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

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 13 de novembre de 2018
va aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les
dades de caràcter personal, és el següent:
«ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 2 D’OCTUBRE DE 2018
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 20:00 hores,
es reuneix el PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a terme la
sessió ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.
Sota la Presidència del primer tinent d’alcaldessa, Albert Cañellas i Pagès que
substitueix accidentalment l’alcaldessa per malaltia sobrevinguda, i assistits per la
secretària general, Maria Abarca Martínez i per l’interventor senyor Javier Vicen
Encuentra, hi assisteixen:
-

Jordi Anducas i Planas, segon tinent d’alcaldessa
Jordina Ribó Garriga, tercera tinenta d’alcaldessa
Mireia Moreno Redondo, quarta tinenta d’alcaldessa
Miracle Guerra i Sala, regidora
Mercè Rocas i Rubió, regidora
Arturo Martínez Laporta, regidor
Pol Ejarque i Cortès, regidor
Xavier Miquel i Pons, regidor
Rosa Boladeras Serraviñals, regidora
Alfredo Prado García, regidor
José Antonio Andrés Palacios, regidor
Ramon Gabarrón Rubio, regidor
Carme Benito i Gómez, regidora
Manel Ripoll i Puertas, regidor
Alfonso Olarte Rodés, regidor

El president obre la sessió i comenta que, en la convocatòria, no hi havia el punt de
Precs i preguntes per un error de forma, tot seguit es prenen els acords següents:
1. Aprovació acta de la sessió ordinària del Ple de 17 de juliol de 2018.
15/02/2019 La secretària acctal.

L’alcalde acctal., demana que es passi a votació l’acta del Ple de 17 de juliol de 2018
amb el resultat següent:
“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU),
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel
i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC),
Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).

S’adopta l’acord per unanimitat.”

Marta Puig i Puig
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FINANCES
2. Modificació de crèdit 17/2018.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea
de Finances, amb el text següent:
Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades per a les
quals no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual o és insuficient, i atès que hi
han crèdits d’unes aplicacions pressupostàries de despeses no compromesos, i romanent
de tresoreria per a despeses generals positiu resultant de la liquidació del pressupost de
2017, cal tramitar expedient de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits
d’altres partides del pressupost no compromeses, i suplement de crèdit finançat amb
romanent de tresoreria per a despeses generals positiu resultant de la liquidació del
pressupost de 2017.
Davant la necessitat de realitzar una modificació de crèdit per transferència de crèdit
entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa.
L’interventor municipal ha emès informe favorable que queda incorporat a l’expedient.
Atès el que disposen els articles 8, 9, 10 i 12 de les Bases d’Execució del vigent
Pressupost; els articles 177, 179 i 180 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL), i els articles 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 49, 50 i 51 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos.
S’acorda:

A) Crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del
pressupost no compromesos, segons el següent detall:
Despeses que cal finançar:
Projecte

Aplicació
pressupostària

Descripció

Consignació
actual

Alta

Baixa

Consignació
final

_________

34

341

48900

CONVENI CLUB FUTBOL
CORBERA

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

_________

03

931

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

Marta Puig i Puig
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PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 17/2018 mitjançant:
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_________

22

433

48903

APORTACIÓ ACOPA CONVENI
FIRA BANDOLER

0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

TOTAL

0,00

37.000,00

0,00

37.000,00

Finançament que es proposa:

Projecte

Aplicació
pressupostària

Descripció

Consignació
actual

Alta

Consignació
final

Baixa

_________

03

934

35200

INTERESSOS DE DEMORA

324.459,07

0,00

28.000,00

296.459,07

_________

22

433

22695

DESPESES FIRES LOCALS

40.000,00

0,00

6.000,00

34.000,00

_________

22

433

21500

MANTENIMENT
SENYALITZACIÓ COMERCIAL

4.000,00

0,00

3.000,00

1.000,00

368.459,07

0,00

37.000,00

331.459,07

TOTAL

En el present cas, el crèdit extraordinari es realitza per despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a
l’article 35 del RD 500/1990.
Pel que fa a les baixes de crèdits, es consideren reduïbles les dotacions d’aquestes
sense pertorbació dels serveis.
B) Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a
despeses generals resultant de la liquidació del pressupost 2017,
segons el següent detall:
Despeses que cal finançar:
Aplicació
pressupostària

Descripció

_________

31

326

12005

SOUS DEL GRUP E
ENSENYAMENT SERVEIS
COMPLEMENTARIS

_________

31

326

12006

_________

31

326

_________

31

_________

_________

Consignació
actual

Alta

Baixa

Consignació
final

22.217,74

18.115,88

0,00

40.333,62

TRIENNIS ENSENYAMENT
SERVEIS COMPLEMENTARIS

3.613,57

6.987,06

0,00

10.600,63

12100

COMPLEMENT DESTINACIÓ
ENSENYAMENT SERVEIS
COMPLEMENTARIS

7.204,84

14.329,58

0,00

21.534,42

326

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC
ENSENYAMENT SERVEIS
COMPLEMENTARIS

15.077,59

34.699,79

0,00

49.777,38

31

326

15001

PRODUCTIVITAT
PERS.FUNCIONARI
ENSENYAMENT
SERV.COMPLEMENTARI

3.892,09

8.881,85

0,00

12.773,94

31

326

16000

SEGURETAT SOCIAL
ENSENYAMENT
SERV.COMPLEMENTARIS

95.649,39

34.600,00

0,00

130.249,39
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TOTAL

147.655,22

117.614,16

0,00

265.269,38

Finançament que es proposa:
Aplicació
pressupostària

Descripció

1,87000

ROMANENT DE TRESORERIA PER
A DESPESES GENERALS

TOTAL

Previsió
actual

Alta

Baixa

Previsió
definitiva

1.153.529,32

117.614,16

0,00

1.271.143,48

1.153.529,32

117.614,16

0,00

1.271.143,48

En el present cas, el suplement de crèdit es realitza per despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a
l’article 35 del RD 500/1990.
D’acord amb les dades de l’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017
aprovada per resolució d’alcaldia núm. 2018/314, de data 02/03/2018, resulta un
romanent de tresoreria per a despeses generals positiu quantificat en 2.637.966,76 €,
establint les finalitats en què s’ha de destinar aquest romanent, i d’entre altres, a
contingència per sentència judicial personal Ajuntament quantificada en 100.000, 00
€, i a contingència per reclamació econòmic-administrativa liquidació provisional IVA
exercici 2008 amb els corresponents interessos de demora, quantificada en
414.475,68 €, i la de l’exercici 2010 quantificada en 385,83 €.

En relació a la contingència prevista per reclamació econòmic-administrativa liquidació
provisional IVA exercici 2008 i 2010 amb els corresponents interessos de demora, no
es preveu la seva necessitat de l’import total previst destinar, d’acord amb la
notificació rebuda en data 14/05/2018 de resolució del Tribunal econòmicadministratiu regional de Catalunya en què s’estima en part la reclamació formulada
per l’Ajuntament.

Marta Puig i Puig
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En aquest apartat de la modificació de crèdit, es destina part del romanent positiu per
a despeses generals de l’exercici 2017, per import de 117.614,16 €, a finançar els
salaris de tramitació i les cotitzacions a la Seguretat Social en compliment de la
sentència núm. 175/2016 (recurs contenciós-administratiu abreujat núm. 565/2014H), en la qual declarava estimat totalment el recurs contenciós administratiu interposat
per la Sra. Montserrat Rodón Olivella del dret recurrent a passi a segona activitat amb
efectes econòmics des del 19 d’agost de 2014, la qual ha estat tramesa com a
definitiva el passat 4 de juny de 2018 per part del Jutjat contenciós administratiu
número 7 de Barcelona.
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C) Transferència de crèdit entre partides de diferent àrea de despesa,
segons el següent detall:

Projecte

___________

Projecte

Aplicació
pressupostària
30

231

22300

Descripció
TRANSPORTS BANC
ALIMENTS

Aplicació
pressupostària

Descripció

___________

30

231

22697

DESPESES DIVERSES
SIS

___________

30

231

22699

AJUTS SOCIALS
PAGAMENT DIRECTE ALS
PROVEÏD./SUBM.
BÉNS/SERV.

___________

30

231

48000

___________

13

1621

___________

13

___________

Consignació
actual

1.000,00

Alta

Baixa

0,00

Baixa

Consignació
final
9.000,00
Consignació
final

1.000,00

0,00

3.000,00

28.000,00

7.800,00

0,00

35.800,00

AJUTS SOCIALS

114.927,48

17.000,00

0,00

131.927,48

22799

RECOLLIDA
D'ESCOMBRARIES

740.000,00

13.000,00

0,00

753.000,00

163

22700

NETEJA VIES PÚBLIQUES

427.500,00

5.000,00

0,00

432.500,00

11

1532

22706

ESTUDIS I TREBALLS
TÈCNICS VIA PÚBLICA

3.000,00

1.600,00

0,00

4.600,00

___________

10

1532

48006

CONVENI MANT.VIA
PÚBLICA/SERVEI
ASSOC.PROPIET.CAN
MARGARIT 2

9.300,00

4.000,00

0,00

13.300,00

_________

33

338

22609

ACTIVITATS FESTIVES

102.000,00

10.000,00

0,00

112.000,00

_________

34

341

22199

MATERIAL ESPORTIU NO
INVENTARIABLE
ESPORTS

300,00

4.000,00

0,00

4.300,00

_________

03

934

35200

INTERESSOS DE
DEMORA

296.459,07

0,00

64.400,00

232.059,07

1.731.486,55

64.400,00

64.400,00

1.731.486,55

SEGON. Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en els termes d’exposició
pública no es presenta cap reclamació contra el mateix.
El president
Dóna la paraula al regidor Jordi Anducas.

Marta Puig i Puig

15/02/2019 La secretària acctal.

8.000,00

Alta

2.000,00

TOTAL
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15/02/2019 La secretària acctal.
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Jordi Anducas
Explica que porten a l’aprovació d’aquest Ple una modificació de crèdit per cobrir temes de
despesa corrent un cop aprovat el pressupost. En el Ple passat van fer una modificació de
crèdit per dotar tot el que es referia a inversions i ara en aquest Ple, com els queda l’últim
trimestre i creuen que hi ha determinades partides del pressupost que no s’executaran, el
que fan és modificar partides pressupostaries. Agafen sobretot interessos que no hauran
de pagar aquest any i els passen a una sèrie de prioritats de capítol 1, 2 i 4. També recullen
diners de romanents de tresoreria d’anys anteriors per donar cobertura a una sentència
que han tingut desfavorable, que si estava prevista quan es va tancar al 2017 però ara la
tenen quantificada i han de dotar la partida pressupostària en aquest exercici 2018. Les
modificacions què volen fer són per diferents actuacions per ells prioritàries. En primer lloc,
com ja han comunicat estan molt preocupats per la recollida d’escombraries, per la neteja
i el seu compromís quan van entrar al govern al maig, proposen augmentar la partida de
recollida d’escombraries en 13.000 €, la de neteges públiques en 5.000 € i també doten
1.600 € per poder fer la revisió d’una pala llevaneus, que puguin fer servir una nova pala
llevaneus. L’augment en escombraries i neteges públiques és pels últims mesos de l’any
però els habilita per licitar uns nous contractes per ampliar el proper any i fins 2019, 2020,
on licitin pel que fa la recollida porta a porta d’esporga i voluminosos que els permetrà
augmentar la resta de recollida de tot tipus d’escombraries i neteja de vies públiques. Una
altre modificació què han d’augmentar, perquè a Corbera el volum de famílies amb
vulnerabilitat econòmica està sent mes del que estava previst, és donar cobertura a una
sèrie d’ajuts que han de fer amb aquestes famílies que malauradament tenen dificultats.
Augmenten un total de 26.800 € en totes les accions de serveis socials. És la segona
vegada que s’augmenta la partida del pressupost d’aquest any. Una altre línia d’augment
de partides és una altre de les seves principals línies d’actuació que era que creuen en les
entitats del poble, creuen que se les ha de recolzar en totes les iniciatives que els proposin
i que com Ajuntament és un dels valors mes potents, generadores de molta activitat i
cohesió. Augmenten 20.000 € destinades al Club de Futbol que aquest any fa el seu
centenari i organitzar un campionat nacional aleví pel dissabte 7 de desembre. Creuen que
es una proposta molt ambiciosa, és posar Corbera en el mapa i s’afegiran entitats d’altres
tipus. Els recolzaran i signaran un conveni amb ells per ajudar en aquest projecte. En
aquesta línia, volen ajudar a ACOPA que el 20-21 d’octubre celebrarà la segona edició del
mercat del bandoler Josep Sabat i també signaran un conveni de col·laboració amb ells de
9.000 €. Augmenten partida pel que fa a l’Associació de veïns de Can Margarit, polígon II,
degut a uns compromisos adquirits i no estaven degudament pressupostats, faran una
addenda en el seu conveni de 4.000 €. En aquesta línia, aquest hivern, volen recolzar una
activitat mes potent a Corbera què és el Pessebre Vivent, tenen 25.000 visitants en
aproximadament dos mesos de representacions i aquest any la setmana de nadal, del 25
al 30 faran representacions cada dia i fan una campanya amb el Club Super 3 i esperen
una gran afluència d’arreu de Catalunya perquè hi haurà una campanya i descomptes. I
els volen recolzar pels carres propers al Pessebre en fer activitats destinades al públic
infantil. I per això augmenten la partida d’activitats festives en 10.000 €, el que els pot
costar en animacions en aquesta setmana de Pessebre. Per últim en la partida de material
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esportiu no inventariable de 4.000 € per ajudar a les entitats esportives. Per tant, en creure
en les entitats augmenten el pressupost en 47.000 €, al pla de xoc d’escombraries i neteja
augmenten el pressupost en 19.600 €, en serveis socials augmenten el pressupost en
26.800 € i per últim augmentar una partida de 8.000 € per millorar el control i la
transparència dels serveis que el fan certes concessionàries a l’Ajuntament. En una havia
hagut problemes i parlant-ho tant amb secretaria com intervenció han vist la necessitat
d’estar mes a sobre i augmentar la partida per contractar experts independents que revisin
i mirin altres concessionàries per poder augmentar el control i la transparència del que
presten per l’Ajuntament. I l’últim canvi i el més important què és de 107.000 € per donar
cobertura a una sentència desfavorable que han tingut a l’Ajuntament que ve de l’anterior
legislatura per un problema amb un empleat de l’Ajuntament, que es va prendre una
decisió i l’empleat la va denunciar i després de tots els processos jurídics la sentència
darrera que ha arribat és desfavorable per l’Ajuntament, això suposa que han de pagar
107.000 € que els posen al pressupost i els agafen del romanent de tresoreria del 2017
que així ja estaven previstos. I per tant, aquest empleat, d’acord amb la sentència l’han
incorporat a la plantilla de l’Ajuntament i se l’ha de pagar aquests 107.000 € que són la
seva retribució que ha deixat de tenir durant tots aquets anys que va estar fora de
l’Ajuntament. Per tant, en total augment el pressupost de despesa corrent en 209.000 €,
en capítol I de personal 107.000 €, en capítol II de despeses de bens corrents i serveis
51.000 € i en el capítol IV de transferències corrents amb 50.000 €. Surten, 9.000 € de
fires i senyalització comercial, 92.000 € que surten d’interessos de demora que tenen la
certesa que no tindran que pagar i els 107.000 € que agafen del romanent d’anys anteriors.
I aquesta és la modificació de crèdits que posen a aprovació.

Rosa Boladeras
Diu què el senyor Anducas ja els va explicar a la Comissió Assessora el detall d’aquesta
modificació de crèdits i voldria fer una valoració genèrica i explicar el seu sentit de vot.
Des de maig fins ara porten una dotzena de modificacions de crèdit, una cada 15 dies. Es
una situació què es dona pròpia de la gestió econòmica de les finances municipals, sobre
tot quan tenen pressupostos prorrogats o es van aprovar en l’any anterior i a finals
d’exercici s’han de fer ajustaments. Però ells van aprovar els pressupostos al mes de juny,
al juliol van fer una modificació per incorporar romanents, per canviar inversions de gairebé
2.000.000 € sobre un pressupost global de 15.600.000 €, van canviar de facto el Pla
d’actuació municipal. A part del Ple, per decret d’alcaldia s’han fet 10 modificacions de
crèdit, el valor dels diners que s’han mogut d’unes partides a unes altres és d’1.000.000 €
a falta de comptabilitzar dues de les modificacions que encara no han rebut. Ara plantegen
aquesta modificació, els diuen que aquests diners que hi havia en interessos de demora
els han de gastar en altres coses. Primer comentari, haguessin pogut fer ja abans. En el
contingut estan parlant de 92.400 € en diverses despeses, que, si realment aquests diners
no fan falta perquè aquets interessos de demora no hi seran, estarien millor aplicats a una
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El president
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
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inversió concreta, de reparació de la via pública o a la neteja de carrers si tan preocupats
estan com diuen un problema que encara sembla una mica lluny de solucionar. Sobre la
neteja de carrers van aprovar el pressupost, van afegir 9.000 € per fer neteges
extraordinàries i ara afegeixen 18.000 €. Si és un aspecte tan necessari com aquest, un
clamor popular, tenen 92.400 € d’aquesta partida i a la neteja només destinen 18.000 €.
Entenen que se suplementin partides de serveis socials però no entenen que s’ampliïn
partides destinades a activitats festives. I no comparteixen en absolut i no entenen encara
més què es destinin 20.000 € al centenari del Club de Fútbol, una celebració com ell ha
dit, d’un dia. Un campionat que l’organitza una empresa intermediària que portarà equips
de fora i suposa que aquest diners són per menjars, per l’estada, pels honoraris d’aquesta
empresa. Recordar què pel centenari de la Societat Diadema, l’Ajuntament va aportar
4.000 €, un 20% del que ells ara plantegen pel futbol i l’Ajuntament va col·laborar pagant
directament algun actes. Ell diu que totes les iniciatives de les entitats s’han de recolzar.
Home no, depèn de quin plantejament facin. Depèn en què es vulguin gastar els diners.
Depèn de com, per al centenari de la Societat Sant Telm, mes o menys el mateix. Ells
troben absolutament desorbitat gastar 20.000 € en el centenari del Club de Futbol, tal i
com ho tenen plantejat i entenen què és un greuge per les altres entitats. Les subvencions
d’un any de totes les entitats esportives de Corbera pugen 44.000 €. La regidora d’esports
d’Iniciativa torba bé què una única entitat per un sol dia rebi un extra de 20.000 €? Ho
troba just? Equilibrat? Està en condicions de donar el mateix a altres entitats que ho
demanin? També porta cooperació internacional, suposa que sap quan puja el pressupost
anual total de la seva Àrea, 10.300 €. Primer tinent d’alcalde que avui presideix aquest
Ple, regidor d’ensenyament, senyor Cañellas vostè troba correcte que es doni al Futbol per
un acte commemoratiu pràcticament el mateix import destinat a les subvencions de les
ampes de totes les escoles per tot un any? Troba just el seu partit la CUP que es faci això?
Això troba que és una adequada gestió del diner públic? Les subvencions de totes les
entitats culturals de tot aquest any pugen a 26.000 € a part hi ha els convenis, perquè els
convenis tenen tots una contrapartida. Ara li acaba d’explicar.

