l'article 155 de
la Constitució espanyola, i sobre els nostres polítics i líders civils, amb el manteniment
de la presó a de l’Oriol Jonqueras, del Joaquim Forn, del Jordi Turull, d’en Josep Rull,
de la Carme Forcadell, de la Dolors Bassa, del Raül Romeva, d’en Jordi Sánchez, d’en
Jordi Cuixart, i l'amenaça sobre el seu President Carles Piugdemont, Toni Comin, Lluís
Puig, Mertixell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira i Anna Gabriel a l'exili. Per tant, el
grup municipal d’ERC votarà a favor de la moció de censura presentada i donarà ple
suport a la seva candidata, la senyora Montserrat Febrero, per a que aquesta lideri un
nou govern municipal a Corbera de Llobregat. Atès la situació de feblesa política i
paràlisi de gestió que existeix en aquest moment al capdavant d’aquest Ajuntament,
han decidit treballar conjuntament els quatre grups polítics sota signants de la moció
de censura per tal de tirar endavant un nou pacte de govern que estan convençuts,
serà molt positiu pel poble i pels seus veïns i veïnes. Volen tornar a governar, si, en
cap moment per acumular poder, sinó per treballar amb responsabilitat i esperit de
servei. Moltíssimes gràcies.
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municipi que els escolten des de “Ràdio Corbera”, als regidors i regidores i a
l’alcaldessa de Corbera de Llobregat, Rosa Boladeras. Ells, els socialistes entenen la
política com un acte de responsabilitat i no com un joc entre partits ni entre persones.
Avui es presenta, per part de quatre partits, una moció de censura contra l’alcaldessa.
I no és una moció contra la seva gestió. Com ja va dir Esquerra en el seu comunicat
en un moment del trencament de manera irresponsable, què la ruptura no es feia per
la mala gestió de la mateixa. En un punt de la moció que presenta Convergència i Unió
i Esquerra Republicana, CUP i Iniciativa es diu que aquets pacte representa la unió de
quatre forces polítiques molt diferents entre si. I ell es pregunta: no serà que aquest
pacte l’únic que els uneix és iniciar la campanya electoral des de l’ajuntament a un
any de les eleccions? Segur que sí. Vol destacar que d’aquets mateixos partits fa sis
mesos que encara no han estat capaços de formar govern a la Generalitat per les
seves diferències i per les seves lluites de poder. Viuen moments polítics convulsos on
la cultura de pactes serà imprescindible i els pactes volen dir responsabilitat i paraula.
En aquesta legislatura han tingut dos pactes. El primer amb ERC, la seva candidata
Montserrat Febrero i el segon amb Convergència i Unió i el seu candidat Pol Ejarque.
Els dos casos els han demostrat no tenir paraula ni principis. Esperen que els regidors
de la CUP que sempre fan gran reso de la seva coherència, què en aquest any que
tenen per endavant, compleixin una part del seu programa electoral i dugin a terme
les seves propostes més rellevants com la municipalització de l’escola bressol què
finalitza el seu contracte aquest estiu i la gestió de l’aigua pel 2019. Encara queda un
any perquè facin aquestes dues coses. I com creu en les persones i en la política
municipal vol donar les gràcies als veïns de Corbera, als treballadors de l’ajuntament,
a l’Alfonso Olarte pel seu compromís aquesta legislatura, al Manel Ripoll, al Ramon
Gabarrón, a l’Andrés Palacios a la Carme Benito i a la Rosa Boladeras, alcaldessa de
Corbera de Llobregat. Gràcies.
Ramon Gabarrón
Finalitzades les intervencions i atès que el desenvolupament de la present sessió
plenària està clarament determinada en l'article 197.1.i) de la Llei 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral General, aquesta Mesa d’edat procedirà, sense dilació, a
sotmetre a votació la moció de censura. Dona la paraula a la secretària perquè expliqui
el procediment.

15/06/2018 La secretària

Secretària
Informa que disposen d’una papereta on per començar hi ha un petit defecte sense
importància, que en comptes de posar IMC-Iniciativa movem Corbera posa MPC
(Moviment pel canvi) i no afectarà per res al resultat. Explica que aquesta té dues
quadricules buides acompanyades de la llegenda “SI” o “NO”. Hauran de marcar l’opció
que desitgin. Per al cas que no es marqui cap de les dues, s’entendrà que el vot equival
a una abstenció. Per al cas que es marquin les dues caselles, el vot computarà com a
vot nul.
Els crida perquè vagin votant i es fa per ordre de seient
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Sra. Miracle Guerra i Sala
Sr. Xavier Miquel i Pons
Sr. Albert Cañellas i Pagés
Sr. Jordi Anducas i Planas
Sr. Arturo Martínez i Laporta
Sra. Mercè Rocas i Rubió
Sra. Montserrat Febrero i Piera
Sr. Alfonso Olarte Rodés
Sr. Manel Ripoll i Puertas
Sr. Jose Antonio Andrés Palacios
Sra. Carme Benito Gómez
Sr. Alfredo Prado Garcia
Sra. Rosa Boladeras i Serraviñals

Finalment voten els membres de la Mesa d’edat:
- Sr. Pol Ejarque Cortés
- Sr. Ramón Gabarron Rubio
Pol Ejarque
Explica que a continuació es procedirà a l’escrutini dels vots emesos.
(Els membres de la Mesa obren l’urna, extreuen els vots emesos i els llegeixen en
veu alta. La secretària apunta).
Pol Ejarque
Demana a la secretària que doni els resultats.
Secretària
Acabat l’escrutini, el resultat és el següent:
a) Vots emesos .
16
b) Vots a favor de la moció de censura:
9
c) Vots en contra de la moció de censura:
7

A la vista del resultat de la votació, comunica que prospera la moció de censura contra
l'alcaldessa Rosa Boladeras Serraviñals, per 9 vots, els quals constitueixen la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. Per tant queda proclamada
alcaldessa la candidata inclosa en la moció de censura, Montserrat Febrero i Piera, qui
prendrà possessió del càrrec en aquest mateix moment jurant o prometent l’esmentat
càrrec conforme a la fórmula legal que estableix el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril
i que li llegirà la secretària municipal.
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Secretària
Pregunta a la regidora Montserrat Febrero, si jura o promet per la seva consciència i
honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’alcaldessa de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar l'Estatut d’Autonomia
de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.
Montserrat Febrero
Respon que ho promet per imperatiu legal.
A continuació, com alcaldessa de Corbera de Llobregat informa que donarà la paraula
als diferents portaveus per l’ordre següent:
-

Antonio Moreno del grup municipal IMC (Iniciativa Movem Corbera)
Alfonso Olarte del grup municipal del PP
José Antonio Andrés Palacios del grup municipal GIU
Manel Ripoll i Puertas del grup municipal MPC (Moviment pel canvi)
Pol Ejarque Cortés del grup municipal de CDC
Xavier Miquel i Pons del grup municipal de la CUP
Mercè Rocas i Rubió, 1ª portaveu suplent del grup municipal d’ERC
Alfredo Prado Garcia del grup municipal de PSC.

i finalitzarà l’acte ella mateixa.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Diu que en principi s’ha complert el que esperaven, el pacte que han fet els quatre
grups polítics. Felicitar a l’alcaldessa a la Montse Febrero i té moltes coses a dir però
només dirà dues coses. Una és dirigit a la gent que estan allí i a la gent que els escolta
per “Ràdio Corbera”. Tot això ha sigut un protocol que han fet però encara no tenen
en les seves mans.., ara l’alcaldessa, la Montse Febrero explicarà el pla de govern, el
programa pel que queda de mesos d’aquí al desembre. I lo més important de tot, i ho
diu sincerament a tots, als companys socialistes, a la gent d’Esquerra, als companys
de la CUP i als companys de Catalunya en Comú Podem. La política municipal no és
un tema, què també ho és, de lleialtats, no és un tema únicament de lleialtat, no és
un tema únicament de ideologia, què també ho és, és també tenir majories. No s’han
d’enganyar, tenir majories per poder.. Quan va començar aquesta legislatura va estar
més d’un mes i pico intentant arribar a un acord de govern les quatre forces que avui
han arribat tres anys desprès, van intentar arribar a un acord i no es van posar d’acord.