Rosa Boladeras
Diu que com a regidors i regidores que han estat d’un govern durant uns anys de crisis, 6
anys pràcticament han passat estalviant, havent de dir que no a moltíssimes iniciatives i
peticions ciutadanes que eren justes i raonades. Han passat 6 anys en que tots els
corberencs i corberenques s’han hagut d’estrènyer el cinturó sense poder invertir, sense
poder reparar els carrers, sense poder millorar serveis, sense poder coses necessàries
perquè havien d’eixugar un dèficit de 5.000.000 € que els havien deixat. Ara, veure, al seu
judici evidentment què es trivialitza la gestió econòmica de l’Ajuntament i que l’argument
és, degut a que estan a favor de les entitats qualsevol cosa què demani una entitat l’han
de dir què si. I que l’equip de govern reparteix els diners amb aquesta, permetin,
inconsciència i manca de responsabilitat. Realment persones que han estat al capdavant
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El president
Diu al senyor Jordi Anducas que la paraula la té la senyora Rosa Boladeras.
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d’aquest Ajuntament i que les han passat realment “magres” per gestionar les finances
municipals, els fa mal el cor. Els diners, senyor Anducas, costen molt de guanyar.
L’Ajuntament de Corbera, és un Ajuntament on els ingressos provenen principalment dels
impostos que paguen els ciutadans. Costa massa de guanyar per gastar-los alegrement en
farres. Abans de votar voldria fer més sintètica una explicació de vot.
El president
Dóna la paraula al senyor Jose Antonio Andrés Palacios.
J.A. Andrés Palacios
Diu que els companys han dit pràcticament tot però vol una mica més d’aclariment. Quan
parlaven de les escombraries que és un tema que els preocupa a tots, destinen 13.000 €
que han dit que eren d’aquí a final d’any, 5.000 € també per neteja de via pública d’aquí a
final d’any i què és part d’un conveni o contracte que volen fer que pot durar un, dos, tres
anys, no ha especificat. L’agradaria saber si aquets diners volen aplicar-los ja per aquest
any i com si encara no han signat el contracte i quan començarà aquest contracte, la
duració i import. S’afegeix als companys, amb els problemes que tenen en aquest municipi,
dedicar més diners a festes que a serveis, ho troba lamentable. Però si li aclareixen aquest
punt del contracte que volen fer i com l’aplicaran aquest any, ho agraeix.
El president
Dóna la paraula al senyor Alfonso Olarte.
Alfonso Olarte
Diu que quan ha dit que hi havia 8.000 € per fer uns estudis i treballs tècnics per la
transparència de les concessions, li pot dir quines concessions són les que volen mirar?

Jordi Anducas
Diu que sobre les valoracions que han fet de comparar, creu que són molt desafortunades
perquè són agafades d’imports parcials. No vol fer una guerra d’entitats perquè no s’ho
mereixen, el pressupost és públic, allà hi ha tots el convenis signats per totes les entitats.
El que ha fet una menció que ells han pagat actes, de que al mes de març d’aquest any ha
entrat en vigor la Llei de contractació però també ja abans, ells s’han proposat que ja no
paguen més res en nom d’entitats. Creuen què és una mala praxis, creuen que han d’actuar
de forma transparent i per tant en el pressupost del 2019 es podrà veure d’una manera
transparent i pública tots els convenis que faran de nou amb totes les entitats recollint
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El president
Respon que la iniciativa extraordinària des del Club de Futbol, evidentment que hi està
d’acord, això s’ha debatut en Junta de Govern Local. Han parlat amb tranquil·litat, han vist
el pros i contres, els punts forts. Han vist que era una proposta extraordinària i li sembla,
a nivell personal, poc adequat comparar aquesta despesa amb altres despeses anuals.
Dóna la paula al senyor Jordi Anducas.
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totes aquestes ajudes que es feien de no sap quina manera. Ara ja ho han començat a fer,
signar convenis amb totes les entitats que necessitin recolzament de l’Ajuntament i no vol
entrar en comparar. Sobre la pregunta del contracte, el Xavier explicarà mes el contingut
però en quant a imports, els 13.000 € de recollida d’escombraries és l’estimació de dos
mesos. Per tant són 6.500 € al mes i la idea és 78.000 € a l’any. L’increment que haurà
d’haver al pressupost de 2019 un cop, i com saben, en el anterior Ple no podien fer aquesta
modificació de crèdit perquè justament estaven aprovant reduir l’endeutament. En un Ple
que decideixen alguna cosa econòmica, no es pot fer actiu fins al cap mínim d’un mes. Per
tant tots aquets diners que avui diuen d’augmentar, fins al mes de novembre no poden fer
res, perquè està a exposició pública, l’oposició pot fer al·legacions etc. Es l’estimació de
dos mesos, 13.000 € i la neteja de vies públiques l’estimació és 5.000 €, 2.500 € al mes
que suposarà per a l’any 2019 un augment de 30.000 € què serà l’augment anual què està
previst licitar. La licitació no la poden arrancar fins que no siguin aquestes partides actives,
al novembre. Per tant d’aquí ve aquesta estimació per dos mesos. Aniran el mes ràpid
possible, els hagués agradat fer la modificació al Ple de juliol però no podien, com no estava
aprovada la reducció de deute que van fer, els interessos no els podien fer servir. Ara tenen
la certesa que poden disposar d’interessos, perquè l’administració té les seves regles, els
seus paràmetres i ells quan mes aviat poden, actuen però no poden fer les coses d’un dia
perquè amb la legislació actual no es pot fer. L’idea de 78.000 € a l’any per recollida i un
augment de 30.000 € a l’any per neteja que sobretot es veurà l’any vinent malauradament.
Els hagués agradat fer-ho abans, però no era possible per com funciona tota la gestió
econòmica d’un Ajuntament. Sobre l’auditoria, el problema principal ha sortit a la
concessionària que els està fent el servei de deixalleria. Hi ha hagut un problema, aquella
empresa va acomiadar un empleat per un problema i ha afectat a l’Ajuntament. Volen
saber què va passar i que ho miri algú que ho miri be. Per altre banda els agradaria revisar
certes operacions de l’empresa concessionària d’abastament d’aigua, fer algunes revisions
en alguns temes per estar segurs que tot funciona com te que funcionar.

Mireia Moreno
Diu què respecte a les comparacions tampoc hi entrarà perquè no troba just començar una
guerra d’entitats que no arribarà enlloc. Si està d’acord, si i tant. Com be ha dit el seu
company, això ho han tractat amb els seus pros i els seus contres durant les Juntes de
Govern i la decisió ha sigut comuna per part de l’equip i òbviament no pot dir que no està
d’acord perquè són un equip. També està d’acord per un motiu fora de disputes, la
potenciació del turisme al seu poble. Serà un cap de setmana, no serà un dia, serà 8 i 9
on es trobarà molta gent de fora, on les entitats, on potenciaran els allotjaments als hotels,
on potenciaran la xarxa de restauració, potenciaran valors de l’esport.
El president
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
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El president
Dóna la paraula a la senyora Mireia Moreno.
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Xavier Miquel
Diu que com ha comentat el Jordi, aquests 13.000 € corresponen a dos mesos que es quan
es preveu que això es tiri endavant. Més o menys uns 87.000 € el que engloba a nivell
anual el que es vol tirar endavant. Ve donat pel greu problema que tenen amb la recollida
d’escombraries, és una qüestió d’un contracte que tenen de fa molts any que
malauradament no es pot modificar a l’alça més. Han hagut de trobar diferents maneres
de resoldre aquest problema, una és aquesta, intentar que s’augmenti a través d’un
augment de la freqüència de recollida dels anomenats punts verds com ja s’ha començat
a fer i a part treure la recollida porta a porta d’esporga i fer un contracte nou de recollida
d’esporta. I això permetrà que aquest contracte actual que tenen que s’acaba al 2021
pugui tenir més marge per neteja de la via pública i per augmentar la freqüència de
recollida d’escombraries. No estan parlant de 13.000 € sinó d’un plec que sortirà anual uns
87.000 €. El temps de contracte estan valorant d’intentar que coincideixi amb la finalització
del contracte actual, però també, degut a la situació que hi ha s’està valorant si es pot
rescindir el contracte abans que s’acabi. Estan treballant amb això.

Rosa Boladeras
Diu que abans, una al·lusió per part del senyor Anducas que ha dit que no pensava pagar
res més en nom d’entitats donant a entendre que es feien coses irregulars anteriorment.
Ella no sap quines coneix, però ella no s’estava referint a pagar pizzes a entitats, s’estava
referint a organitzar actes conjuntament. I en el cas d’un centenari, veure exactament
l’entitat quina tipologia d’acte es vol fer i per exemple des d’un punt de vista cultural,
l’Ajuntament contractar alguna de les actuacions que formaven part dels actes del
centenari. No creu que això sigui res d’irregular, ho diu perquè ha donat a entendre que
es feien coses irregulars. Les devia fer ell perquè ella no les feia, d’acord? A les
comparacions, mes que desafortunades, a vegades són odioses perquè posen davant dels
ulls la realitat que és molt ample i mes complexa del que sembla. No és la seva intenció,
just al contrari. El que estan venint aquí es que veu que no engeguin una guerra d’entitats.
Això és el que estan dient. Ells votarien què si, si aquests 20.000 € pel centenari del Club
de Futbol s’apliquessin per exemple en una inversió a les instal·lacions amb motiu del
centenari, desprès poguessin gaudir els jugadors, l’entitat i l’afició, ells votarien que si.
Però tal com està plantejat encara que siguin dos dies en compte d’un dia, gastar 20.000
€ en un cap de setmana amb un intermediari que farà la gestió de portar jugadors de fora,
amb un acte absolutament puntual que entenen que, l’agradarà veure si la promoció
turística de Corbera sortirà afavorida però de moment es permet dubtar, no els sembla ni
pel destí ni per la proporció que sigui adequat. Per la proporció perquè consideren que sigui
adequat per un acte puntual i consideren que és un greuge comparatiu per les altres
entitats. Pensa que l’Ajuntament ha de poder oferir a totes les entitats i ciutadania ha de
poder oferir les mateixes coses i perquè els sembla que aquesta no és una manera
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El president
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adequada de gestionar diner públic a través d’empreses intermediàries que organitzen
actes i que el que ells estan fent aquí és repartir diners per congraciar-se amb les entitats
en vistes de les eleccions. Ho resumiria com electoralisme i populisme. I per tant el vot
d’ells serà contrari.
El president
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
Jordi Anducas
Diu què només una apreciació. Respecta les opinions, votaran ells que no, per un augment
de pressupost de 209.000 €, pel 10% d’aquests 209.000 € i en canvi que l’han de dir dels
107.000 €?
Rosa Boladeras
Respon que ja li han dit. Tot el..
El president
Demana, si us plau no entrin en un diàleg.
Rosa Boladeras
Respon que ell li ha donat la paraula i ell l’està preguntant i ella ja ho donava per acabat.
Per ella està claríssima la seva posició.
Jordi Anducas
Diu que sembla que tergiversa, s’ha focalitzat en..
Rosa Boladeras
Respon que no, és la seva opinió, el seu vot. No tergiversa..

Jordi Anducas
Diu que tot el foc en 20.000 € que li sap molt greu, ja ho van dir que rebran la gent del
futbol que creu no s’ho mereix i que val la pena esperar veure que fan i llavors jutjar-ho
si l’han errat o no. I en canvi la meitat d’aquesta modificació que són 107.000 € per una
decisió d’acomiadar un empleat, passen de llarg. Ho veu una mica poc ponderat aquesta
valoració de vot. Però és subjectiu.
Rosa Boladeras
Pregunta, si sabien això perquè no presentaven per separat? Si ell no ho sap què és el
regidor d’Hisenda ella si que no ho sap perquè no ho presenten per separat.
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El president
Diu que el Jordi faci la seva explicació.
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El president
Respon que arribat a aquest punt dóna pas a la votació.
Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i
Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi
Anducas i Planas (ERC).
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Rosa
Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).

S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”
3. Reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2018.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea
de Finances, amb el text següent:
Durant l’exercici 2018 s’han presentat factures per subministraments i serveis
corresponents a l’exercici 2017 incloses al present expedient.
L’article 176.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que només poden
aplicar-se al pressupost les despeses que es realitzin en el propi exercici.
No obstant la citada limitació legal, i per tal d’evitar l’enriquiment injust de
l’Ajuntament en perjudici dels creditors de bona fe, l’article 60.2 del Reial Decret
500/1990 recull la possibilitat que el Ple de l’Ajuntament pugui aprovar les obligacions
derivades de prestacions realitzades en exercicis anteriors i no reconegudes
anteriorment, mitjançant el seu reconeixement extrajudicial de crèdits.
L’interventor municipal ha emès informe que consta a l’expedient.
Atès el que disposa l’article 5.2 de les Bases d’execució del vigent pressupost.

ÚNIC. Aprovar el reconeixement de les obligacions d’exercicis anteriors núm.04/2018,
per un import total de 1.155,18€, segons el següent detall :
EXERCICI
2017
Núm.
Factura

Data
factura

NIF Tercer

Nom Tercer

Import

Aplicació
pressupostària

660

31/03/2017 46819699W MÒNICA MOLINA LÓPEZ

428,00

10.151.2140009

1101

31/05/2017 46819699W MÒNICA MOLINA LÓPEZ

18,15

10.151.2140009

1839

30/09/2017 46819699W MÒNICA MOLINA LÓPEZ

18,00

13.136.2140009
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2082

480,03
211,00

31/10/2017 46819699W MÒNICA MOLINA LÓPEZ
TOTAL

13.136.2140009
10.151.2140009

1.155,18

El president
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
Jordi Anducas
Explica que en aquest punt han de passar per Ple totes aquelles factures que els arriben
en un exercici referides a un exercici anterior. En aquest cas són 4 factures de l’any 2017
per un valor de 1.155 € que els han arribat ara en el 2018 i per poder fer el pagament i
reconèixer l’obligació las ha d’aprovar el Ple.
El President
Al no haver-hi cap intervenció, demana es passi a votació.
“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU),
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel
i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC),
Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).

S’adopta l’acord per unanimitat.”
RÈGIM INTERIOR
4. Modificació de la relació dels llocs de treball i plantilla a de la corporació
8RLT núm. 96).
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta d’Alcaldia, amb el text següent:

En el Ple en sessió ordinària celebrada el 5 de juny de 2018, va ser aprovat d’acord
amb l’article 283 del Decret legislatiu 2/2003 del text refós de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya, de 28 d’abril, la plantilla de personal i la RLT per l’any 2018.
També es va incorporar a la plantilla la modificació per canvi d’adscripció d’una plaça
de conserge, que va ser aprovada pel Ple en sessió ordinària el 17 de juliol de 2018.
La plantilla pot ser modificada amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant
l’any de la seva vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a
l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici
següent, com també si respon a criteris d’organització administrativa interna.
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ASSUMPTE: AMORTITZACIÓ DE LA PLAÇA I LLOC DE TREBALL DE PROFESSOR,
VACANT EN L’ACTUALITAT, (RLT NÚM. 96) I LA CREACIÓ D’UNA PLAÇA I LLOC DE
TREBALL DE CAP DE RECURSOS HUMANS.
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L’acumulació de tasques al Departament de Recursos Humans com a conseqüència de
la constant reestructuració de l’Ajuntament fa necessària la dotació de més efectius
per tal d’assegurar l’assoliment dels seus objectius. En concret, es considera
necessària la creació de la figura de cap de Recursos Humans.
Actualment hi ha una plaça vacant de professor adscrita al servei d’ensenyament (RLT
96) , estructurada dintre de la plantilla pressupostària com a personal laboral, grup A,
subgrup A1 i amb un nivell de destí 21.
Aquest Ajuntament ha decidit prescindir de la plaça vacant de professor (RLT 96) tot
amortitzant-la i crear una nova plaça de cap de recursos humans que estigui
estructurada dintre de la plantilla pressupostària com a personal funcionari, grup A,
subgrup A1 i amb un nivell de destí 25.
Com a conseqüència de l’anterior, el regidor de règim interior emet provisió de data
14 de setembre de 2018 on es justifica la necessitat d’amortitzar la plaça i lloc de
treball vacant de professor (RLT núm. 96) i la creació d’una nova plaça i lloc de treball
de cap de recursos humans.
La tècnica de recursos humans emet informe 120/2018.
S’acorda:
PRIMER. Modificar la relació de llocs de treball i plantilla de la corporació, amb
l’amortització de la plaça i lloc de treball de professor (RLT núm. 96).
SEGON. Crear la plaça i lloc de treball de cap de recursos humans (RLT núm. 96) tal
i com es detalla:
1- Modificació de la plantilla pressupostària 2018 amb la creació de la plaça de
cap de recursos humans i l’amortització de la plaça de professor.
PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA 2018

SUBESCALA TÈCNICA:
1

CAP DE RECURSOS HUMANS. Subgrup A1. Nivell 25. (Vacant)

2-Modificació de la Relació de Llocs de treball amb la creació del lloc de treball de
cap de recursos humans i l’amortització de la plaça de professor.
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2015
Nº

A

RD

CS SERVEI

DENOMINACIÓ DEL LLOC
DE TREBALL
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PERSONAL FUNCIONARI
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RL

AG

CD

96 00

Cap del servei de
recursos humans

00 02 Recursos humans

F

A1

25

3-Determinar el complement específic per l’any 2018 d’aquest nou lloc de treball
tal i com es detalla a continuació:

DENOMINACIÓ
CAP DEL SERVEI DE
RECURSOS HUMANS

DIFICULTAT ESPECIAL
COND.
TÈCNICA DEDICACIÓ RESPONS. DE FEINA
4.604,56

3.069,71

TOTAL

6.139,41 1.534,85 15.348,53

MENSUAL
1.096,32

TERCER. Publicar l’esmentada modificació de la plantilla en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
QUART. Trametre còpia de la relació de llocs de treball i de la plantilla pressupostària
de l’exercici 2018 a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
El president
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

El president
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
Rosa Boladeras
Diu que l’explicació desprès i preguntes sobre el tema les farà el seu company Ramon
Gabarrón. Però a la junta de portaveus, l’alcaldessa va informar que la plaça que
s’amortitzava era la de tècnic de l’Aula Oberta, entrava en contradicció amb una plaça
d’una persona que es va presentar a les proves. L’alcaldessa i el regidor responsable va
dir que els aclariria i que l’enviaria un correu que encara està esperant.
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Pol Ejarque
Explica que el punt 5é és una modificació de llocs de treball i plantilla de la Corporació. Al
Ple de sessió 5 de juny de 2018 es va aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs
de treball de l’any 2018, d’acord amb la llei la plantilla pot ser modificada posteriorment a
l’aprovació del pressupost per respondre a l’establiment de nou serveis, ampliació,
supressió o millora dels existents que no admetin demora per l’exercici següent com també
si responen a criteris d’organització administrativa. Ara mateix s’han generat per diversos
moviments que hi ha hagut a l’Ajuntament, un augment de tasques a recursos humans i
per tant volen reforçar aquesta Àrea. Tenien una plaça vacant de professor adscrita al
servei d’ensenyament, el que fan és amortitzar aquest plaça i reconvertir-la en una per
cap de recursos humans que tindrà grup A i nivell de destí 21. I els acords bàsicament són
això modificar els llocs de treball i crear la plaça de lloc de treball de cap de recursos
humans.
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Pol Ejarque
Respon que li contesta ara mateix.
Rosa Boladeras
Diu que els hagués interessat saber-ho abans. Sinó no haver dit que els aclariria, més que
res una petita protesta. Actuarà com a portaveu el seu company Ramon Gabarrón.
El president
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
Ramon Gabarrón
Diu que simplement és aclarir o que els informin una mica mes ampli com ha anat aquest
tema. Entenen què es canvia una plaça de professor que estava vacant i ell ha fet uns
números molt per sobre que vol que li confirmin. Aquesta plaça de professor està dotada,
si no s’equivoca, no arriba als 26.000 € i la que volen crear és amb un destí 25 i amb un
específic més alt, aproximadament s’apropa als 40.000 € vol dir que hi ha una diferència
entre 14.000 € o 15.000 € entre una plaça i l’altre sense tenir en compte la possible
productivitat que amb el temps s’assigni. Això fa créixer la massa salarial que, excepte en
excepcions concretes no es podria pujar perquè esta prohibit per la normativa. Per altre
banda l’agradaria que l’expliqués quan parlar que s’han generat problemes que fa que la
plantilla s’hagi d’incrementar la pregunta és si és temporal o és per sempre. Si és temporal
no és lo convenient crear una plaça nova de cap de recursos humans quan hi ha una tècnica
en aquests moment que dona la impressió que fa la feina correctament. L’agradaria que li
confirmessin. Per tant si en aquest moment l’Ajuntament està passant per uns problemes
personals que fa que el departament de recursos humans hagi de treballar més, no creu
que condicioni que s’hagi de posar un reforç per tota la vida perquè això representa un
cost al pressupost important i incrementa la massa salarial. L’agradaria que els expliqués
més detingudament tot això perquè és un tema important i preocupant.

J.A. Andrés Palacios
Diu que són similars, una petició era aquesta que va dir que ho confirmaria i fa una setmana
i encara no sabien el motiu, la segona seria quin és aquest increment de tasques que hi
ha. Si ho pot explicar perquè no tenen constància de més personal, de més feina en aquest
Ajuntament. La tercera és la sorpresa què s’ha de modificar una plantilla a dos mesos no?
Quan sempre estan dient que no es pot contractar des de l’administració més personal i
seria la pregunta si es planteja d’eliminar més places que queden buides per contractar
personal però per la brigada o coses d’aquestes. Tenen opció ja que tenen places buides.
Si s’ho han plantejat.
El president
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El president
Dóna la paraula al senyor Jose Antonio Andrés Palacios.
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Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.
Pol Ejarque
Respon què sobre el tema del tècnic de l’Aula Oberta, a l’Àrea d’Ensenyament sempre han
hagut dos tècnics mitjos, un per la gestió dels col·legis i l’altre a l’Aula Oberta que ara
passa a dir-se al pla singular, si no va mal encaminat. Des de l’any 2000 sempre hi havia
hagut aquesta plaça de professor vacant i el que fan ara és reconvertir-la en cap de
recursos humans. Sobre el tema de si és temporal o no la situació, consideren des de
l’equip de govern que l’equip destinat a recursos humans sempre havia estat una àrea que
no estava del tot atesa o dotada. En tot cas el que està afectant en totes les administracions
mitjanes és que les primeres places de tècnics estan jubilant-se, hi havia un estudi de
l’Ajuntament de Castelldefels on tots els tècnics amb baixa qualificació es jubilaven en els
d’aquí a 5 anys i això vol dir que els ajuntaments grans el que fan és “fitxar” als
ajuntaments mitjans les persones qualificades i ells es troben que han de convocar
aquestes places. Al convocar places genera molta mes feina i per tant estaran, calcula 5
anys, i tenint en compte que el mercat laboral ha millorat molt i que evidentment la gent
que treballa a l’administració també pot decidir, en un moment donat, passar al privat.
Consideren per tan que aniran augmentant el nivell de convocatòries i serà adient crear
aquesta plaça. En quant al tema de massa salarial, per no equivocar-se ell, si l’interventor
pogués contrastar aquesta pregunta sobre el fet d’augmentar el salari de cap de recursos
humans, està en contra de la normativa actual a nivell de personal.

Internventor
Explica que, el articulo 18 de la Ley de Presupuestos generales del Estado establece los
supuestos tasados donde se establece cuando se puede produir un incremento
singularizado de la retribución de un puesto de trabajo. En concreto, una de las razones
que aduce, cuando se producen nuevas necesidades organitzativas que requieren una
nueva valoración de ese puesto que puede conllevar una valoración distinta. En este caso
no se encuentran en un puesto ya existente que haya que valorar de nuevo, sinó, de la
transformación de un puesto anterior en un puesto nuevo que requiere una valoración
específica en función de las tareas que realiza el puesto anterior y que realice el puesto
actual. Como consecuencia de esa valoración singularizada de los dos puestos, el que se
transforma y del nuevo, hay una diferencia retributiva que, a su juicio, está justificada.
Este incremento está amparado con el articulo 18 de la Ley de Presupuestos que ha
comentado antes que contempla las adecuaciones retributivas singularizadas por motivos,
en este caso, organizativos.
El president
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.
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El president
Dóna la paraula al senyor Javier Vicen.
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Manel Ripoll
Pregunta si el senyor regidor sap dir-li quantes persones hi ha treballant a l’Ajuntament a
dia d’avui.
Pol Ejarque
Respon cent trenta cinc aproximadament.
Manel Ripoll
Diu que al juny del 2007 i havien 189 i hi havien tres persones a recursos humans. Ara
quantes hi ha a recursos humans?
Pol Ejarque
Respon tres.
Manel Ripoll
Diu que no li quadren els números que avui en dia ells facin un augment de plantilla per
que resulta que, a mes a mes, hi ha un programa de la Diputació que ajuda al personal a
fer les nòmines. Per tant amb ell no li quadren que tingui que augmentar la plantilla amb
una persona més. Es una opinió personal, segueix dient que no li quadra amb menys
personal més plantilla no ho veu per enlloc.
El president
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.
Pol Ejarque
Explica que en quant és el programa d’ajuda per calcular les nòmines, ells no tenen dintre
del barem perquè com sap els ajuts de la Diputació estan establerts per municipis de
majors o menors habitants i no entren dintre del barem que marca la Diputació.
Manel Ripoll
Diu què el programa si què és de la Diputació, el programa de nòmines.

Manel Ripoll
Respon que ja li diu de totes maneres, votaran en contra.
Pol Ejarque
Diu que per clarificar lo del programa de la Diputació, just avui han signat la pròrroga. El
contracte era d’un any i avui s’ha signat la pròrroga per un altre any.
El president
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Pol Ejarque
Diu que no, què el programa és d’ells. Diu que no, això ja fa temps.
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Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
Ramon Gabarrón
Diu que per aclarir una mica més, abans s’ha descuidat de preguntar que la plaça que ara
volen reconvertir és laboral i la que es vol crear és de funcionari. No sap si això comporta
algun problema per fer-ho o no fer-ho. Però realment el nucli del problema, parla que es
creu que aquesta reconversió que parlava pot durar 5-6 anys, ell personalment per
l’experiència que tenen de govern i per la experiència que tenen de fa 6 mesos, el
departament de recursos humans funcionava amb tres persones amb alguns problemes
perquè va haver un canvi de tècnic però ell creu que això es pot reconduir fàcilment. Vol
di, pot ser en lloc d’un cap de recursos humans, el que cal es donar-li mes suport encara
que sigui temporal, 5 anys, 3 anys o 6 mesos amb un administratiu o un auxiliar
administratiu. Vol dir que amb els mateixos diners es podria cobrir fins que faci falta i
l’administratiu, quan s’hagi acabat el suport, es passa a una altra àrea que segurament
també cal. Perquè tenen alguna àrea que si que fa temps que van coixos, com és la
d’informàtica. Si ara resulta que posen una persona aquí per reconvertir que li han de pujar
els seus remuneracions, tenen que començar a reconvertir algunes coses més de la casa.
El president
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.
Pol Ejarque
Explica per acabar que quan ell es va trobar al departament, bàsicament el que es feia al
departament era sobretot nòmines, control horari i processos de selecció i en canvi hi havia
coses desateses com la prevenció de riscos laborals, formació.. vol dir que això també són
àrees desateses els últims anys i no s’havia treballat tant.
El president
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

El president
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.
Pol Ejarque
Explica perquè entenen que funcionari dona una major estabilitat a l’Àrea.
El President
Al no haver-hi cap intervenció, demana es passi a votació.
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Rosa Boladeras
Diu que no ha quedat clar el perquè es passa aquesta plaça de laboral a funcionari. Això
no ho ha contestat.
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“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i
Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi
Anducas i Planas (ERC).
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC).
Abstencions: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez
(PSC).

S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”
FINANCES
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de
l’Àrea de Finances, amb el text següent:
5. Modificació ordenança fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre béns
immobles.
L’objecte d’aquest expedient és la modificació de l’ordenança fiscal número 1
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles per a l’exercici 2019.
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels
tributs locals.
A la vista de la Memòria de l’Alcaldia i de l’informe 111/18 de la tresorera accidental i
cap de Secció d’afers tributaris,
S’acorda:
PRIMER. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2019 i següents la modificació de
l’ordenança fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, en el sentit
que s’indica:

Es modifica el punt 3 que regula l’exempció potestativa aplicable als béns immobles
destinats a centres sanitaris de titularitat pública, per aplicar d’ofici l’exempció sense
necessitat de sol·licitud anual pel subjecte passiu.
El nou redactat de l’article 5.3 serà el següent:
“3.- Gaudirà d’exempció l’immoble destinat a centre d’assistència primària
identificat amb la referència cadastral 0055302DF1805N0001QG.”
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Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable.
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Es modifica el punt 4 que regula la bonificació potestativa que es pot concedir als
subjectes passius que tenen la condició de família nombrosa o monoparental, amb
l’objectiu d’augmentar els percentatges de la bonificació. Es suprimeix el darrer
paràgraf que regula la incompatibilitat de les bonificacions, incorporant el redactat al
nou punt 7.
El quadre amb els imports de les rendes anuals i dels percentatges de bonificació serà
el següent:
“
Famílies nombroses i/o monoparentals
Rendes anuals inferior a

% Bonificació

30.000,00 €

90%

42.000,00 €

60%

“
Es modifica el punt 5 per suprimir el darrer paràgraf que regula la incompatibilitat de
les bonificacions, incorporant el redactat al nou punt 7.
S’afegeix un nou punt 6 per regular la bonificació prevista en l’article 74.2.quàter del
TRLHL.
El redactat del nou punt 6 serà el següent:
“6. Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost els
béns immobles en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que justifiquin tal declaració.
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de
l’Ajuntament i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot
favorable de la majoria simple dels seus membres.”

El redactat serà el següent:
“7. Quan per un mateix exercici i subjecte passiu concorren les
circumstàncies per a poder gaudir de més d’una bonificació, el subjecte
passiu només podrà optar per gaudir d’una bonificació que serà incompatible
amb les altres.”
Article 7. Determinació de la quota i tipus de gravamen.
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S’afegeix un nou punt 7 per regular la incompatibilitat de les bonificacions.
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Es modifica per regular tipus de gravamen diferenciats en funció dels usos dels
immobles i el recàrrec del 50% sobre els béns immobles d’ús residencial desocupats.
El nou redactat de l’article 7è serà el següent:
“Article 7è.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec.
1.- La quota íntegra de l'impost és el resultant d'aplicar a la base liquidable
el tipus de gravamen.
2.- Tipus de gravamen.
2.1. El tipus de gravamen serà el 0,936 per cent quan es tracti de béns urbans,
en general, exceptuant els tipus diferenciats que s’assenyalen en la taula
annexa.
2.2. El tipus de gravamen serà el 0'77 per cent quan es tracti de béns rústics.
A l’efecte de la determinació dels tipus de gravamen aplicables als béns
urbans, d’acord amb els usos definits en la normativa cadastral, s’estableix
la següent classificació de béns immobles i es determina el valor cadastral
mínim, per a cadascun dels usos, a partir del qual seran d’aplicació els tipus
diferenciats.
Aquests tipus només s’aplicaran, com a màxim, al 10% dels béns immobles
urbans que, per a cada ús, tingui major valor cadastral.
Codi

Tipus de gravamen

Valor cadastral mínim

Industrial

I

1,23%

300.000,00 €

Comercial

C

1,23%

300.000,00 €

3.- La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les
bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta ordenança
4. L’Ajuntament exigirà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost
als immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter
permanent,
si
compleixen
les
condicions
que
es
determinin
reglamentàriament.
Aquest recàrrec s’exigirà als subjectes passius d’aquest impost, es meritarà
el 31 de desembre i es liquidarà anualment per l’Ajuntament, una vegada
constatada la desocupació de l’immoble.”
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Ús
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Article 9. Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds
Es modifica el punt 1 per substituir del redactat la referència a l’ordenança fiscal que
diu: “excepte en els supòsits d’exempció previstos en aquest article” per la referència
a la normativa cadastral “de conformitat amb la normativa cadastral”.
El nou redactat serà el següent:
“Article 9 - Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds
1. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constitutius del fet imposable de
l’impost, a què es refereix l’article 1 d’aquesta Ordenança estan obligats a declarar les
circumstàncies determinants d’una alta, baixa o modificació de la descripció cadastral
dels immobles, de conformitat amb la normativa cadastral.“
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’edictes de l’Ajuntament aquest acord
provisional, així com el text complet de la modificació aprovada, durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de l’anunci d’exposició
en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
TERCER. Publicar l’anunci d’exposició al públic en el Butlletí Oficial de la Província i a
més a més en un diari dels de major difusió de la província. Si transcorregut el termini
no s’han presentat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu,
sense necessitat d’un nou acord plenari en aquest sentit.

CINQUÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
l’acord de modificació de les ordenances fiscals, una vegada s’hagi aprovat
definitivament, de conformitat amb allò que preveu el Decret 94/1995, de 21 de febrer,
d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació
i d’Economia i Finances.
“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i
Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi
Anducas i Planas (ERC).
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Rosa
Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
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QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, transcorregut
el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de la modificació
aprovada.

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

8529f0e778b140f29deef4b2862c39d9001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

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

S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de
l’Àrea de Finances, amb el text següent:
6. Modificació ordenança fiscal número 5 reguladora de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
L’objecte d’aquest expedient és la modificació de l’ordenança fiscal número 5
reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels
tributs locals.
A la vista de la Memòria de l’Alcaldia, de l’informe 68/18 emès per l’Interventor i de
l’informe 114/18 de la tresorera accidental i cap de Secció d’afers tributaris,
S’acorda:
PRIMER. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2019 i següents la modificació de
l’ordenança fiscal número 5 reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, en el sentit que s’indica:
Es proposa modificar els articles 2n i 13è de l’ordenança fiscal número 5 per
tal d’adaptar-la a la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional, d’acord
amb els criteris interpretatius sobre el seu abast fixats pel Tribunal Suprem
en sentència de 09/07/2018.
Article 2. Actes no subjectes

“15. No es produirà la subjecció a l’impost en les transmissions oneroses de
terrenys, respecte de les quals el subjecte passiu acrediti la inexistència
d’increment de valor, tret que l’Administració pugui demostrar que s’ha
produït increment de valor.
El subjecte passiu haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així
com aportar les proves que acreditin la inexistència d’increment de valor.”
Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable.
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S’afegeix un apartat 15è a l’article 2 amb el següent redactat.

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

8529f0e778b140f29deef4b2862c39d9001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Es modifica el punt 2 que regula la bonificació de l’impost en les transmissions mortis
causa, per permetre que puguin accedir a la bonificació les parelles estables i els
descendents/ascendents que no han conviscut amb el causant els 5 anys anteriors a
la defunció d’aquest, per bonificar les transmissions per herència de locals amb
activitat econòmica, i per ampliar a 5 anys el termini durant el qual l’adquirent ha de
mantenir la propietat o el dret real de gaudiment sobre l’immoble.
El nou redactat de l’article 6.2 serà el següent:
“2. Bonificacions transmissions a títol lucratiu per causa de mort.
a) Es concedirà una bonificació del 95% de la quota de l’impost, en les transmissions
de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del
domini que afectin a l’habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per
causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges
o parelles estables i els seus ascendents de primer grau i adoptants.
De conformitat amb l’article 234.1 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, es
consideren parella estable, dues persones que conviuen en una comunitat de
vida anàloga a la matrimonial, en qualsevol dels casos següents:
a) Si la convivència té una durada de més de dos anys ininterromputs.
b) Si durant la convivència, han tingut un fill comú.
c) Si han formalitzat la relació en escriptura pública.
Es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el causant. No
obstant, s’entendrà que l’habitatge no perd el caràcter d’habitual a efectes d’aquesta
bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut del
causant suficientment acreditades.
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar
conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix
edifici o complex urbanístic.