Van preferir, la preferència imagina que també, ell sempre ho ha dit, les companyes i
els companys d’ERC què tenien totes elles i ells, ninguna, no poca sinó ninguna
experiència municipal de gestió municipal, posar-se a les mans del grup socialistes
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que ideològicament estan a prop i també l’experiència de govern dels socialistes és
notòria i porten molts anys de govern no? I per tant com ha dit aquí la Boladeras, la
senyora Boladeras moltes vegades en els últims plens pues home, ha ensenyat, tenim
que agrair-li què ha ensenyat. Això lo ha dit ella, amb ell li enfadava això d’ensenyat.
Però en tot cas si que és veritat que han agafat experiència no? Com poden imaginarse el ...... que va agafar va ser enorme no? Lògic perquè ells què també són partit
polític important en alguns llocs, important en Sant Feliu, el Prat i governen i donen
una experiència, una altre forma de fer política. Va passar el que va passar van crear
el nou govern, van governar dos anys. Ell no està d’acord, ho diu sincerament allí, que
hagin sigut dos anys productius, han sigut dos anys que és veritat però també per la
dinàmica econòmica que s’ha donat en tot el estat. Que han passat d’un deute increïble
que tenia l’ajuntament de 14.000.000 € quan van agafar el govern ERC fa sis anys o
més o onze anys. Recorda que eren 14.000.000 € sobre 12.000.000 € de pressupost.
Això qualsevol empresa va a la “bancarrota” i clar, ells Iniciativa per Catalunya els
Verds, i anteriorment la cultura de la que ell sempre està orgullós, la gent del PSUC
(Partit Socialista Unificat de Catalunya), sempre han cregut i sempre ho han aplicat
que un ajuntament ha d’endeutar-se. Si a l’any 79 no s’endeuten a l’Hospitalet o a
tots els ajuntaments no s’endeuten, no tindrien escoles. Per tant, una cosa és
endeutar-se i han de mirar en que s’han endeutat. El mateix que l’economia familiar
no? Però amb la premissa que els diners municipals és de tots vostès i l’economia de
la casa és d’ell i de la seva família. I si ho fan malament, ja no parla de altres que
saben que estan a l’ordre del dia. Si ho fan malament pateix l’ajuntament. Es a dir un
ajuntament com a Corbera, un municipi com a Corbera té un munt.. miri l’altre dia va
donar la volta des de Gelida fins allí, va baixar per Bon Repòs i va comptar li sembla
que vint-i-sis forats a la carretera general, a la que va. Ja no parla de quan entra a
carrers. Vint-i-pico forats. Ell viu als Herbatges, allí hi ha cent cinquanta mil forats, ja
no sap el que hi ha allà perquè tot és un forat no? Ara ells, ja a última hora volien
arranjar alguna cosa perquè ja clamava al cel no? Es a dir, el Camí Ral, que a totes
les persones grans com ell, el metge diu “ves a caminar que és la millor medicina”.
Ves a caminar ple de forats i ple de tot facin el que tinguin que fer ja. I fa uns anys ho
parlaven, onze anys parlaven. El que han de fer al Camí Ral és “peatonitzar-lo”.
Perdonin per la seva parla però part de la ...... que li sembla que té és que ha passat
un ictus i encara li costa parlar bé però creo que l’escolten bé. I ell creu que no sap si
aquest any ho faran o no perquè ja estan tancant i han coses que ha de polir i
segurament no tindran diners per a totes les coses. Però és què a Corbera hi ha
manques, moltes manques de coses no? I això és el que volen fer, volen prioritzar la
política és prioritat. Això és la política. Se’n recorda que el jove Pep que ara ja no és
tan jove sempre recordava “tenim que prioritzar” i ell li deia “tenim que fer educació
què és molt important”. Sí però tenim que donar prioritats i és veritat, tu al final
comences a tenir eines o feines de fer de gestió. Ell va estar tres anys amb Esquerra
Republicana portant educació, que va ser tela no? el que va passar i no van aconseguir
ni la meitat del que ell creia que havien de aconseguir que era la seva reivindicació
cap a la persona que el delegava la regidoria. Bueno tindria que dir mes coses però ell
creu que ja és molt llarg el Ple i perquè no li diguin que no té vergonya callarà ja. I
felicitats al poble de Corbera perquè tindran el millor govern què mai ha tingut Corbera,
en un any. Després el que passarà Déu, que ell no creu molt en Déu, Déu dirà no? Déu
dirà, perquè bé els ciutadans.. que “tela marinera”. I res més gràcies.
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfonso Olarte del grup municipal del PP.