Per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que l’adquirent acrediti que no és
propietari d’altres béns immobles urbans d’ús residencial. L’adquirent aportarà
certificació cadastral de béns immobles expedida per la Direcció General del
Cadastre o obtinguda a través de la Seu Electrònica.
El gaudi definitiu d’aquesta bonificació resta condicionat al manteniment de l’adquisició
en el patrimoni de l’adquirent, durant els cinc anys següents a la mort del causant,
llevat que morís dintre d’aquest termini.
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En qualsevol cas, per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que l’immoble adquirit,
en el moment de la defunció del causant, no estigues total o parcialment cedit a
tercers.
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b) Es concedirà una bonificació del 95% de la quota de l’impost, en les
transmissions, realitzades a títol lucratiu per causa de mort, d’immobles o
locals en els quals el causant, a títol individual, exercia efectivament de forma
habitual, personal i directa, activitats empresarials o professionals, sempre
que els adquirents siguin els seus descendents de primer grau i adoptats, els
cònjuges o parelles estables i els seus ascendents de primer grau i adoptants.
El gaudi definitiu d’aquesta bonificació resta condicionat al manteniment de
l’adquisició en el patrimoni de l’adquirent, així com a l’exercici de l’activitat,
durant els cinc anys següents a la mort del causant, llevat que morís dintre
d’aquest termini.
c) Els subjectes passius hauran de sol·licitar les bonificacions i aportar la documentació
que ho justifiqui, dins del termini establert per a presentar l’autoliquidació a l’apartat
7.b) de l’article 11è.
d) En el cas d’incompliment dels requisits a què es refereixen els paràgrafs a) i b), el
subjecte passiu haurà de satisfer la part de l’impost que hagués deixat d’ingressar com
a conseqüència de la bonificació practicada i els interessos de demora, en el termini
d’un mes a partir de la transmissió de l’immoble, presentant a l’efecte la corresponent
autoliquidació.”
Article 13è. Comprovació de les autoliquidacions.

SEGON. Exposar al públic en el tauler d’edictes de l’Ajuntament aquest acord
provisional, així com el text complet de la modificació aprovada, durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de l’anunci d’exposició
en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
TERCER. Publicar l’anunci d’exposició al públic en el Butlletí Oficial de la Província i a
més a més en un diari dels de major difusió de la província. Si transcorregut el termini

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 1

15/02/2019 La secretària acctal.

Es modifica el paràgraf 1r.
“1. Els òrgans gestors comprovaran que l'autoliquidació s'hagi efectuat mitjançant
l'aplicació correcta de les normes reguladores de l’impost i, per tant, que els valors
atribuïts i les bases i quotes obtingudes són les resultants d'aquestes normes, sense
perjudici de les facultats de comprovació previstes a la Llei general tributària,
i en especial pel que es refereix als valors declarats pel subjecte passiu als
efectes del que es preveu a l’apartat 15è de l’article 2 d’aquesta ordenança.”
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no s’han presentat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu,
sense necessitat d’un nou acord plenari en aquest sentit.
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, transcorregut
el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de la modificació
aprovada.
CINQUÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
l’acord de modificació de les ordenances fiscals, una vegada s’hagi aprovat
definitivament, de conformitat amb allò que preveu el Decret 94/1995, de 21 de febrer,
d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació
i d’Economia i Finances.”
“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i
Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi
Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito
Gómez (PSC).
Abstencions: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC).

S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de
l’Àrea de Finances, amb el text següent:
7. Modificació ordenança fiscal número 8 reguladora de la taxa per l’expedició
de documents administratius.
L’objecte d’aquest expedient és la modificació de l’ordenança fiscal número 8
reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius i la derogació de
diverses tarifes contingudes en l’article 7.

A la vista de la Memòria de l’Alcaldia i de l’informe 115/18 de la tresorera accidental i
cap de Secció d’afers tributaris,
S’acorda:
PRIMER. Derogar les tarifes de les taxes que es relacionen a continuació, contingudes
en l’actual article 7è de l’ordenança fiscal número 8 reguladora de les taxes per
l’expedició de documents administratius:
Epígraf 2n. Expedició de plaques. Plaques d'identificació d'obra
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EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels
tributs locals.
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Epígraf 9è. Padró d’Habitants
- Certificats històrics (a partir de 01/03/1986)

8,65 €

- Certificats de convivència

5,40 €

- Certificats d’empadronament

3,25 €

- Volants d’empadronament

0,55 €

Epígraf 10è. Registre de parelles de fet. Per certificat

3,25 €

SEGON. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 8
reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius, en el sentit que
s’indica:
Article 2n. Fet imposable
Es suprimeix el redactat de la lletra a) del punt 4, de l’article 2n que fa referència als
documents relatius al padró d’habitants atès que s’han derogat les tarifes.
L’article 2n.4 quedarà amb el següent redactat:
“4. No es trobaran subjectes a la taxa:
a) L’expedició de certificats de béns quan siguin necessaris per sol·licitar l’assistència
jurídica gratuïta.
b) L’expedició d’informes i certificats quan es lliurin a conseqüència de la prestació de
col·laboració requerida per jutges i tribunals o per altres administracions públiques per
a l’eficaç compliment de llurs tasques. “
Article 5è. Exempcions subjectives.
Es proposa la supressió de l’article 5è que regula les exempcions subjectives atès que
els supòsits que contempla no són vigents en l’actualitat.

Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents circumstàncies:
1. Haver estat declarades pobres per precepte legal.
2. Estar inscrites en el Padró de Beneficiència com a pobres de solemnitat.
3. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han de fer efecte,
precisament, en el procediment judicial en el que hagin estat declarats pobres.”

Amb la supressió de l’article 5è varia la numeració dels successius articles.
Article 5è. Quota tributària
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“Article 5è. Exempcions subjectives
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Article 6è. Tarifa
Article 7è. Bonificacions de la quota
Article 8è. Acreditament.
Article 9è. Declaració i ingrés
Article 10è. Infraccions i sancions
Article 7è. Tarifes (en endavant 6è).
Es modifica per suprimir les tarifes derogades en el punt primer del present acord.
TERCER. Exposar al públic en el tauler d’edictes de l’Ajuntament aquest acord
provisional, així com el text complet de la modificació aprovada, durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de l’anunci d’exposició
en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
QUART. Publicar l’anunci d’exposició al públic en el Butlletí Oficial de la Província i a
més a més en un diari dels de major difusió de la província. Si transcorregut el termini
no s’han presentat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu,
sense necessitat d’un nou acord plenari en aquest sentit.

15/02/2019 La secretària acctal.

CINQUÈ. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que,
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de la
modificació aprovada.
SISÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya l’acord
de modificació de les ordenances fiscals, una vegada s’hagi aprovat definitivament, de
conformitat amb allò que preveu el Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de
funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i
Finances.”
“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU),
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel
i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC),
Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
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8. Modificació ordenances fiscals 15 i 16 reguladores de les taxes per
ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies i taules i cadires.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea
de Finances, amb el text següent:
L’objecte d’aquest expedient és la modificació de la disposició transitòria única de les
ordenances fiscals número 15 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions i número 16, reguladora de la taxa per l’ocupació de
terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels
tributs locals.
A la vista de la Memòria de l’Alcaldia i de l’informe 112/18 de la tresorera accidental i
cap de Secció d’afers tributaris,
S’acorda:
PRIMER. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2019 i següents la modificació de
les ordenances fiscals que es detallen a continuació, en el sentit que s’indica:
ORDENANÇA FISCAL NUMERO 15. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals,
estintols, bastides i altres instal·lacions.
Es modifica la disposició transitòria única que regularà la suspensió de la vigència de
la taxa per ocupació del domini públic amb mercaderies per un període de dos anys.
“Disposició transitòria única.

ORDENANÇA FISCAL NUMERO 16. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Es modifica la disposició transitòria única que regularà la suspensió de la vigència
d’aquesta taxa per un període de dos anys.
“Disposició transitòria única.

Marta Puig i Puig
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Amb caràcter excepcional per als exercicis 2019 i 2020 resta suspesa la vigència de la taxa
per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, regulada en l’annex de tarifes.”
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Amb caràcter excepcional per als exercicis 2019 i 2020 resta suspesa la vigència d’aquesta
ordenança fiscal.”

SEGON. Exposar al públic en el tauler d’edictes de l’Ajuntament aquest acord
provisional, així com el text complet de la modificació aprovada, durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de l’anunci d’exposició
en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
TERCER. Publicar l’anunci d’exposició al públic en el Butlletí Oficial de la Província i a
més a més en un diari dels de major difusió de la província. Si transcorregut el termini
no s’han presentat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu,
sense necessitat d’un nou acord plenari en aquest sentit.
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, transcorregut
el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de la modificació
aprovada.
CINQUÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
l’acord de modificació de les ordenances fiscals, una vegada s’hagi aprovat
definitivament, de conformitat amb allò que preveu el Decret 94/1995, de 21 de febrer,
d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació
i d’Economia i Finances.

S’adopta l’acord per unanimitat.”
9. Modificació ordenança fiscal número 36 reguladora de la taxa pel servei de
recollida i transport d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea
de Finances, amb el text següent:
L’objecte d’aquest expedient és la modificació de l’ordenança fiscal número 36
reguladora de la taxa pel servei de recollida i transport d’escombraries i altres residus
urbans domiciliaris.

Marta Puig i Puig
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“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU),
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel
i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC),
Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
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EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels
tributs locals.
A la vista de la Memòria de l’Alcaldia i de l’informe 113/18 de la tresorera accidental i
cap de Secció d’afers tributaris,
S’acorda:
PRIMER. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2019 i següents la modificació de
l’ordenança fiscal número 36 reguladora de la taxa pel servei de recollida i transport
d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris, en el sentit que s’indica:
Article 5. Beneficis fiscals
S’afegeix en l’article 5.1 una nou punt c) per regular una nova bonificació amb la
finalitat de beneficiar les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.
El redactat de l’article 5è.1.c) serà el següent:
“c) Gaudiran d’una bonificació del 100% de la taxa els subjectes passius que,
durant l’exercici de meritació d’aquesta, hagin estat beneficiaris d’ajuts
socials concedits per aquest Ajuntament, sempre que reuneixin els següents
requisits:

- Que el subjecte passiu no sigui propietari d’altres béns immobles urbans
d’ús residencial. Per acreditar aquest extrem el sol·licitant aportarà
certificació cadastral de béns immobles expedida per la Direcció General del
Cadastre o obtinguda a través de la Seu Electrònica.
Aquesta bonificació es concedirà prèvia sol·licitud de l’interessat, que s’haurà
de presentar abans del 31 de gener de l’exercici següent a aquell en què
s’hagi beneficiat de l’ajut social i a la que s’adjuntarà la documentació
acreditativa del compliment dels requisits.
L’Ajuntament adoptarà l’acord corresponent de concessió de la bonificació i
procedirà, si s’escau, a la devolució de la taxa satisfeta.”

Marta Puig i Puig
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- Que l’immoble que serà objecte de bonificació sigui l’habitatge habitual del
subjecte passiu. A aquests efectes es considera habitatge habitual l’immoble
on figuri empadronat el beneficiari. No obstant això, s’entendrà que
l’habitatge no perd el caràcter d’habitual a efectes d’aquesta bonificació,
quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut del causant
suficientment acreditades.
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SEGON. Exposar al públic en el tauler d’edictes de l’Ajuntament aquest acord
provisional, així com el text complet de la modificació aprovada, durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de l’anunci d’exposició
en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
TERCER. Publicar l’anunci d’exposició al públic en el Butlletí Oficial de la Província i a
més a més en un diari dels de major difusió de la província. Si transcorregut el termini
no s’han presentat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu,
sense necessitat d’un nou acord plenari en aquest sentit.
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, transcorregut
el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de la modificació
aprovada.
CINQUÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
l’acord de modificació de les ordenances fiscals, una vegada s’hagi aprovat
definitivament, de conformitat amb allò que preveu el Decret 94/1995, de 21 de febrer,
d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació
i d’Economia i Finances.

Jordi Anducas
Explica que farà l’exposició en conjunt perquè si bé l’ordre es que van modificant diferents
impostos o taxes, la motivació va per una altre via. Hi ha tres raons per les quals consideren
adient ara modificar certes parts de certes ordenances fiscals. Hi ha uns canvis què són
purament tècnics, és per facilitar el tràmit i degut a sentències recents han de posar al dia
les ordenances. Després hi ha una raó, són cinc punts de caire polític, coses que ells creuen
que ho han de fer perquè ho creuen així. I després hi ha una altre raó, com a novetat en
aquest ajuntament, han volgut començar a fer un mica dintre de les possibilitats que dona
la tributació i els ingressos que té un ajuntament, dotar-lo d’una certa progressivitat en
el conjunt d’impostos i taxes que cobren, intentar en la mesura que poden que qui més te
pagui mes i qui menys té, pagui menys. De caire polític proposen 5 canvis i de caire tècnic
són 4 modificacions. Començarà explicant les de caire de dotar un cert grau de
progressivitat en tot el conjunt d’ingressos, impostos i taxes què té aquest ajuntament.

Marta Puig i Puig
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El president
Explica que es debatran diversos punts de modificació de les ordenances fiscals, els punts
5é, 6é, 7é, 8é i 9é. Els explicarà tots en conjunt el Jordi Anducas, desprès demanaran si
hi ha preguntes, ho respondran i un cop parlat passaran a la votació de cada un dels punts
per separat. Llegeix el títol de cada punt. Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
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Dir que amb totes aquestes modificacions ni augmenten ni disminueixen els ingressos de
l’ajuntament, més o menys, l’impacte que han valorat de les modificacions farà es quedin
pràcticament al mateix volum d’ingressos, per una banda deixaran de recaptar a certs
ciutadans i per altre banda alguns altres hauran de pagar una mica més i en conjunt queda
com estava. El primer que fan en l’IBI, augmenten les bonificacions què actualment ja es
fan a les famílies monoparentals i nombroses que tinguin una única propietat, habitatge
habitual i que sigui de valor cadastral inferior a 100.000 €. Aquesta bonificació ja existeix
i el que fan es augmentar-la. Fins ara hi havia un barem a la renda de la unitat familiar i
el que fan, en general, augmenten aquesta bonificació un 30% per aquestes famílies que
compleixen totes les condicions amb rendes inferiors a 18.000 € que abans tenien una
bonificació del 90% i la seguiran tenint. Entre 18.000 € i 30.000 € de renda anual abans
tenien una bonificació del 60% ara passaran a tenir la màxima què és del 90%. I les
famílies que tenen entre 30.000 € i 42.000 € de renda anual, abans tenien una bonificació
del 40% en l’IBI i ara el pugen al 60%. A banda d’augmentar aquesta bonificació,
intentaran donar més ressò perquè s’ha de demanar. Per poder gaudir d’una bonificació el
contribuent ha de venir, demostrar tots els paràmetres i el que faran és donar més ressò
i que no se’ls escapi cap família nombrosa i monoparental que compleixi aquestes
condicions i rendes. També el que fan és la contra, augmentar l’IBI en certs immobles, el
que han decidit que paguin menys els que menys tenen i més els que més tenen, el criteri
que han determinat és que s’augmenta el tipus d’IBI que el residencial per tothom és del
0,93% sobre el valor cadastral és l’IBI que paguen tots. És 0,77% quan són immobles
rústics, el general és 0,93 % sobre el valor cadastral. El que fan és augmentar aquest tipus
al 1,23% en els casos d’immobles que siguin d’us comercial industrial i que siguin el valor,
d’aquests immobles, superior a 300.000 €. El compromís que agafen d’elaboració del
pressupost del 2019 que aquesta major recaptació que tindran per implementar aquest
canvi en les ordenances, el tornaran a l’àmbit comercial i a l’àmbit industrial. Anirà a
augmentar partides dels usos als que els augmenten l’IBI. Pel que fa la taxa d’escombraries
introdueixen una nova bonificació que no existia, bonificaran el 100% de la taxa
d’escombraries a tots aquells usuaris de serveis socials, tothom que rep alguna ajuda social
a serveis socials té dret a venir a demanar la bonificació del 100% de la taxa
d’escombraries. Evidentment, la taxa d’escombraries és una taxa que paguen els
propietaris, si està a serveis socials i no té cap propietat aquesta taxa no es podrà bonificar.
Paral·lelament i avui no és el dia que ho han de parlar, està previst per complementar, per
ajudar en quan a IBI i taxa escombraries a persones que no són propietàries i no els afecta,
obriran un pla d’ajudes addicionals per afavorir a tothom. Serà un tema de pressupostos.
Aquests són els tres canvis amb la idea de progressivitat. Els canvis de caire polític en
diferents impostos per qüestió concretes que creuen que poden ser interès i creuen de
justícia. El primer canvi és en l’IBI, introdueixen una modificació que no hi era del 95% IBI
pe aquells immobles d’entitats que desenvolupen activitats econòmiques i siguin
declarades d’interès o d’utilitat municipal per concórrer en circumstàncies socials, culturals,
històric, artístiques o de foment de l’ocupació. Qualsevol propietari que desenvolupi
activitat econòmica i que consideri és d’especial interès per aquestes raons que ha dit
podrà sol·licitar a l’ajuntament per tenir accés a aquesta bonificació del 95% de l’BI. Perquè
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15/02/2019 La secretària acctal.
Marta Puig i Puig
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sigui aprovat haurà de ser aprovada per Ple. Aquesta bonificació no la tenien, a molts
ajuntaments la tenen i creuen què és una oportunitat perquè se’n gaudeixin entitats o
veïns del poble. Una altre modificació de caire polític, doten una modificació per crear un
recàrrec del 50% a l’IBI d’immobles d’ús residencial que es trobin desocupats de caràcter
permanent i que compleixen les condicions de caràcter permanent, que malauradament, a
nivell estatal està pendent de desenvolupar però ells volen que quedi constància a les
ordenances que consideren que amb els problemes d’habitatge que tenen a Corbera, arreu
de l’àrea metropolitana però Corbera especial, degut a la crisi que han tingut molts
habitatges estan desocupats i volen aquest recàrrec com a mesura de pressió als
propietaris, les posin a lloguer o s’ocupin. L’aplicació d’aquest recàrrec a curt termini serà
molt complicada perquè primer, a nivell estatal, s’ha d’aprovar el reglament que digui el
que és un habitatge desocupat. Creuen què és important que Corbera es manifesti i a les
seves ordenances amb aquest impuls que la habitatge sigui nombrosa i no hagi cases i
pisos buits i hi ha problemes de trobar habitatge. Una altre modificació de caire polític és
en el IVA quan hi ha una transmissió, en el cas d’herències l’ordenança que tenien fins ara
dona una bonificació del 95% quan l’herència va d’un cònjuge a un altre i per poder gaudir
calia estar casats en matrimoni, el que afegeixen és que també puguin gaudir la figura de
parella estable on s’ha de demostrar que s’ha conviscut durant uns anys i hagi escriptura
notarial, les parelles de fet tenen un registre i computen amb l’actual ordenança. Creuen
que és de justícia, donada la diferent forma que les parelles s’uneixen. En aquest sentit de
fer una miqueta de justícia, afegeixen una bonificació del 95% en cas d’herència. Hi ha
hagut casos, i creuen què és injust, que una persona hereta d’un familiar i hi ha en mig un
negoci i el pagament en aquest cas ha perjudicat al negoci. El que fan en cas d’herència
que l’hereter també està en aquest negoci que s’hereta, hi hagi una bonificació del 95%
acomplint tot una sèrie de condicions. Creuen què és una bonificació que quan mor un
familiar, a sobre què es té la desgràcia de la mort no perjudiqui el negoci amb un Impost
d’Increment de Valor. Si algú li ha passat, ja sigui per herència o per transmissió, és un
impost bastant quantiós. Aquests canvis a nivell polític, ja fa dos anys (2017-2018) de
forma transitòria van eliminar la taxa que paguen els comerços i restauració amb ocupació
de via publica amb terrasses o mercaderies i el que fan és passar dos anys mes aquesta
moratòria, 2018 i 2019 seguiran sense tenir que pagar aquesta taxa. Creuen que la mesura
va ser bona, destinada a dinamitzar tot el que és el comerç i la restauració i creuen que
per consolidar-la, ara no és el moment de tornar a ficar-les una taxa i allarguen la
moratòria al 2019 i 23020. I per últim comenta per sobre les modificacions què fan de
caràcter tècnic què son per facilitar la vida al contribuent, en referència a l’IBI del Cap
(Centre Atenció Primària) què actualment l’estan girant IBI i com compleix unes condicions
i cada any se li bonifica el 100%. El què fa la Llei d’Hisendes Locals, és directament, cali
ficar-lo d’exempt i ja no li giraran l’IBI. Un altre canvi, és afegir una menció que tot el
recull de bonificacions que es pot gaudir una persona d’IBI, només pot gaudir una i no pot
acumular. És un tema què està previst a la legislació i no ho tenien incorporat a les
ordenances. Un altre canvi tècnic, en l’IVA, ara amb la crisi moltes persones han venut
malauradament les seves propietats. Moltes vegades han perdut diners però en canvi com
la quantificació es fa amb altres barems i hi havia de pagar. Els contribuents han tramitat
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unes demandes que han arribat al Tribunal Constitucional i al Suprem i els han donat la
raó. Per tant el que fan, és introduir en l’ordenança què en el moment què es fa una
transmissió, si demostra que no ha fet valor passa a ser una operació no subjecta i ja no
giren l’impost i estalvien que s’hagi de fer tot el tràmit judicial i passar anys fins a
recuperar-ho. I per últim, hi ha tot una sèrie de tràmits per expedició de plaques i tràmits
relacionats amb el cens, certificats de residència.. què eren taxes molt ridícules de 0,50 €,
2 €, 1 €, que de fet els treballadores deien que era més complex cobrar-ho que no fer el
volent, el que fan es eliminar per facilitar la feina interna i per la gent que ho demani. Això
són tots els canvis que fan, no suposa mes o menys pressió fiscal, el nivell d’ingressos es
manté com estava, és facilita i la progressivitat que hi haurà gent que pagarà menys per
bonificació i uns altres que pagaran una mica més però com a contrapartida aquesta mica
més es retornarà en el seu sector d’activitats.

Ramon Gabarrón
Diu que parlarà de dues de les ordenances fiscals, de les altres estan d’acord encara que
tinguin alguna discrepància poden tirar endavant sense problemes. Però el que si la de
l’IBI en concret. Els comentaris dels senyor Anducas està d’acord que hi ha una posició
política important. Diria que dels tres aspectes que ha parlat el que destaca més és el
polític. Perquè es posen coses que com ell mateix ha dit no es podran portar a terme, però
es posen. De progressivitat, cap. Hi ha una pressió fiscal sobre 8-9 persones en concret a
Corbera amb una pujada de tipus. En quant aquest tema, ells ja ho havien parlar moltes
vegades. Són els punts que es van presentar en al·legacions la CUP i ara que estan
governant el que fan és aplicar aquestes propostes que havien fet. Parlant de l’IBI ells
sempre havien dit que o no es podien aplicar o eren injustes. Les bonificacions tampoc es
poden tractar de progressives, són bonificacions en funció d’una circumstància per tan no
afecten a una progressivitat. Parlant de l’IBI quan han modificat aquets escala, que amb
això no tenen cap inconvenient, que han passat dels 18.000 € als 30.000 € per tant han
pujat del 60% al 90%, llindar els 30.000 € cap amunt en quan a ingressos i els 42.000 €
que els han pujat del 40% al 60% per tant hi ha una bonificació favorable a les famílies
monoparentals i nombroses en uns casos del 20%, en altres del 30% i en altres casos 0
perquè el que tenia el 90% segueix tenint el 90% per tant amb aquest no l’han bonificat
gens. Pregunta, han valorat això quin efecte té en quant a cost per l’Ajuntament aquest
canvi? Li pot dir?
Jordi Anducas
Diu que tal qual era la bonificació anteriorment, per aquest concepte al 2018 s’han bonificat
en famílies monoparentals 1.418 € i en famílies nombroses s’han bonificat en total 2.765
€. Si li posem aquest mig del 30%, si presenten el mateix volum, representa una augment
per l’Ajuntament i un benefici per al ciutadà de 1.290 €. Ara bé, com l’IBI, la intenció d’ells
és intentar què es presentin mes persones, donar-li més cobertura.
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Ramon Gabarrón
Diu però això és una altre cosa, ara és per valorar quin efecte té. Estan parlant d’una
bonificació que li costarà, que no és ben bé així la paraula correcta però li costarà a
l’Ajuntament 1.250 €. Es poca cosa per tant no afecta a la tresoreria de l’Ajuntament.
Segon punt, gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost els béns
immobles en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal que després ho haurà d’aprovar el Ple, etc. Tenen fet
un estudi de quines empreses pot afectar?

Ramon Gabarrón
Demana quines empreses o quantes pot beneficiar aquest punt. Altre punt, diu què es
modifica per regular el tipus de gravamen diferenciat en funció dels usos dels immobles. I
el recàrrec del 50 % sobre els bens immobles d’ús residencial. Com ell mateix ha dit, els
d’ús residencial què estiguin desocupats, insisteix que havia sortit més d’una vegada en
les al·legacions que havia presentat la CUP, com sap és un tema que no es pot aplicar. Per
tant ells sempre, quan governaven, havien sigut reticents en posar-lo perquè simplement
és un “brindis al sol”. Com segurament es l’altre punt que han parlat abans. Perquè per
aplicar-ho es necessita que hi hagi un reglament que ha de fer la Generalitat i ha de passar
la llista dels immobles que compleixen aquest requisits. I mentre la Generalitat no ho faci,
res fa creure que a curt termini ho farà. Simplement està posat aquí políticament, és
política. Vol dir “que vegin el que nosaltres fem, no serveix per res, però que ho vegin.”
L’altre punt de l’increment per usos, llegit així tècnicament és molt maco però la seva
aplicació és injust totalment, un greuge comparatiu amb altres persones. Ho havien parlat
en els dos últims anys, cada vegada que la CUP els presentava les al·legacions. Veu que
segueixen per aquest camí. Si volen fer-ho perquè la llei ho permet, facin be, que sigui
coherent i no perjudiqui a la resta de veïns. De la manera que ho fan afecta a 8 usuaris a
Corbera que pagaran en lloc de 0,936 a l’1,23% que és el màxim que l’Ajuntament de
Corbera pot posar perquè sinó segurament l’haurien posat més alt. A mes a més posen
què el valor cadastral mínim ha de ser de 300.000 €. La llei permet implementar els tipus,
només en un 10% dels valors cadastrals més alts i a més a més pels diferents usos que
tinguin i s’ha d’excloure els residencials. Resulta que ho apliquen a l’ús industrial i al
comercial i hi ha mes usos, en concret 13 usos diferenciats. Si treuen el residencial vol dir
que hi ha 12 categories d’usos que aplicant aquesta idea o legalitat que permet incrementar
a cada el 10%, doncs apliqui a tot a reu. I sobre només ho aplicant als que tinguin un valor
del immoble superior a 300.000 €. Primera situació injusta, si una persona té 10 immobles
i cap puja més de 300.000 € no li cobren, encara que entre tots pugin més de 300.000 €,
greuge comparatiu. Perquè 300.000 €, que és el que tenen un patrimoni de 100.000 € no
haurien de pagar més que els de 50.000 €? I parlen de valor cadastral, perquè si parlen
de valor reals, aquets 100.000 € poden ser 500.000 €. Per tant, el que te un valor cadastral
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de 100.000 € no ha de pagar? Si està dins d’aquest 10%, ja és injust que només posi el
10%, el que està fora del 10% no paga. Això de progressivitat no en té res i de injustícia
en té molta. Insisteix, perquè 300.000 €? Com a mínim agafi els que son el 10%, ja és
injust de per si però agafi tots els que estan dins del 10% no? Després, aquí en aquests
cas es baixen en dos usos, el industrial i el comercial, i resulta que en un d’ells hi ha 8
subjectes. És complicat però, el perdonarà però si no l’explica tot no s’entén. Si resulta
que agafant els usos industrial i comercial, al comercial hi ha 172 subjectes fiscals són el
10%. Vol dir que d’aquests 17 que ell podria incrementar el tipus, resulta que només
s’agafa els que són més de 300.000 € i llavors d’aquests 17 li queden 5 i d’aquets 5 resulta
que 2 són de l’Ajuntament per tant només s’aplica a 3. Hi d’aquets 3 resulta que hi ha 2
immobles que són del mateix. En definitiva només hi ha 2 persones que paguen. Un és un
banc i l’altre és un pobre comerciant, serà l’únic comerç de Corbera que pagarà l’1,23.
L’agradaria saber si aquest és la persona més milionària de Corbera. No ho sap, a lo millor
si però serà una pura coincidència a més a més es queden enredera que no pagaran:
bancs, Correus, Telefónica, etc etc. Això de progressiu i just i coherent no en té res. Si
agafen l’ús industrial, es queda limitat a 6 persones que tenen mes de 300.000 €. Ara dins
del 10% hi ha més però com han agafat el límit de 300.000 €, no pagaran. Realment dins
d’aquets grup hi ha 64 usuaris aprox., d’aquets el 10% són 6 i aquets 6 coincideix en
aquets cas que tenen més de 300.000 € i pagaran l’1,23%. 6 usuaris més els 2 d’abans,
són 8 que s’ho carregaran tot. Tenint en comte que si tira mes enrere també trobarà bancs,
empreses i gent que segurament, encara que tingui un patrimoni de 200.000 € o 150.000
€, dons si fan progressiu li cobrin alguna cosa no? En lloc de l’1,23% posin a uns l’1%,
altres 1’10%, altres 1’15%, altre 1’20% i altre 1’23%. Això seria realment donar
progressivitat però no ho és. Pregunta perquè els altres usos no s’han tingut en compte.
Ell pregunta, perquè 300.000 €? Perquè només dos usos? Si miren els altres usos i no els
dirà tots perquè alguns d’ells s’hauria de revisar perquè potser alguns d’ells no està bé
aplicat perquè els aplica el mateix usuari quan es dona d’alta i hi ha alguns dels usos que
només hi ha 6 immobles, 4 o 8 i el 10% és 0. Tots aquets s’escapen de si han d’aplicar un
tribut més alt i entre ells es poden trobar la Laviana i es poden trobar algun banc. Resulta
que la Laviana què és una de les empreses més importants de Corbera i que segurament
té un patrimoni “de conya”, el té perquè ho ha mirat, no li cobraran res, li cobraran el
0,936% .. això és just progressiu i coherent. Fantàstic, això ja ho havien explicat moltes
vegades i ells s’ho han “saltat a la torera”. Mirant els altres usos, tenen per exemple l’ús
de la lletra M (obres d’urbanització, jardineria i sol sense edificar), aquest grup està
composat per 1.353 immobles usuaris. El 10% serien 135, doncs d’aquest 135 com que
no han determinat el tipus d’ús, no li cobren res. I dintre d’aquest grup hi ha la Sareb, la
societat d’actius bancaris per dir d’una manera el “banco malo” que deien amb 3.000.000
€ d’immobles a Corbera i no li cobraran res? O sigui, li cobraran el 0,936%. Els sembla bé?
Amb ell no li sembla gens bé. No és ni coherent, ni progressiu ni cap altre cosa. Dins
d’aquest grup hi ha moltes altres persones, promotors, bancs, immobiliàries. En concret
només mirant-ho per sobre, seguint la seva política, ha trobat 8 que sobrepassen els
300.000 € i no els cobraran més que el 0,936 % igual que qualsevol d’ells aquí. Si miren
el grup O (es titula oficines) hi ha 7 usuaris, el 10 % és 0,7 i vol di 0 i aquí està la Laviana
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amb un patrimoni d’1.800.000 €. Això és just eh? És d’una injustícia tremenda. No diu més
perquè als altres usos els passa el mateix. Quan diuen el cultural no el cobraran, l’esportiu
no cobraran, en principi com a concepte no li sembla malament però si els miren i analitzen
els usos no tots són per activitats culturals. Els propietaris, alguns d’aquests ho tenen
segurament llogat o fan un negoci i per tant perquè s’ha de tractar com a cultural o esportiu
si és privat i no públic. És d’una incoherència total. Bé és cert que la Llei diu que els d’ús
residencial no s’han d’aplicar. Aquí torna a veure una injustícia perquè la persona
treballadora normal i corrent que te una cas o un pis, està d’acord que on viu no li faci un
recàrrec superior al 10% però, aquest 10% que per si sol ja és injust resulta que dins dels
valors residencials hi ha valors fins a 800.000 €. Una persona que té una propietat de
800.000 € possiblement avui en dia s’hauria de tractar no pel valor cadastral sinó per la
renda de la persona, seguint la mateixa tònica, resulta que una persona que en teoria té
800.000 € en una propietat s’entén que es una persona amb un poder adquisitiu important
però com què és d’us residencial no li cobrarien. Això és Llei, però no vol dir què perquè
sigui Llei no sigui injust. Quan ells han governat, sempre han estat en contra d’aplicar això
perquè al final de la manera que ho han fet estan parlant de 15.000 € més a base de 8
persones del municipi. Això de just no en té res. Dins d’aquest ús residencial també troben
empreses, que tenen patrimoni i no és just que estigui com a ús residencial. L’aplicació
d’aquesta normativa és “kafkiana” i és totalment injusta i incoherent. Ell els demanaria
que la retirin perquè això els portarà problemes. Evidentment ells votaran en contra. En
quant a l’ordenança fiscal número 5 de la plusvàlua podrien discutir si treure la obligació
abans de què una persona que tingui dret a aquesta bonificació havia d’haver conviscut
amb la persona que s’ha mort, és discutible però no veuen favorable i els agradaria que
ho revisessin, és en el cas dels negocis troben bé que s’hagi introduït aquesta bonificació,
però no els sembla bé que els obliguin a estar 5 anys perquè els negocis van com van i si
al final s’ha de vendre el negoci, el perd, queda endeutat i a sobre li reclamen el import de
la Plusvàlua, els sembla no gaire ètic i procedent i els agradaria que s’ho replantegin i
redueixin els 5 anys o a 3 o a 2 o a 0. Per el demès, les altres les aprovaran.

J.A. Andrés Palacios
Diu que en aquests cas el regidor quan explica els punts, va saltant d’un a l’altre i costa
seguir-ho per els seus criteris passa d’un punt a l’altre. Després quan parla la oposició
sempre s’aixafen els punts. En el primer punt parlaven del Cap, d’una bonificació etc., per
aclarir això la es feia, es paga i desprès es torna, no és cap novetat, és una simplificació.
Ho diu perquè aquí presenten molts punts i dona la sensació de molt titular però cosa
efectiva poca. Quan parlen de bonificar segon quines entitats, no hi ha aquest criteri. Això
és una subvenció encoberta. Si ja donen subvencions perquè una altre encoberta? I
desprès decidir quina entitat si i quina entitat no, passar-ho per un Ple. O ho fan totes o
com fan ara, aquelles entitats que es dona la subvenció, s’incrementa i queden bé amb
ells. Com deia el company, segons ell estava parlant de 12 empreses que serien uns 16.000
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€ el que recaptarien, però no va dir el que podrien deixar de cobrar d’altres. El tema dels
habitatges, ho van comentar, habitatges vuits sempre s’ha parlat quin recàrrec es podria
fer, si l’IBI, l’aigua el que sigui. Saben què és il·legal, que no és pot aplicar. Encara que
avui s’aprovi i s’incorpori per l’any que ve, ja no és una competència de la Generalitat, és
Estatal. La Generalitat dirà la seva i si l’any que ve s’aprova tampoc ho podran aplicar
perquè no pot ser el mateix any, serà el següent. Per tant, com deia el company que li ha
xafat la paraula, és un “brindis al sol”. És publicitat, propaganda. En el punt 5, com deia el
company, van pujar de 5 anys aquí i ho van parlar a la Assessora, hi ha moltes formes i
ells no són especialistes en picaresca encara que ho semblin a vegades. Però traspassar
una empresa o llogar-la, com faran el control desprès? Per tant cinc anys troba que és una
passada i hi ha molta picaresca per evitar sabent que hi ha una bonificació del 95%. En el
36 què és el de residus, incorporen aquí aquestes subvencions aquestes persones que
hagin passat per ajuts socials. No és una altre vegada un “brindis al sol” no? Les persones
que tenen ajuts socials malauradament, l’Ajuntament ja els dóna ajuts per pagar els
rebuts, l’aigua, la llum, tot, això també és bonifica. Fer-ho així és per fer titular també no?
La seva pregunta seria, igual que l’IBI normalment per normativa es gira al propietari, no
sap quanta gent dels què estan amb serveis socials són propietaris. Tal com ho apliquen,
difícilment arribarà a una persona que està amb serveis socials perquè va al propietari. En
el tema de les taxes de reposició, no ha comentat l’import de les taxes que cobra
l’Ajuntament no? És una reposició mínima, és cert que la gent que va a demanar qualsevol
document paga alguna cosa simbòlica pràcticament, està molt be bonificar-los però fer
aquest titular que han baixat els impostos quan la repercussió és mínima, no te cap sentit.
I la última què es la normativa sobre cadires, ja ho feien. Ha fet una pilota saltant d’una
proposta a l’altre, com si fos un gran titular que farien, com ha dit el seu company també
queden moltes coses en evidència i en algunes coses estaran d’acord en altres votaran en
contra però la primera, ell també li faria el prec què ha dit el company, què la retirin, què
la tornin a estudiar, què no és mala idea i la tornin a presentar què encara tenen temps
per poder aplicar l’any que ve. Sinó, creu que és un perjudici de molta gent, ells mateixos.