Alfonso Olarte
Dona les gràcies i es remet a la declaració que ha fet abans i els desitja tant als que
es reenganxen i els nous que la feina que facin vagi bé per a tots els veïns i que ja
s’anirà veient.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor José Antonio Andrés Palacios del grup municipal de GiU.
José Antonio Andrés
Dona les gràcies però li recorda que fa tres anys van fer un pacte i ella va comentar
que era un pacte amb molta il·lusió, moltes ganes i molta empenta. Fa un any, quan
va deixar l’alcaldia, també li va donar el seu agraïment i estava ple d’orgull de poder
treballar amb ella. Cinc mesos després ella va trencar el pacte i ell va dir que no ho
compartia però ho entenia. Avui no la pot felicitar, ell pensa que aquest pacte no honra
a Esquerra ni a ella. Li desitja sort, naturalment, pel bé del municipi, que no té perquè
pagar això. A la CUP, com ja ha dit abans, els diu que entén la seva postura, que és
respectable, però els adverteix sobre els companys quin company de viatge que porten
i els desitja molta sort.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll del grup municipal de MPC.

Dona les gràcies a l’alcaldessa i comenta que ell ja ha dit abans el que els desitjava i
és sorts i encerts, què això voldrà dir què aquestes sorts i aquests encerts seran pel
municipi de Corbera. Però suposa que la gent que no els veu, si els veu, què els està
mirant les cares amb ells que avui són els que tiren endavant el municipi, estaria molt
preocupat perquè els veu cares molt series. Al contrari tindrien que estar contents per
poder agafar aquest any que queda i que tenen tantes ganes de tapar forats i de fer
tantes coses, doncs que tinguessin una altre cara més alegre. Ell els recomana que ho
agafin en positiu. Ell s’ho ha agafat així, aprendre sempre s’és a temps i ell ja té una
edat que pot ser el convé doncs no ho ha fet massa abans. Doncs ell els recomana que
canviïn les cares i siguin mes alegres, què al menys donin una tranquil·litat als
ciutadans que els han votat. Només això gràcies.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque Cortés del grup municipal de Convergència
Democràtica de Catalunya.
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Diu què tal i com els he dit abans, la seva primera intervenció mirava al passat. I
aquesta que farà mira al futur amb il·lusió i determinació. Determinació per fer un
govern transversal, fort que aporti una nova manera de relacionar-se amb la
ciutadania, molt més propera, molt més transparent, molt més tocant el peu de carrer.
Una de les màximes de les societats liberals la llibertat de l’individu, de la persona i
en això ens hi posarem d’acord en que el centre de la seva acció de govern d’aquí al
que queda de legislatura és l’individu i la seva llibertat individual. La seva llibertat
individual per poder codecidir amb el govern municipal quin és el futur de Corbera i
quines són les futures inversions que necessita Corbera. Per això s’augmentarà la
partida destinada a pressupostos participatius. També es va entendre des de la seva
formació la necessitat de millorar el servei d’ocupació d’aquest ajuntament. És vital
fomentar fer polítiques públiques actives d’ocupació que permetin introduir al mercat
laboral col·lectius que ara mateix els està costant bastant trobar feina. Parlen de joves
i aturats de llarga durada. Consideren que aquesta mesura s’està aplicant a altres
municipis com Molins de Rei i que està funcionant d’una manera molta positiva. Per
tant, consideren necessari la creació de plans d’ocupació propis finançats amb recursos
municipals. També una de les reformes necessàries que toca fer a aquesta ajuntament
és la reforma digital. Per això, al pacte de govern que han subscrit tots els grups han
re-anomenat la regidoria de Comunicació com de Comunicació i estratègia digital que
els ha de portar a introduir totes les reformes necessàries per a que Corbera i el seu
ajuntament pugui viure en plenitud l’era digital que els permetrà relacionar-se amb
els ciutadans d’una manera molt més àgil i directa. Entenen també que la manera de
comunicar-se amb la ciutadania des de la Institució també ha de ser radicalment
diferent. Per això quan va agafar la comunicació una de les qüestions que no entenia
que no tingues aquest ajuntament era presència a les xarxes socials. Seguiran
treballant en aquest sentit i aniran molt més enllà. És necessari la creació d’una nova
web municipal, molt més intuïtiva, neta i multi plataforma, que s’adapti tant a
l’ordinador, com a la tableta, com al telèfon mòbil. Que no sigui necessari fer cinquanta
mil clics per arribar al lloc desitjat. També entenen que és necessari millorar el servei
de neteja de carrers. Creuen que és una absoluta prioritat que carrers com els de la
zona comercial estiguin nets per fer encara més atractiva la zona i fer-la més amable.
En matèria de transparència també han estat ferms defensors i així ho van fer quan
va fer la moció per tal de que recollissin les actes dels plens municipals a través de la
vídeo acta, un sistema que permetrà a més que la gent que no estigui present al Ple
municipal, els pugui, tant escoltar per “Ràdio Corbera” com també a través d’aquest
sistema de vídeo actes. Una de les principals prioritats també serà la finalització del
viver d’empreses, eren la única formació que ho portava al programa electoral a les
darreres eleccions perquè creien que els pot permetre la creació d’empreses al
municipi de tot tipus, totalment innovadores i amb un alt valor afegit. En un toc de
rèplica també i per al·lusions s’ha comparat la radicalitat de la repressió de l’estat
atonyinant a la gent comparant-la amb la voluntat de votar i decidir el futur de forma
pacífica i democràtica. Ho acaben de fer, els ha envaït el síndrome “Ferrusola” què
considera que a ells els han tret fora de casa. Li recorda al regidor Palacios que ell va
apuntar la possibilitat de no signar una moció de censura però d’entrar a un govern,
després si prosperava.
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José Antonio Andrés
Respon que va dir que ell no seria el causant d’una moció de censura i amb ell no
volien pactar.
Pol Ejarque
Diu què si us plau ell li ha respectat el torn de paraula.
José Antonio Andrés
Respon què no menteixi.
L’alcaldessa
Demana ordre.
Pol Ejarque
Diu com veuen el futur, el veuen similar a això, amb una candidatura municipal
transversal contra la repressió, obrint la candidatura de gent de la societat civil. Ell no
és una persona de partit. Mai l’ha volgut ser. Està on està per circumstàncies
excepcionals i transitòries doncs considera que la seva independència ideològica ha de
ser sempre plena i lliure. Per això considera que davant de la repressió de l’article 155
cal una candidatura transversal i unitària. No reclamen un paper principal en aqueta
candidatura però si que reclamen l’exigència de la candidatura. No vol acabar sinó
recordant un dels versos dels seus poetes més il·lustres, el Salvador Espriu que deia:
“..escolta Sepharad, els pobles (homes) no poden ser si no són lliures..”. Dona les
gràcies.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel i Pons del grup municipal de la CUP.

Dona bon dia i explica que des de la CUP entomen les responsabilitats del govern
derivades d’aquest nou pacte i els emplacen a treballar des de avui mateix per
continuar construint la Corbera que volen i per la que fa ja uns quants anys que venen
lluitant des de diferents entitats, moviments socials, associacions, fa uns pocs anys
des de l’Assemblea local de la CUP i a partir d’avui des de la nova òptica de govern.
Aquest pacte que han fet entre diferents forces és fruit de la situació límit què es viu
al principat però també és fruit d’uns punts d’acord que volen treballar per una nova
manera d’entendre la política a Corbera. Han fet aquest pacte amb la voluntat de obrir
la porta a una nova manera de fer política que creuen que ha estat tancada durant
molt i molts anys en aquest poble on la participació i la decisió de la població, la
transparència en les polítiques públiques siguin un tret característic i transversal en
totes les àrees de l’ajuntament. En aquest pacte, també volen avançar en el concepte
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de sobirania i no només en la sobirania nacional, que també evidentment, ja que ells
entenen que ara mateix amb la república és com aquesta societat, la societat de
Corbera, podrà avançar. Sinó que també, defensar la sobirania amb la recuperació
dels serveis públics bàsics. Ja ho han dit moltes vegades en aquest Ple i ara des del
govern iniciaran els estudis i els tràmits per municipalitzar el servei de gestió de l’aigua
i de l’escola bressol amb la ferma voluntat que aquest serveis passin a tenir una gestió
pública, democràtica i transparent i on a més, les seves treballadores tinguin unes
condicions laborals dignes i siguin partícips de la seva gestió. També volen treballar
des de dues àrees que creuen què teòricament han estat menys tingudes com són
Igualtat i Joventut. A Igualtat, entre altres propostes volem garantir l’aplicació i el
desenvolupament fins allà on es pugui arribar del Protocol contra les agressions
masclistes, malauradament de rabiosa actualitat en uns moments com els actuals, on
aquestes i altres eines són més necessàries que mai per lluitar contra la violència
patriarcal que s’està vivint. En Joventut creuen que un dels pilars ha de ser la
realització del projecte del casal de joves, ja s’està treballant amb aquest tema però
ells el volen dur a terme i creuen sobre tot que ha de ser fet des de i per a la joventut.