Jordi Anducas
Respon a la primera pregunta si han fet una estimació sobre la bonificació a entitats que
tinguin una activitat econòmica que tinguin especial interès, no han fet cap estimació ni
cap estudi perquè no tenen ni idea de qui vindrà a demanar-ho. Quants més vinguin,
hauran de decidir-ho entre tots. Ell deia quin pal, és que venen a treballar i si ve algú i
justifica què és d’interès local dons ho faran, ho analitzaran i entre tots decidiran. S’ha
anat la llum. Aquesta bonificació concreta és una bonificació que tenen multitud
d’ajuntaments, ho demanen, justifiquen i es decideix, no passa res. Ells deien “notícies”,
ningú ha dit que baixen impostos, ho ha repetit dos vegades per si no s’entén però no
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l’escolta. El nivell d’ingressos de totes aquestes modificacions és mantenir el nivell
d’ingressos que tenien per tant algunes pugen una mica i altres que pugen..
El president
Demana disculpes per aquest moment d’interrupció als que estan escoltant per la ràdio,
perquè s’ha anat la llum a la sala de Plens un parell de vegades. Dóna la paraula al senyor
Jordi Anducas.
Jordi Anducas
Diu que estaven amb la bonificació a entitats d’especial interès local i torna a dir el mateix.
Ell també li deia que lo de l’exempció al Cap, ja ho ha dit ell què era una exempció tècnica
per facilitar. Sobre el tema de l’IBI el Xavi explicarà però amb ell, sincerament senyor
Gabarron, ells no fan ordenances mirant a qui afecta i a qui no, ho diu de veritat. Quan és
modifica una ordenança el que miren és un criteri. Si no l’agrada el criteri li sembla perfecte
però venir a donar noms, perquè ha dit noms d’empreses li sembla de veritat de lo més
esperpèntic que hi ha en política. Donar noms de si “fulanito” què si “menganito” això li
sembla de veritat una baixesa moral i una baixesa ètica i fer-ho servir en contra de.. es
que li sembla.. No sap ell a què es dedica, no sap d’on treu.. Ell no té la informació de qui
afecti i a qui no i no l’ha mirat i no l’ha jutjat. I ell aquí mirant que si “fulano” pagarà més
que si “mengano” no pagarà. Però ell a que es dedica? A que es dedica ell? Faci-s’ho mirar.
El president
Demana sentir a qui te la paraula.
Jordi Anducas
Diu sobre el tema de com controlar en cas d’herència si hi ha un negoci, el control ho fa
l’Organisme Tributari (ORGT)els han confirmat per tant hi ha problema. I sobre el tema
que ha dit d’un recàrrec què era il·legal, de il·legal aquí no hi ha res.
J.A. Andrés Palacios
Diu què no es podia aplicar, no què era il·legal. Ha canviat les paraules.

J.A. Andrés Palacios
Diu que no es pot aplicar perquè és normativa estatal.
Jordi Anducas
Respon que no es pot aplicar, ja ho ha dit ell també, perquè falta desenvolupar un
reglament.
J.A. Andrés Palacios
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Diu què si, és il·legal, no es pot posar ara quan sap que no es pot aplicar. L’any que ve
tampoc s’aplicarà encara que ho aprovin perquè és per l’altre exercici. Per tant és un
“brindis al sol”.
Jordi Anducas
Respon que aquí estan per fer política i ..
J.A. Andrés Palacios
Contesta què ells està per més que fer política. Demana perdó al senyor president.
El president
Diu que en el seu moment tenia la paraula.
Jordi Anducas
Comenta una cosa que també ha dit que el tema de terrasses ja ho tenien fet i ja ho ha
explicat. Intenta explicar les coses no sap perquè li retreu. I per la seva part res mes.

Xavi Miquel
Respon que sobre el tema de l’IBI, suposa que després de tants anys insistir-ho creu que
ha estat per equivocació, ha barrejat els conceptes. El que és cert i no es pot aplicar és el
recàrrec als pisos buits no a l’IBI diferenciat i això, com ja s’ha comentat, està pendent de
l’aprovació d’un reglament no de la Generalitat sinó que depèn de l’Estat i com ha dit fa
molt anys que s’està demanant. Ara qui governa l’estat és el PSOE, potser podrien fer força
perquè es tiri endavant perquè és una cosa bastant senzilla, no es cosa de la Generalitat.
I ho han posat perquè creuen que es una cosa que ja hi es. No és il·legal però ja hi es i
com molts ajuntament ja ho han fet, creu que era una cosa que els estaven demanant fa
molts anys i era una cosa molt senzilla de fer i és una manera de fer pressió per que hi
hagi aquest canvi legislatiu. Hi ha una mancança greu al municipi i a reu del país i creuen
que amb un recàrrec del 50% de l’IBI és una cosa positiva per pressionar aquests pisos
buits que siguin de lloguer. Al tema de l’IBI diferenciat, porten molts anys aquí i saben que
unes ordenances fiscals són complexes i s’han de treballar. Han començat per això i estan
estudiant altres ordenances. Tot no es pot fer de cop i es per aquesta qüestió que no s’ha
fet l’IBI diferenciat amb uns i no amb uns altres. Creu que ha plantejat aquí un escenari
molt catastrofista, no són 9 persones, són 9 immobles dels quals 5 són propietats de bancs
que se’ls augmenta aquest IBI. És molt poquet, pel tema de l’IBI diferenciat, aquests
300.000 € era la diferència entre el que consideren petit comerç i si, havia Caixes i bancs
que els hagués agradat també pujar-li però davant d’aquets hi havia també petit comerç i
han considerat que no els havien d’afavorir i no perjudicar i amb aquest tema progressiu
han intentat anar a les empreses que són més potents a Corbera. Al tema de l’empresa
que ha comentat, què curiosament, al cadastre està com oficines quan és una industria
clarament. Això és també un canvi que han demanat al cadastre que es canvi a industrial
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El president
Dóna la paraula al senyor Xavi Miquel.
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i no se li pot aplicar perquè són 7 i sap que ha d’haver com a mínim 10 perquè hi hagi un
10% per tant no es pot aplicar perquè, no saben qui ho ha fet, però està com oficina al
cadastre i no s’ha canviat fins ara. Quan havia de ser d’ús industrial. Ho han dit sempre,
la seva postura es que l’IBI com molts impostos siguin progressius. Que no es pot fer a
l’ús residencial, si és així. També reclamen que l’església l’IBI que li toca, és una lluita que
s’ha de veure com s’enfronta. Pel tema dels residus, les persones que estan a serveis
socials la majoria no són propietaris, però com ha dit el Jordi, de cara al 2019, tant en IBI
com en taxa de residus, la idea és obrir una subvenció perquè les persones llogateres que
tinguin el recàrrec també puguin accedir a això. El tema de les entitats, del 95%, no estan
parlant de moltes entitats, no hi ha tantes entitats que tinguin un immoble. Estan parlant
de l’immoble de l’entitat. Per tant consideren que, si Sant Telm o la Diadema poden gaudir,
si són entitats que fan una gran tasca al poble i hi ha un retorn social, tenen dret que
tinguin un 95% de bonificació en l’IBI, les que són immobles que hi ha poquetes que
tinguin.

Ramon Gabarrón
Diu que dos coses, primer al Jordi Anducas i desprès al senyor Xavier. No li permet de cap
manera al senyor Anducas els qualificatius què ha dit sobre ell, primer perquè no se’ls
mereix i dos perquè no és ningú per fer-li aquests comentaris i opinió des d’aquesta taula.
I li demana, perquè la cosa no vagi a més, que demani disculpes de lo que l’ha dit. L’únic
nom que ha dit és el d’una societat, Liviana. No ha dit cap més nom, ni privat ni de ningú.
Ha parlat sempre de persones, o d’empreses, o de bancs o Correus o de Telefònica i Sareb.
I això no és pot dir. Aquí estan, com deia sempre un ex-alcalde de la seva corda, això és
el “templo de la democràcia” i vol dir que poden dir totes les coses sense faltar a ningú.
No ha faltat a ningú però ell si l’ha faltat amb ell. En aquest Ajuntament i Ple, més d’una
persona ha citat noms a vegades, com ha dit, incorrecte. Però amb ell no el sentirà mai
que digui el nom d’una persona que està afectada o que es culpable o que te drets o
beneficis. Per tant li demana, perquè la cosa no vagi a més, que li demani disculpes en
aquest Ple. En quant al senyor Xavier, d’alguna manera l’està donant la raó, s’ha fet a
correcuita i ha dit que ho aniran fent, aniran ampliant i aniran centrant. Seria millor que
ho facin, retirin aquest punt, no cal que retirin tota l’ordenança fiscal. Retirin aquest punt,
l’estudien amb més profunditat i en comptes de 15.000 € a lo millor trobaran 60.000 € o
70.000 €, però l’ha de fer amb justícia real, coherència i sense crear greuges comparatius.
Quan li diu 8 , li diu 8 subjectes, no vol dir que siguin persones amb noms i cognoms,
perquè hi han, que ara pagaran 15.000 E entre els 8. Això no és just. I ja han dit que
l’empresa aquesta està a oficines. I hi ha molts usos segurament amb molts errors. Per
tant, primer esbrinin i després siguin més coherent. Segueix dient que encara que ho facin
be, serà injusts perquè genera diferencies de criteris entre els subjectes tributaris.
El President
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Al no haver-hi cap intervenció, demana es passi a votació. Com que hi ha diversos punts,
aniran un per un.
“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU),
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel
i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC),
Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).

S’adopta l’acord per unanimitat.”
Abans de passar al punt 10é de l’ordre del dia, el president proposa una modificació i
poder tractar els punts 13é i 14é què fan referència a qüestions econòmiques i desprès
pugi marxar l’interventor.
10. Ratificació de la modificació dels estatus del Consorci per a la
Normalització Lingüística.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta d’Alcaldia, amb el text següent:
L'Ajuntament de Corbera de Llobregat en sessió del Ple municipal de 14 de novembre
de 2006, va acordar la seva integració en el Consorci per a la Normalització Lingüística.
Posteriorment, en sessió ordinària del Ple municipal, de data 9 de febrer de 2016, va
aprovar la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per tal d’adequar-los
a les determinacions de la LRSAL.
El dia 30 de juliol de 2018, mitjançant la plataforma Eacat i amb número de registre
d’entrada 2018/7635, ha tingut entrada la notificació de l’Acord GOV/43/2018, de 10
de juliol, d’aprovació dels nous Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística,
publicats al DOGC de 12.07.2018, i prèviament aprovats pel Ple del Consorci en sessió
de 6 de juliol de 2017, per tal que sigui ratificat pels ens consorciats.

Respecte del contingut de la modificació efectuada es sintetitza a l’acord primer
d’aquesta proposta.
La Secretaria general ha emès informe de data 7 de setembre de 2018, que resta
incorporat a l’expedient.
S’acorda:
PRIMER. Ratificar l’acord de modificació dels Estatuts del Consorci per a la
Normalització Lingüística (CPNL) aprovats per acord plenari de 6 de juliol de 2018 i
posteriorment aprovats per Acord GOV/43/2018, de 10 de juliol, publicat al DOGC de
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El fet d’aprovar uns nous estatuts deixant sense efecte els anteriors obeeix a una
qüestió de seguretat jurídica, atesa l’envergadura dels canvis efectuats, sobre tot a
nivell organització i competencial.
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12 de juliol, el contingut de la qual es pot consultar íntegrament en el Diari Oficial
esmentat i que, en síntesi, obeeix a les necessitats següents:
1. Efectuar l’adaptació al règim jurídic dels consorcis i dels òrgans col·legiats que
estableix la llei estatal 40/2015. A tal efecte es regulen àmpliament les
aportacions dels seus membres i s’hi inclouen clàusules que limiten les activitats
del consorci si les entitats consorciades incompleixen els compromisos de
finançament o de qualsevol altre tipus, així com fórmules tendents a assegurar
les quantitats compromeses per les entitats consorciades amb caràcter previ a
la realització de les activitats pressupostades. Es preveu que l’aportació de la
Generalitat s’ampliï progressivament fins a assolir l’import equivalent al cost del
capítol 1 del personal estructural del Consorci.
2. En l’àmbit organitzatiu, s’han reduït les funcions del Ple a favor del Consell
d’Administració per tal de millorar el funcionament de l’entitat. També s’amplien
les competències de la Presidència i es modifiquen les funcions de la Gerència.
3. Finalment, es millora la regulació sobre l’organització del Consorci, que es
fonamenta en els serveis centrals i els centres de normalització lingüística. Cada
centre de normalització lingüística disposa d’una direcció i d’un consell de
centre. Es defineixen les funcions dels directors o directores dels centres de
normalització lingüística i s’estableix que han de ser elegits mitjançant un
procediment selectiu, d’acord amb els principis de publicitat, mèrit i capacitat.
L’Administració de la Generalitat ha de disposar de majoria absoluta de vots als
consells de centre, tot i que la Presidència s’elegeix entre les persones
representants nomenades pels ens locals que tenen un major percentatge de
participació en el Consorci.
SEGON. Comunicar aquest acord al Consorci per la Normalització Lingüística i
encomanar a aquest ens la realització dels tràmits i gestions que esdevinguin
necessaris per continuar amb la tramitació de l’expedient de modificació dels Estatuts.

El president
Explica que es una ratificació de modificació dels estatuts dels Consorci per la Normalització
Lingüística que explica ell mateix com a regidor d’Ensenyament. És una ratificació d’uns
canvis als estatuts que han sigut substancials. No és una modificació sinó són uns estatuts
nous. Saben què Corbera participa i està dins de l’àmbit del Consorci per la Normalització
Lingüística de Can Ametller de Molins de Rei. Per explicar aquests canvis organitzatius i de
competències llegeix els punts de l’acord. Al no haver-hi cap intervenció, dóna pas a la
votació.
“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU),
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Miracle
Guerra i Sala (CUP), Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras
Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
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TERCER. Facultar l’alcaldessa per a la signatura de tots aquells documents que
esdevinguin necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.
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Abstencions: Xavier Miquel i Pons

S’adopta l’acord per unanimitat dels presents.”
11. Denominació plaça “U d’Octubre de 2017”.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea
de Via Pública i l’Àrea de Transparència i participació ciutadana, amb el text següent:
En data de 24 de juliol de 2018 es va informar a la Comissió del Nomenclàtor sobre
l’inici d’un procés participatiu amb la intenció de posar el nom d’U d’octubre de 2017”
a una plaça, carrer o equipament públic.
Allà es va explicar que inicialment es considerava adient posar aquest nom a la Plaça
de Can Baró però que en el procés participatiu es donarien més opcions perquè fos la
ciutadania qui decidís.
Durant aquest procés s’han dut a terme dues taules rodones, al juliol i al setembre de
2018, de les quals han sortit les propostes de possibles llocs per rebre aquesta
denominació, determinant-se les següents: la plaça que hi ha al davant de la
Biblioteca, la plaça que hi ha damunt de la Biblioteca i la plaça de Sant Antoni.
Les votacions s’han realitzat presencialment a diferents punts del municipi entre els
dies 15 i 22 de setembre.
El 24 de setembre de 2018, a les 13 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament es va
obrir públicament l’urna amb les votacions, obtenint per majoria el resultat de
nomenar plaça “U d’Octubre de 2017” la plaça sobre la coberta transitable de la
Biblioteca “Can Baró” .
Reunida la Comissió del Nomenclàtor, en sessió ordinària de 25 de setembre de 2018,
s’aprova l’opció sorgida del procés participatiu amb el vot favorable de 7 membres i
l’abstenció de 3.

S’acorda:
PRIMER. Denominar a la plaça sobre la coberta transitable de la Biblioteca “Can Baró”
com a “Plaça de l’U d’Octubre de 2017”.
SEGON. Ordenar la col·locació d’una placa a la plaça conforme la denominació.
El president
Diu que degut a que aquest punt s’ha fet amb un procés participatiu, dóna la paraula a la
regidora de Transparència i participació ciutadana, la Jordina Ribó.
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De conformitat amb el que determina l’article 11 de l’Ordenança reguladora no és
preceptiu el tràmit d’informació veïnal atès que es tracta d’una nova denominació.

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

8529f0e778b140f29deef4b2862c39d9001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Jordina Ribó
Explica que fa a la denominació de la plaça de l’U d’Octubre de 2017, és un procés que es
va iniciar el 24 de juliol d’aquets any amb una comissió del Nomenclàtor amb la intenció
de denominar, amb aquest nom, una plaça, un carrer o un equipament. En aquesta
comissió es va explicar que es considerava adient posa aquet nom a l’espai que no té nom,
davant la biblioteca Can Baró. Tot i així es va considerar que amb un procés participatiu
es donarien més opcions i així donar a la ciutadania una eina de decisió. Durant aquests
procés s’han dut a terme dues taules rodones, al juliol i al setembre, de les quals han sortit
les propostes i els possibles llocs per rebre aquesta denominació. Varen ser: la pla del
davant de l biblioteca, la pla del damunt de la biblioteca i la pla de Sant Antoni. Le
votacions s’han realitzat presencialment a diferents llocs del municipi del 15 al 22 de
setembre. El 24 de setembre, a la 1 del migdia, a la sala de Plens de l’Ajuntament, es va
obrir públicament l’urna amb el vots, obtenint per majoria el resultat de nomenar “Plaça U
d’Octubre de 2017” la plaça sobre la coberta transitable de la biblioteca Can Baró. El 25 de
setembre es va reunir la comissió del Nomenclàtor on es va aprovar la opció sortida del
procés participatiu amb el vot favorable de 7 membres i abstenció de 3. Per tot aquets
procés volen aprovar els acords sobre de denominar a la plaça sobre la coberta transitable
de la biblioteca Can Baró com a “Plaça de l’U d’Octubre de 2017” i ordenar la col·locació
d’una placa a la plaça conforme la denominació.
El president
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll
Manel Ripoll
Diu que ja va comentar a la regidora, per fer processos participatius que participin 312
persones de 12.300 que es podrien presentar, no comporta cap valor que pugui aportar
res. Quan es fan processos participatius seria que fos alguna cosa realment important. En
aquest cas la població ho a trobat poc important si es que només han votat 312 persones.
Una cosa si es veritat, Nomenclàtor si es una comissió que dona una valoració i s’aprova.
I ells, sense passar-ho pel Ple han fet la instal·lació d’aquesta placa i creu que això és una
cosa que no pertoca. S’han de fer les coses bé, tenien que haver fet aquesta inauguració
passat el dia de l’aprovació al Ple.