I finalment ressaltaran una de les primeres accions que duran a terme com a CUP dins
de l’ajuntament i és la rebaixa significativa dels sous dels càrrecs electes de la CUP,
de les tres persones que representen l’Assemblea local. Aquestes són algunes de les
accions que vol dur a terme aquest govern i per la qual s’aniran desgranant les
diferents línies de treball en les properes setmanes.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas i Rubió, actuant com a primera portaveu
suplent del grup municipal d’Esquerra.

Dona les gràcies a l’alcaldessa i, altra cop, dona la bona tarda a tots i totes. Manifesta
que estan molt satisfets i orgullosos del resultat de la votació, somriuen. Felicita a la
Montserrat pel seu nou càrrec d’alcaldessa. Entre 2015 i 2017, ja va demostrar el seu
excel·lent tarannà per a assumir aquest càrrec. La seva dedicació i professionalitat van
donar molts bons fruits. Estan convençuts que en aquests propers mesos continuarà
sent una gran alcaldessa.
Felicita als nous regidors i regidores que assumiran responsabilitats de govern. Està
convençuda que faran un excel·lent equip de govern, per a transformar i capgirar la
forma de fer política local, a Corbera. Ara toca posar-se a treballar per Corbera. Ara
toca posar-se a treballar per donar solucions als veïns i veïnes. Durant aquests mesos
que resten de legislatura es “deixaran la pell” per a fer realitat un munt d’accions que
tenim preparades per a Corbera. Els regidors i regidores d’ERC, amb la Montserrat al
capdavant com alcaldessa, “es deixaran la pell” per aconseguir tots els objectius que
han acordat amb la resta de grups polítics que conformen aquest nou govern. Un nou
govern ple de dignitat. Un nou govern que lluitarà i donarà suport a les accions que
convinguin per aconseguir la restitució de les institucions catalanes, la construcció de
la república catalana, la llibertat dels presos polítics catalans i el retorn dels polítics
exiliats. Un nou govern que durà a terme un pla d'inversió destinat a arranjar i millorar
les voreres i l'accessibilitat de tots i totes les vianants de Corbera de Llobregat. Des
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de l’Àrea de Via Pública volen arreglar voreres, forats a les calçades, millorar
l’accessibilitat dels vianants i arranjar el paviment dels carrers més transitats. Un nou
govern que ampliarà les accions destinades a la dinamització cultural, comercial,
empresarial i turística de Corbera de Llobregat amb la finalitat de potenciar la creació
de nous negocis i nous atractius per als veïns i veïnes de Corbera de Llobregat i perquè
no, els ciutadans de Catalunya que vulguin venir. Arranquen el programa de Corbera
Desperta amb la finalitat d’omplir d’esdeveniments d’oci i entreteniment els caps de
setmana del nostre poble. Volen omplir els carrers de cultura, de música, de teatre.
Un nou govern que treballarà per reduir les mancances en l’aparcament. Volen atraure
els nostres veïns i veïnes als nuclis urbans per a que gaudeixin al màxim del seu poble.
Un nou govern que, conscient de les mancances i necessitats de les diferents
urbanitzacions del poble, estarà a prop dels veïns i veïnes per acompanyar-los en
trobar solucions per a avançar cap a la millora de les mateixes. Cada urbanització té
les seves problemàtiques i cal donar solucions a mida. Estaran al costat de les
associacions de veïns per donar respostes a les seves inquietuds. Un nou govern que
encara l’activitat cultural al municipi sent coneixedor del paper central del teixit
associatiu i amb la voluntat de promoure la participació, decisió i protagonisme de les
entitats en l’acció cultural d’aquest consistori. Volen que totes les associacions i
entitats tinguin els recursos que necessitin per a que facin pujar les pulsacions d’aquest
municipi. Un nou govern que durà a terme l’augment de recursos destinats al projecte
de pressupostos participatius “Corbera Participa”. Un nou govern que durà a terme la
finalització del nou equipament destinat a l’impuls de la creació d’empreses. Un nou
govern que treballarà l’ampliació del Casal de les Magnòlies. Un nou govern que durà
a terme l’inici d’un procés participatiu per a donar solució a les mancances d’espais,
per a les entitats i associacions del nostre poble. I tot això ho volen fer sense
augmentar el nivell d’endeutament actual que té l’Ajuntament. Reitera la seva
felicitació als nous regidors i regidores de govern. Faran una excel·lent feina. I sobre
tot, moltes, moltes felicitats altre cop, a la seva alcaldessa, Montserrat Febrero.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfredo Prado del grup municipal del PSC.
Alfredo Prado
Dona les gràcies a l’alcaldessa però explica que passa la paraula a la regidora Rosa
Boladeras, qui serà la portaveu a partir d’ara.

Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
Rosa Boladeras
Dona les gràcies i recorda a l’alcaldessa que quan el 16 de juny de 2015, va ser
escollida Alcaldessa per primera vegada ho va ser amb els vots dels regidors i regidores
socialistes. Llavors, en el seu discurs de felicitació i suport li va dir, textualment, “els
socialistes de Corbera som gent de paraula, fidels als compromisos, lleials i fiables.
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Disposats a deixar-nos la pell en el nostre treball. No ho dic jo, tothom ho sap i fins i
tot els adversaris polítics ens ho reconeixen. El poble ho sap i ens ho reconeix.
Alcaldessa Montserrat Febrero, la tasca no és fàcil, els moments són complicats,
compti amb nosaltres al cent per cent. El nostre suport i la nostra lleialtat els té
garantits”. Això ho deia a llavors. Ara, i n’està molt orgullosa, pot dir el mateix, ella
no. Els socialistes son gent de paraula, lleials i treballadors. I ara també la tasca no és
fàcil, els moments són complicats i, malgrat tot, li garanteix que també té el seu suport
quan l’objectiu sigui treballar per a Corbera, que és el seu compromís, el compromís
de tots plegats quan es vam presentar a les eleccions i van ser escollits representants
allí al Ple de l’ajuntament. Ella, avui, lamentablement no pot dir el mateix que va dir
el juny de 2015. Potser per això l’ambient no és el mateix. Té raó, Manel, malgrat que
declarin que estan contents i orgullosos. Ella li desitjo, alcaldessa, que desenvolupi el
seu càrrec durant aquest any que queda de mandat amb encert. Ara, veient el
panorama i sabent el que pensen uns partits dels altres i sabent el que opinen uns a
esquenes dels altres, liderar el seu equip de govern no li resultarà fàcil. Li demana
també que vetlli perquè tota la feina feta en aquest mandat, gran part de la qual l’han
fet conjuntament, no se’n vagi en “orris”. Ha costat 6 anys remuntar econòmicament
aquest Ajuntament. Quan van arribar el 2011 no es podien pagar les factures. Rebaixar
l’endeutament i poder disposar de diners per a inversió ha estat una feina duríssima i
vostè ho sap perfectament. Abans ho ha destacat la seva portaveu, la senyora Mercè
Rocas. Aquest és un esforç d’anys que no es pot dilapidar en quatre dies. Inverteixin,
tal com diuen, els diners en via pública i en equipaments i no malbaratin els recursos
en festes i actes per a lluïment electoral. Però li prega també que governi per tothom,
també per als que no pensen com vostè. Tots els ciutadans i les ciutadanes mereixen
el mateix respecte i tots contribueixen per igual al sosteniment del poble. Adreci les
seves actuacions i els seus esforços a Corbera, deixi una mica de banda el 155 i centri’s
en la resolució dels problemes reals, en els clots dels carrers. Els socialistes
continuaran treballant com sempre per als corberencs i corberenques, fent la seva
feina amb rigor, intensitat i responsabilitat, ara des de l’oposició que és on ells els han
col·locat. Dona les gràcies i els anima a seguir endavant.

En primer lloc vol felicitar al nou equip de govern encoratjant-los a treballar plegats.
Dona les gràcies a tots i totes per les seves intervencions, tant les de caire positiu per
part dels grups municipals que encaren un nou any ple de feina, il·lusió i compromís,
com en les aportacions i manifestacions de caire crític per part dels grups municipals
que estan en contra de la moció de censura que acaben d’aprovar, sense per això,
deixar de donar-los les gràcies de la feina feta que han fet fins ara. Rosa, ella tampoc
mai s’hagués pensat pertànyer a un partit força estigmatitzat però els partits
independentistes estan estigmatitzats en aquest moment. Ella també està molt
orgullosa de pertànyer al partit d’Esquerra, un partit honest, net, clarament posicionat
sense ambigüitats amb 87 any d’història. Es dirigeix a la regidora Rosa Boladeras fent
esment a quan ha dit que era l’alcaldessa de tots i totes però sempre l’han trobat a
faltar, amb ella i a tot el seu equip en els actes de suport als empresonats i exiliats.
La seva presència era molt important, era molt important per tots. Les paraules
sempre s’han d’acompanyar per fets. Per ells no és un problema ser socialistes, en tot
cas és un problema en la posició del socialisme català. Els seus fets han provocat que
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I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 14:15
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
La secretària, Maria Abarca Martínez
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quedin en minoria i ha portat a la paràlisi de l’ajuntament. Ella és una persona
plenament compromesa amb la democràcia, amb el diàleg i amb els valors de la
República. Us ha escoltat a tots uns i als altres i sempre tindré plena disponibilitat per
escoltar-los, rebre els seus suggeriments, les seves crítiques i està totalment
disposada a tenir-les en compte. És un orgull ser l’alcaldessa del seu poble, Corbera
de Llobregat. Però per a ella no és un càrrec, ho assumeix com encàrrec. Corbera són
tots, i farà d’alcaldessa de tots i totes. Farà d’alcaldessa de tots els veïns i veïnes i es
compromet a fer política i prendre decisions pel bé de tots i totes. Està per sumar, no
per dividir. Està per escoltar i arribar a acords. L’agrada sortir al carrer i viure al seu
costat, no es tanco al despatx i no s’oblida de la seva gent. Està per fer-los costat en
els mals moments, els que siguin i per ajudar en el que calgui. Està per fer-los
protagonistes a tots i totes, no cerca el seu reconeixement personal. El seu tarannà,
tant a govern i com a l’ oposició, ha estat sempre el mateix. Ha estat respectuosa, ha
criticat, ha proposat, ha parlat, ha escoltat i mai ha faltat al respecte de ningú. Espera
i desitja que en aquest any que queda de legislatura, saber tots i totes estar a l’alçada
de les circumstàncies, es respecten, dialoguen, intercanvien idees, però sempre dins
del respecte i les molt bones pràctiques, i tot això no serà possible, sense la
inestimable professionalitat ja demostrada per tots els treballadors i treballadores de
la casa. Estan vivint una situació excepcional a Catalunya i venen mesos molt
complicats, amb companys i companyes a la presó, amb un estat que no defallirà, amb
amenaces, amb citacions judicials sobre la taula. Cal ser forts, cal estar serens, cal
tenir paciència, cal denunciar les nombroses injustícies que estan patint, amb seny,
com sabem fer. Per acabar vol tenir un record per la noia que va ser víctima de la
manada i per la seva família. És indecent el que estan vivint en aquest país. No és No.
Ella li creu. També vol tenir un record per la Tamara, tots són CDR’s. Per totes les
mostres de limitació de manca de llibertat d’expressió que estan patint rapers,
cantants, tuitaires. Tot el seu suport als 9 mestres de l’I.E.S Palau, de St. Andreu de
la Barca. I finalment, com no, vol tenir un record per les persones que porten moltes
nits a la presó, masses. Els Jordis que ja fa més de 6 mesos que hi son, l’Oriol i el
Quim que justament avui fa 6 mesos que van ser empresonats injustament, pel Jordi,
en Josep, la Carme, la Dolors, el Raül que segueixen empresonats, pels seus exiliats,
en Toni, el Lluís, la Meritxell, la Clara, la Marta, l’Anna i el seu MHP Carles Puigdemont.
I aquesta tarda, els demana que es vegin tots a les 19:30 a la plaça Sant Jaume de
Barcelona a l’acte “ni presó ni exili, llibertat”. Ara en acabar el ple, informa que el nou
govern penjarà una pancarta en aquest consistori demanant la llibertat dels presos
polítics. Acaba la seva intervenció amb l’expressió “Visca Corbera i visca Catalunya
lliure”.
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