Rosa Boladeras
Diu que en el Ple del 20 de febrer el regidor Pol Ejarque del PDeCat va presentar aqueta
proposta. Abans, el PSC, GIU i MPC havien pactat l’entrada del PDeCat per intentar tirar
endavant el municipi desprès que ERC trenques el pacte i els deixes en un govern en
minoria. Ells, els socialistes, en el pacte subscrit amb el PDeCat, van acceptar què es poses
la denominació “U d’Octubre” a un indret de Corbera. Van votar a favor a la junta assessora
del Ple. Acostumen a acomplir el que signen, els seus compromisos. El dia 20 de febrer en
aquesta sala, el regidor Pol Ejarque va rebre les crítiques de tots ells que ara són govern
municipal. I veient que es “tiraven els plats pel cap” van considerar millor retirar la
proposta de l’ordre del dia i el regidor del PDeCAT el senyor Pol Ejarque es va comprometre
a formular la proposta, a liderar un procés participatiu des de l’àrea que porta el seu partit
utilitzant una eina digital via online dissenyada per això. Tot ha quedat en “agua de
borrajas”. Ni s’ha re formulat la proposta per portar-la al Ple perquè avui és el primer Ple
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El president
Dóna la paraula al senyor Rosa Boladeras.
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que la troben a sobre de la taula, ni s’ha portat a terme un procés participatiu mitjançant
una eina informàtica que hagi possat a l’abast de tota la població la capacitat de poder
decidir, votar. Moltes persones no tenen ni idea, sinó tot just el contrari. Han triat tres
espais, un d’ells la plaça Sant Antonio amb una denominació històricament ja consolidada
que si hagués estat la triada hagués provocat més problemes que solucions. Els membres
de la comissió del Nomenclàtor que no són regidors, han tingut una participació
absolutament minsa en les dues reunions que hi ha hagut perquè la seva majoria no ha
pogut participar. Hi ha hagut 7 dies per votar amb una urna que s’ha anat movent i ha
aconseguit una participació de 315 en una població de 15.000 persones, un escàs 3% per
un cens de 10.500 persones que de fet és més perquè podien votar els majors de 16 anys
i és per sota del 3%. Això no és la seva idea ni de la transparència ni de la participació. El
procés no ha estat ben fet. No s’ha volgut saber realment que pensa la ciutadania d’aquesta
proposta. S’ha volgut tirar endavant aquesta mesura i prou. I com s’ha dit abans d’ahir es
va inaugurar la plaça i avui se’ls demana que es posicionin. I es pregunta si per ells es una
qüestió tan important, tant cabdal, tan prioritària i actuen d’una manera tan barroera li fa
dubtar que faran amb la resta de les coses. Ells mantindran la seva coherència. No
s’oposen, tot i que li hagués agradar saber que pensar realment la ciutadania de Corbera.
Perquè, si la majoria de la ciutadania ho troba bé, ella ho recolzaria. Però no saben que
pensa la ciutadania de Corbera per tant no s’oposaran com no ho van fer en el seu moment.
Però tampoc volen participar d’aquesta manera desconsiderada envers la població i
“chapucera” de fer les coses. El seu vot serà l’abstenció.
El president
Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.

El president
Dóna la paraula al senyor Alfonso Olarte.
Alfonso Olarte
Diu què es reafirma en les paraules que han dit els regidors, per no repetir, fer palès “el
referèndum de pa sucat amb oli” que han fet i amb el seu partit polític no hi estan d’acord
amb aquesta denominació però les formes.. un procés participatiu més acurat és el que
creu que s’hauria de fer.
El president
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J.A. Andrés Palacios
Diu que aquest nom ja ve d’un preacord que tenien amb el PDeCAT com ha explicat la
regidora es va proposar en el Ple i la idea si s’hagués aprovat era passar per la comissió
del Nomenclàtor, que ells han fet amb 10 persones de les quals 7 eren polítics el 24 de
juliol, regidors de l’Ajuntament. La reunió que van fer de participació hi havia 22 persones
entre elles els polítics. Aquesta participació no ha arribat a tot el territori, quan era un
resultat de 300 vots. Quan era tan fàcil com posar a la papereta del vot o un SI o un No.
El que han fet no és un procés participatiu, és un procés d’imposició. Ells no estan en contra
d’aquest nom, els sembla molt bé i ho han manifestat per tots els mitjans socials, són les
formes. I vostès ERC, la CUP, la veritat és què esperaven més de vostès en aquest sentit.
No s’ha fet un procés transparent, on tothom pogués participat, no han donat a la gent
l’opció què segurament hauria guanyat. Per tant, no estaran en contra perquè no van estar
al principi però s’abstindran d’aquesta votació.

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

8529f0e778b140f29deef4b2862c39d9001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Respon què des de la presidència del Ple vol explicar algunes coses que des de l’equip de
govern s’han fet. Ho han intentat fer-ho amb una eina on-line i no ha estat possible per
diverses qüestions tècniques i barrejades amb la Llei de protecció de dades, fer-ho amb el
termini que potser des d’un punt de vista polític perquè ara debaten molt les formes però
hi ha una qüestió política molt important que el dia 1 d’octubre era aquest dilluns i què
volien fer honor dins de les mancances i possibilitats el record d’aquella data amb accions
que passessin abans i no estar fent aquets debats al desembre. Creien què era el moment
i se’ls demanava això perquè havien rebut peticions en aquest sentit. I al 20 de febrer hi
havia aquesta proposta sobre la taula del Ple, de denominar un lloc en concret a Corbera
com a “Plaça de l’U d’Octubre” i la crítica què es va fer en aquell moment era que decidirho un grup en concret. Quantes persones van participar en aquell moment que la “Plaça
de l’U d’Octubre” fos la de la biblioteca? Segurament menys de les que han participat
gràcies a aquest procés participatiu. Entre ells només el regidor Alfonso no estava d’acord
amb allò. Per tant creien que era molt important tirar endavant aquest procés participatiu
i creien què era important fer els terminis de manera que el dia 1 d’octubre ja estigués
materialitzat tot i que la ratificació, si el Ple ho decideix així, la faran en el Ple d’avui. Hi
hagut comentaris respecte a la poca participació de votants i de regidors en el
Nomenclàtor, ho intentaran millorar. També volen posar en valor el fet que la gent no
només hagi pogut votar, sinó assistir a una taula de deliberació on fer propostes i en
aquesta taula és on va sorgir la proposta que un lloc fos la plaça Sant Antoni, des de l’equip
de govern no havien pensat aquesta possibilitat, no ho van modificar ni decidir ells. La
crítica sobre territori és cert que les taules de votació es van intentar repartir en diferents
llocs però potser que territorialment no estava ben distribuït. Intentaran que hagi més
regidors en les sessions futures de Nomenclàtor. Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
Jordi Anducas
Diu què només posar en contradicció una cosa que se’ls està demanant que ara el moment
de ficar aquest SI o NO quan ara un any es va posar una papereta amb un SI i NO i ningú
va animar a que la gent fes a votar. S’ho han de fer mirar tot això. Aquest exercici ja es
va fer fa un any.

J.A. Andrés Palacios
Diu que te dos repliques, una és la que acaba de dir el senyor Jordi, fa un any hi havia una
proposta i ... ho ha entès malament. I l’altre és què la comissió de Nomenclàtor es per
això, acostumen a ser alguns historiadors, persones què coneixen l’historia del municipi,
que s’eleva la proposta al Ple. Si haguessin participat aquestes persones amb temps i no
una comissió de 22 persones per dir un nom i agafar-lo, no s’entraria ni dintre de la
possibilitat, la plaça Sant Antoni. Aquestes persones què coneixen l’historia del municipi
són les que fan la proposta i diuen quin nom si i quin no, no hagués entrat aquesta plaça
de Sant Antoni. I haguessin estalviat una sèrie de critiques dels ciutadans de Corbera
només per proposar-la. Per això són aquestes comissions, per això tenen que anar
persones especialistes. Participar els polítics en aquests casos tenia què ser simbòlic, no
tenien d’esser ells aquí amb aquestes propostes.
El president
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
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Rosa Boladeras
Diu què per contestar-li amb ell, primer lloc les preses són males conselleres Albert
Cañellas, la crítica en el moment que això es va presentar en el Ple va ser: “no, perquè
això cal un procés participatiu”. Ara ho organitzaven i la fa pensar que van posar pegues
perquè estaven en l’oposició. Ara estaven al govern i tenien oportunitat de fer-ho, tampoc
ho van fer. Els ha primat més l’oportunisme d’inaugurar la plaça en la data que tocava. Tot
ho fan amb clau absolutament política. Estan gestionant un municipi, no només hi ha la
clau política, hi ha la convivència, la necessitat del municipi i moltes coses més. I voten
conjunturalment, a l’oposició voten que no i en aquí que sí. No compari “churros con
medinas” el referèndum de l’1 d’octubre no l’organitzava l’Ajuntament de Corbera. Aquest
l’organitzava l’equip de Corbera, la responsabilitat era del govern, no es tregui les puces
de sobre i digui que ella critica per criticar. El referèndum de l’1 d’octubre, ja han parlat
moltes vegades, assumeixin les coses que fan vostès i repeteix que si les coses que tan
els importa miren tan poc ja no vol ni pensar què és el que fan amb la resta de coses.
El president
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Diu que vol parlar de la Comissió del Nomenclàtor, si es veritat què com en aquest moment
recull crítiques i millores vol especificar que han hagut dues comissions del Nomenclàtor,
una el 24 de juliol i altre el 25 de setembre. Al 24 de juliol s’exposava com a únic punt del
dia a aquest especialistes i polítics que estiguessin de primera ma el que s’anava a explicar
la informació i aquell era el moment més idoni, en aquell moment les assistències per part
dels grups polítics una representant de Convergència, un representat del PP un d’ERC i un
d’iniciativa. Van excusar l’assistència un representant de MPC, de PSC i GIU. Accepta
aquelles crítiques però si us plau però no diguin que no se’ls va poder informar. Era aquell
el moment que entre tots s’havia de millorar el procés que s’estava iniciant.

J.A. Andrés Palacios
Diu que a la reunió va ser 24 de juliol a les dues del migdia, inusual, quan les reunions es
fan normalment a la tarda. Amb ell personalment estava a Barcelona i va trucar a
l’Ajuntament per avisar que no arribava. Però faltaven 3 persones també que no eren
polítics. Per tant, voler dir que els polítics no van participar és una mica absurd. En aquella
es fan les propostes. En la segona no va assistir, es va excusar perquè si és una cosa que
ja està decidida.., per tan això, depèn com diguin les coses es poden interpretar d’una
manera o d’un altre. Si diuen les coses diguin-les completes. És la comissió del
Nomenclàtor la que ha de decidir un nom o un altre, no les persones abans. Ho ha dit
abans. No està en contra del nom, ha estat les formes. No només ha estat un nyap, estan
fent un nyap continuo.
El president
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.
Manel Ripoll
Diu la mateixa línia que el senyor Palacios però el que no accepta és que els renyi la
regidora perquè aquell a reunió és va fer amb menys temps de lo normal i a les dues de la
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tarda. No va tenir temps de poder participar, en les altres ha participat a totes. Ara que no
vinguin dient que l’oposició no participen perquè si que ho fan.
El president
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Diu que la disculpin que no hi havia cap ànim d’ofendre a ningú, només ha dit que la
convocatòria va existir, era el moment que la comissió informava, era el moment que
aquell que hagués pogut venir podria participar. També es va dir que qui presidia, que en
aquell cas va se ella, si necessitaven informació es podia demanar. No va rebre cap tipus
de notificació, pregunta, trucada. Disculpeu però reitera que aquell era el moment per
incidir en el procés.
El President
Al no haver-hi cap intervenció, demana es passi a votació.
“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i
Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi
Anducas i Planas (ERC).
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP)
Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo
Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).

S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”
I PART RESOLUTIVA
SECRETARIA
12. Moció per a la commemoració del referèndum d’autodeterminació de l’1
d’octubre de 2017 (ERC, CDC i ICV-MC-E).

L’any 2017 va mostrar l’extraordinària força del sobiranisme, fruit d’una llarga etapa
de treball polític en diferents àmbits al si de la societat catalana, que va culminar amb
la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i la declaració d’independència al
Parlament. Pocs moviments socials a l’Europa occidental tenen la capacitat de
mobilització cívica, pacífica i democràtica, així com la capil·laritat social i política, que
ha sabut mostrar l’ independentisme en els darrers anys. Tampoc no és habitual que
un moviment social aconsegueixi, en una democràcia occidental, que tant la ciutadania
com els i les seves representants polítiques estiguin disposades a córrer riscos vitals
de primera magnitud en defensa d’una causa política, com és el d’un moviment de
desobediència civil en defensa d’un dret fonamental com l’autodeterminació. És
aquesta extraordinària fortalesa la que ha aconseguit obrir, a Catalunya, l’esquerda
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més seriosa en el règim del 78 des que aquest es va establir a partir de la reforma del
període post franquista.
Els fets d’octubre van representar la màxima expressió del xoc entre la majoria
republicana catalana i l’Estat espanyol. Aquest va optar per abusar de la seva força i
es va imposar contra un poble pacífic i indefens. Tanmateix la brutalitat policial contra
la ciutadania que feia cua per votar i la brutalitat judicial de considerar un moviment
de desobediència pacífica com una rebel·lió violenta ha dotat d’una dimensió europea
el nostre conflicte amb l’Estat espanyol i ocupa les portades dels mitjans de
comunicació de tot el continent.
La de l’1 d’octubre ja no és només la causa de la República sinó també, cada cop més,
la causa de la democràcia i la llibertat. L’Estat espanyol, per aturar l’embranzida del
sobiranisme català, va optar per l’ús de la violència policial, judicial, institucional,
mediàtica i també simbòlica que va culminar amb la destitució del Govern de la
Generalitat, la dissolució del Parlament de Catalunya i la convocatòria de noves
eleccions amb l’aplicació il·legal de l’article 155 de la Constitució espanyola. Per la
seva banda, els membres del Govern, la presidenta del Parlament, els líders socials i
alguns representants polítics es troben injustament empresonats, a l’exili o encausats
per les seves idees polítiques.
Tot amb tot, el preu que l’Estat espanyol ha pagat ha estat enorme: a escala
internacional les imatges de càrregues policials i l’empresonament de dirigents cívics i
càrrecs electes ha destrossat la reputació democràtica del Regne d’Espanya. A escala
interna, en lloc d’haver afavorit les vies de diàleg, s’ha des legitimat a ulls d’una àmplia
majoria de la ciutadania.
Com reconeixia el Govern injustament destituït pel 155 en una carta conjunta
publicada recentment als mitjans de comunicació: “Catalunya va començar el dia 1
d'octubre de 2017 una nova era. Aquell dia vam decidir mirar al futur. Hem emprès
un camí que sabem llarg i complex cap a una república de persones lliures. El camí del
nostre futur.”

Primer. Reconèixer la tasca de les persones que varen fer possible la celebració del
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i que hi van participar activament per poder donar
veu al poble de Catalunya en relació al seu futur polític.
Segon. Manifestar la solidaritat amb la ciutadania que va ser brutalment agredida per
les forces de seguretat de l’Estat quan es dirigia de manera pacífica a votar.
Tercer. Exigir l’immediat alliberament de les preses i presos polítics i el lliure retorn
de les persones exiliades.
Quart. Comunicar aquests acords al Govern de Catalunya, al Parlament i a les entitats
municipalistes.
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El president
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Llegeix la Moció.
El president
Dóna la paraula al senyor Xavi Miquel.
Xavi Miquel
Diu que des de la CUP votaran evidentment a favor aquesta Moció, no s’han afegit per una
qüestió de certes divergències que són notòries, públiques i fins i tot serien sanes si no
fos per la situació que viuen d’una repressió total, empreses polítiques, persones exiliades
amb milers de persones imputades. Amb ells els hagués agradat que aquesta Moció tingués
un punt que demanes l’aplicació del resultat del mandat que va sorgir del referèndum
d’autodeterminació de l’1 d’octubre. Creuen que és el clam que hi ha al carrer, dins del
sobiranisme, ahir es va veure quan desenes de milers de persones van sortir al carrers per
demanar, exigir, al govern actual de la Generalitat que tirés endavant. Malauradament ahir
es va acabar d’una manera que ells consideren que és intolerable per això des de la CUP
demanen la dimissió del conseller d’interior Miquel Buch perquè la brigada dels Mossos
d’Esquadra ara mateix s’ha de dissoldre perquè no pot estar defensant, com es va veure
dissabte, una concentració de caire feixista i agredint a les persones que si manifestaven
en contra. Es per això, el seu vot serà a favor. Una forta abraçada a les persones que van
ser ferides tant ahir com dissabte.

J.A. Andrés Palacios
Diu que vol aclarir el seu sentit de vot, el que va passar de les carregues policies va ser
lamentable, podrien estar d’acord però a la part expositiva troben a faltar diverses coses.
Per exemple no posa la repressió de l’estat català als seus ciutadans que va passar ahir.
No ho posa. Com tampoc entenen que la CUP doni suport a un govern que represàlia als
seus votants al carrer. No entenen que fan ells en aquetes cadires encara. Per tant ells
s’abstindran malgrat que moltes vegades han votat a favor.
El president
Dóna la paraula al senyor Xavi Miquel.
Xavi Miquel
Diu que només per aclarir com acaben de comentar que condemnen la brutalitat policial.
Per a ells les carregues policial venen d’on venen. Ja ho ha dit, hi ha una divergència què
és notòria però han de tenir en compte en quin moment estan un estat d’excepció, davant
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de milers de persones que estan sent perseguides judicialment, de gent que ha hagut
d’exiliar-se, de gent que està a la presó per motius polítics. Ja ho han dit, seria una
divergència sana en altres circumstàncies, ara mateix no ho són. Creuen que han de
puntualitzar aquestes qüestions i ara mateix trobar una estratègia conjunta i tirar
endavant.
El President
Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.
J.A. Andrés Palacios
Diu que les paraules estan molt be però sempre se les porta el vent. Ho han de fer per
escrit, posin aquí una crítica al Govern català. Altres vegades ha estat en contra com avui
no? Que quedi per escrit aquesta repressió de l’estat català en contra dels seus votants,
contra la gent que reclama la independència. Ja ho han fet diverses vegades mantenir un
govern per exemple amb Convergència per la situació excepcional que estaven no? Al final
s’ho han de fer mirar si continuen mantenint aquest govern.
El President
Al no haver-hi cap intervenció, demana es passi a votació.
“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó
Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Mercè Rocas i Rubió,
Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC).
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP).
Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón
Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).

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

Es dóna compte de l’Informe 117/18 del període mitjà de pagament a proveïdors 2n
trimestre 2018
“Informe de tresoreria 117/2018
Període mitjà de pagament a proveïdors 2n trimestre 2018
El Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, modifica el Reial Decret 635/2014, de
25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de
pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el
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procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, prevists en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
El Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, estableix una nova metodologia de
càlcul del PMP, que únicament afecta a l’inici del còmput del “número de dies de
pagament” i del “número de dies pendents de pagament”. Per al 2n trimestre del 2018,
el còmput dels terminis s’iniciarà, amb caràcter general, des de l’aprovació dels
documents que acreditin la conformitat amb els béns lliurats o serveis prestats i no
com fins ara, que es produïa des dels 30 dies següents a l’entrada de la factura en el
registre administratiu. En conseqüència, aquesta variable ja no prendrà valors
negatius, ja que ja no es tindrà en compte si l’Administració paga abans que hagin
transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions
d’obra.
LEGISLACIÓ APLICABLE


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



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



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

INFORMACIÓ PMP
Es detalla a continuació la informació corresponent al 2r trimestre de 2018 que posa
de manifest que aquest Ajuntament, a data 30 de juny de 2018, compleix amb
el període mitjà de pagament previst legalment.
Entitat

Rati de Operacions
Pagades (dies)

09-08-072-AA-000 Corbera de Llobregat

Rati de Operacions
Pendents de Pago
(dies)

27,88
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22,95

Període mitjà de
Pago Trimestral
(dies)
26,69

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

SÈRIE HISTÒRICA
PRIMER TRIMESTRE
ANY 2018
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

0,72

QUART TRIMESTRE
ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

-1,26

TERCER TRIMESTRE
ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

5,17

SEGON TRIMESTRE
ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

4,91

PRIMER TRIMESTRE
ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

4,89

QUART TRIMESTRE

15/02/2019 La secretària acctal.

ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

-1,91

TERCER TRIMESTRE
ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

3,39

Marta Puig i Puig
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SEGON TRIMESTRE
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ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

2,09

PRIMER TRIMESTRE
ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

6,37

QUART TRIMESTRE
ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

5,45

TERCER TRIMESTRE
ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

5,75

SEGON TRIMESTRE
ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

7,45

PRIMER TRIMESTRE
ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

6,78

ANY 2014
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

8,19

TERCER TRIMESTRE
ANY 2014
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

13,06

Marta Puig i Puig
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QUART TRIMESTRE
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FINANCES
14. Donar compte de l’informe de morositat 2n trimestre 2018.
Es dóna compte de l’informe 116/18 de Morositat corresponent al 2n trimestre 2018:
En compliment del que es disposa en l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’emet l’informe sobre el
compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de
l’entitat.
Fonaments de dret
L’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, disposa:
“3. Els Tresorers o, en defecte d'això, Interventors de les Corporacions locals elaboraran
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al
pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i quantia
global de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini.
4. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, aquest
informe haurà de remetre's, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i,
en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, de conformitat amb els
seus respectius Estatuts d'Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. Tals
òrgans podran igualment requerir la remissió dels citats informes.”

Els informes hauran d'elaborar-se considerant la totalitat dels pagaments realitzats en
cada trimestre natural, i la totalitat de les factures o documents justificatius pendents
de pagament al final del mateix, independentment de la data de registre de la factura
o certificació d'obra.
L'informe trimestral inclourà, almenys, d'acord amb la metodologia establerta per al
càlcul el període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, el
detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de
pagament mensual i acumulat a proveïdors, així com de les operacions pagades i
pendents de pagament de cada entitat i del conjunt de la Corporació Local.
L’àmbit objectiu de l’informe son les operacions comercials, de conformitat amb
l’article 3 de la Llei 3/20014, per tant afecta principalment als capítols II i VI (despeses

Marta Puig i Puig
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15/02/2019 La secretària acctal.

L'Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, de desenvolupament de les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, modificada per l'Ordre
HAP/2082/2014, regula el procediment i la informació a subministrar relativa a la
morositat en les operacions comercials.
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en Béns Corrents i Serveis i Inversions reals), quedant excloses les obligacions de
pagament contretes amb Administracions públiques. Queden fora de l'àmbit de la Llei
les operacions que no estan basades en una relació comercial, tals com les que són
conseqüència de la relació estatutària i de personal o les que són conseqüència de la
potestat expropiatòria.
INFORME
Es detalla a continuació la informació corresponent al 2n trimestre de 2018 que posa
de manifest que aquest Ajuntament, a data 30 de juny de 2018, compleix amb
els terminis de pagament a proveïdors previstos legalment.

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

Nombre
945
12
957

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

31,88
Nombre

2 TRIM.2018

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

0
Nombre
183
8
191

Import total
865.957,63 €
6.782,94 €
872.740,57 €

Import total
0,00 €
Import total
424.538,00 €
2.891,90 €
427.429,90 €

Dies
17,45

Marta Puig i Puig
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En compliment del que es disposa en l’article 16 de l’Ordre Ministerial HAP/2015/2012
l’informe es va enviar al Ministeri d'Economia i Hisenda, a través de Oficina Virtual
para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en data 31/07/18.
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Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

Nombre
1069
9
1078

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

34,47
Nombre

1 TRIM.2018

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

0
Nombre
303
1
304

Nombre
859
23
882

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

35,30

15/02/2019 La secretària acctal.

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Marta Puig i Puig
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INTERESSOS DE DEMORA PAGATS
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1.242.087,77 €

Import total
0,00 €
Import total
376.112,27 €
394,13 €
376.506,40 €

Dies
18,63

Nombre
4 TRIM.2017

Import total
1.237.631,07 €
4.777,70 €

0
Nombre
454
454
Dies
17,51

Import total
1.229.478,87 €
40.235,42 €
1.269.714,29

Import total
0,00 €
Import total
776.330,28
776.330,28

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments
Terminis de pagaments
Període mitjà de pagament

Nombre
1022
30
1052

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments
Terminis de pagaments
Període mitjà de pagament

Dies

0
Nombre
282
7
289

15/02/2019 La secretària acctal.

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Marta Puig i Puig
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INTERESSOS DE DEMORA PAGATS
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Import total
0,00 €
Import total
610.695,43 €
5.964,13 €
616.659,43 €

Dies
18,4643

Nombre
885
19
904

Import total
1.037.859,54 €
103.478,60 €
1.141.338,14 €

Dies
40,9484
Nombre

2 TRIM.2017

1.266.591,66 €

41,8348
Nombre

3 TRIM.2017

Import total
1.234.737,39 €
31.854,27 €

0
Nombre
472
2
474
Dies
19,4468

Import total
0,00 €
Import total
633.804,22 €
22,39 €
633.826,61 €

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

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

Nombre
873
4
877

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

38,66
Nombre

1r TRIM.2017

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

0
Nombre
316
(*) 11
327

Nombre
783
3
786

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

36,91

15/02/2019 La secretària acctal.

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Marta Puig i Puig
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1.467.157,61 €

Import total
0,00 €
Import total
486.113,42 €
9.713,97 €
495.827,39 €

Dies
19,01

Nombre
4t TRIM.2016

Import total
1.466.785,84 €
371,77 €

0
Nombre
383
1
215
Dies
14,61

Import total
1.254.222,60 €
753,72 €
1.254.976,32 €

Import total
0,00 €
Import total
973.205,91 €
186,58 €
973.392,49 €

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

Nombre
819
7
826

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

38,43
Nombre

3r TRIM.2016

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

0
Nombre
215
0
215

Nombre
818
6
824

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

38,51

15/02/2019 La secretària acctal.

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Marta Puig i Puig
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1.141.766,62 €

Import total
0,00 €
Import total
451.348,54 €
€
451.348,54 €

Dies
18,11

Nombre
2 TRIM.2016

Import total
1.046.726,14 €
95.040,48 €

0
Nombre
243
0
243
Dies
21,25

Import total
952.059,71 €
8.743,87 €
960.803,58 €

Import total
0,00 €
Import total
573.533,55 €
€
573.533,55 €

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
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Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

Nombre
796
11
807

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

42,56
Nombre

1 TRIM.2016

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

0
Nombre
223
4 (*)
227

Import total
1.102.227,69 €
12.184,78 €
1.114.412,47 €

Import total
0,00 €
Import total
393.645,63 €
1.929,09 €
395.574,72 €

Dies
19,40

(*) Compensació de deutes

El president
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

En aquest moment, el president autoritza al senyor interventor perquè marxi de la sessió
del Ple.

SECRETARIA
15. Donar compte del Decret d’Alcaldia 1572/2018, en matèria de cartipàs
municipal.
En compliment del que determina l’art. 44 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, es dóna compte del
Decret de l’Alcaldia 2018/1572 :

Marta Puig i Puig
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15/02/2019 La secretària acctal.

Jordi Anducas
Explica aquests dos punts què són donar compte del període de pagament de proveïdors i
morositat, els dos del segon trimestre. El període mitjà de pagaments al segon trimestre
ha estat de 26,69 dies, vol dir que triguen menys d’un mes a pagar els proveïdors dels 60
dies. La tendència és la què es mantenia, estan en línia amb els últims trimestres i
compleixen amb el que se’ls demana i una mica més. En quant al segon punt el nivell de
morositat, també aquí és el període mitjà de pagament es calcula diferent perquè són
càlculs diferents i es consideren en una banda només proveïdors externs i en una altre
administracions i tal. Aquí estem a 31.8 dies, també estan en la mateixa línia de pagaments
dels últims trimestres. També estan en la mateixa situació que la situació es manté com
fins ara.
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«Al Ple municipal de 17 de juliol de 2018 va prendre possessió com a regidora de
Ajuntament de Corbera de Llobregat la senyora Mireia Moreno Redondo. En el mateix
Ple es van realitzar les designacions en favor de la regidora quant a ens i organismes
externs i als òrgans de participació sectorial.
Així mateix, per Decret 1307/2018, de 20 de juliol, es va efectuar nomenament en el
seu favor com a membre de la Junta de Govern Local i es van determinar les
delegacions de competències.
Tot i que en el ple es van realitzar les designacions, entenent-se automàticament fetes
una vegada hagués pres possessió del càrrec, no es van fer constar les corresponents
a la seva representació en la Comissió Assessora i en la Comissió Especial de Comptes.
Com sigui que la regidora és la única representant del grup municipal ICV-MCE,
aquesta Alcaldia
RESOL
PRIMER. Modificar, amb efectes de 17 de juliol de 2018, la composició de la Comissió
Assessora i de la Comissió Especial de Comptes en el sentit d’integrar la regidora Mireia
Moreno Redondo en aquestes comissions informatives, com a
vocal.
SEGON. Donar compte al Ple de l’Ajuntament.»
El president
Dóna compte del decret d’alcaldia 1572/2018 i llegeix la resolució del mateix.

FINANCES

L’objecte d’aquest expedient és la modificació dels preus públics de l’Escola Bressol
Municipal el Petit Corb pel curs 2018/2019, continguts en l’annex de l’ordenança
número 22, general reguladora dels preus públics. En concret es modifica la quota
mensual d’escolarització de jornada completa, actualment establerta en 169 €, que ha
variat amb l’oferta realitzada per l’empresa adjudicatària.
L’article 47 del TRLRHL determina que l’establiment o la modificació dels preus públics
correspondrà al Ple de la corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació
en la Junta de Govern Local, delegació que en el cas de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat es va efectuar per acord del Ple municipal, de 30 de juny de 2015.
Atesa la manca de convocatòria de sessions ordinàries de la Comissió Assessora abans
de la data de posada en funcionament del servei, prevista a partir de l’1 de setembre
de 2018, aquesta Alcaldia considera necessària, per a poder aplicar la nova quota

Marta Puig i Puig
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15/02/2019 La secretària acctal.

16. Donar compte de l’acord de modificació dels preus públics de l’escola
bressol municipal adoptat per la Junta de Govern Local el 30 de juliol de 2018.
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d’escolarització de jornada complerta, la inclusió d’aquesta proposta en l’ordre del dia
per la via d’urgència en els termes de l’article 123.2 ROFRJ.
Consten a l’expedient els informes emesos pel tècnic d’ensenyament i per la cap de
secció d’afers tributaris i tresorera accidental.
Per tot l’exposat, i vistos els informes emesos pel tècnic d’ensenyament i per la cap
de secció d’afers tributaris i tresorera accidental, aquesta Tinència d’Alcaldia proposa
a la Junta de Govern Local que, prèvia aprovació de la urgència, adopti els següents:
ACORDS
PRIMER.- Modificar els preus públics per la prestació del servei d’escola bressol
pública El Petit Corb pel curs 2018/2019, continguts en l’annex de l’ordenança numero
22 general reguladora dels preus públics, en concret la regulada a la lletra A) 2.
“A) SERVEIS EDUCATIUS
2. Escolarització jornada completa. Quota mensual
(de 9 a 12 i de 15 a 17)”

167,50,-€

SEGON. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’acord
amb el que disposa l’article 131 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El president
Dóna compte de l’acord de modificació dels preus públics de l’escola bressol municipal
adoptat per la Junta de Govern Local el 30 de juliol de 2018, fa referència amb els canvis
que ha hagut amb les quotes. Enguany s’ha canviat el contracte amb l’empresa que es va
acabar a l’agost. Es va fer un concurs, la majoritària era amb 49 punts, que s’ha explicat
en altres plens, va ser aquell aspecte que va donar mes punts amb aquella empresa que
finalment va guanyar. Hi havia un altre punt que era aquella empresa que estava disposada
a tenir menys benefici però en lloc de ser a costa de l’aportació municipal era millorant la
quota d’escolaritat. Tenien més punt les empreses que feien que les famílies s’estalviessin
els diners. És molt habitual, sobretot en els darrer anys, la proposta més beneficiosa per
les arques municipals és qui guanya. En aquest cas van considerar fer-ho per la quota
d’escolaritat, tot i així era un punt que només donava 38 punts, qui va guanyar no va ser
qui va fer la proposta més econòmica sinó qui va fer el projecte educatiu que tenia més
punts i finalment aquest canvi és petit, és passa d’una quota d’escolaritat de 169 € a una
quota d’escolaritat de 167,50 €. Es la proposta de rebaixa petita, però és la que va fer
l’empresa guanyadora i per tant és el que es va acordar. Aquest canvi es va acordar en
junta de govern del 31 de juliol i ara donen compte d’aquest canvi. Dóna la paraula al
senyor Alfredo Prado.
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TERCER. Donar compte a la Comissió Assessora en la propera sessió ordinària que se
celebri als efectes previstos a l’article 126.2 ROFRJ.
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Alfredo Prado
Diu sobre el tema de l’escola bressol, en principi només cal comentar el petit import de
baixa. Comentar dos punts, va sortir una notícia de la web de l’Ajuntament al perfil del
Facebook, què aquest any les nòmines de les treballadores pujarien un 33€. Comunicar-li
que aquets mes de setembre no han pujat els sous i l’altre punt que troben un error al plec
i no sap si també estan informats que hi ha una partida de despesa sobre l’empresa que
no està contemplada sobre una treballadora perquè no s’han mirat les jornades de dues
treballadores que fan reducció de jornada. D’alguna forma va entrar una altre persona i
aquest salari no està posat al plec. Si s’ha de modificar, no es pot modificar i haver com
volen arreglar tots dos temes.
El president
Respon que no té noticia si s’ha cobrat o no la nòmina però si té noticia d’avui que
l’enviament de nomines que havia fet l’empresa era conforme als sous que s’havien fet fins
ara. Quan ho han sabut han trucat a la gerent de l’empresa, amb la que ja tenen convocada
una reunió per demà passat i l’explicació que els ha donat fa referència als temps en que
s’ha passat la informació a la gestoria, havia una altre adaptació sobre els salaris que no
era aquesta i evidentment per ells aquest motiu no és un motiu perquè la regularització es
faci a la nòmina d’octubre i s’ha de fer ja en aquesta setmana o la que ve i que es paguin
els salaris que li pertoca amb aquesta empresa. Aquest i l’altre punt que s’ha d’acabar de
perfilar tenen aquesta reunió la setmana que ve amb la gerent de l’empresa i aniran
explicant els canvis que es vagin fent.
Alfredo Prado
Diu que la segona pregunta no l’ha respost. Si sap que al plec hi havia una deficiència i si
s’haurà de repetir, no sap si les altres empreses haurien de presentar-se i si hi ha una
modificació de contracte sobre aquest plec.
El president
Respon que en la qüestió de la plantilla, en el contracte també hi ha una petita modificació
si en algun moment s’havia baixat les matricules, s’havia eliminat alguna plaça, o algú hi
havia demanat una reducció de jornada s’havia afegit o si hi ha petites modificacions com
per exemple els triennis. Per tant dins d’aquest marc és el que treballaran en la propera
reunió demà passat amb l’empresa per fer les modificacions adequades en pro del
funcionament correcte de l’escola bressol.

17. Donar compte d’altres resolucions d’Alcaldia i/o assumptes de
competència plenària al Ple de 2 d’octubre de 2018.
El president
Dóna compte d’altres resolucions d’alcaldia i/o assumptes de competència plenària:

1. De l’aprovació per part del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió de Ple
de 16 de juliol de 2018, d’una moció relativa a les mancances del servei de bombers
en alguns municipis de la comarca.
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2. De l’aprovació per part de l’Ajuntament de Subirats, en sessió de Ple de 18 de juliol
de 2018, de l’acord relatiu a les mancances del servei de bombers en alguns
municipis de la comarca.
3. De l’aprovació per part de l’Ajuntament de Pallejà, en sessió de Ple de 30 de juliol
de 2018, de la moció presentada pels grups municipals EP, PDF, PSC, ERC i PDeCAT
a favor de declarar Pallejà municipi feminista.
4. De l’aprovació per part de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, en sessió de Ple
de 17 de setembre de 2018, per declarar Castellví de Rosanes municipi feminista.
El president
Dóna la paraula a senyora Miracle Guerra per llegir el text sobre violència masclista.
Miracle Guerra
Llegeix el text, aquest mes de setembre han mort 9 dones a mans de les seves parelles o
ex parelles i 2 nenes. Un dels presumptes assassins, d'aquest mes de setembre, tenia
denúncies per maltractament de 6 parelles anteriors. Una de les dones mortes va ser
agredida al seu lloc de treball, una perruqueria. Va aconseguir sortir al carrer ferida, però
encara viva. Algú va enregistrar un vídeo i el va pujar a les xarxes. Quan els maltractadors
entren en presó és perquè ja han comes un acte molt greu. Realment no és pot fer res
amb els agressors com a mesura preventiva? Només són les dones les que necessiten
atenció psicològica? Moltes de les dones mortes han patit una deficiència en el sistema de
valoració del risc que corrien. Porten des del 2004 legislant i creant serveis per contrarestar
la violència masclista i encara no ho han aconseguir. En Catalunya, els Mossos d’Esquadra
va crear un sistema propi i fa un seguiment més enllà de les instruccions del sistema
judicial. Malgrat això el sistema encara falla. Tota la societat està fallant i no han d’oblidar
que són tots.

El president
Dóna pas a precs i preguntes i hi va haver una petició del PSC per tenir informació sobre
la carta que s’ha enviat a la Diputació de Barcelona respecte a la petició d’un servei
d’elaborar uns plans de viabilitat per la municipalització de dos serveis. Anteriorment
havien enviat una carta a l’AMB demanant assessorament per tal de fer un estudi de les
tres diferents formes de gestionar el servei d’abastament d’aigües i per part de l’AMB els
van contestar que aquest informe no el farien ells, què era competència municipal, però si
col·laborarien en l’anàlisi tècnic del que havia elaborat Sorea. Per aquest motiu i per la
voluntat d’aquest govern de municipalitzar el servei d’abastament d’aigua i també de
municipalitzar l’escola bressol El Petit Corb, s’ha demanat a la Diputació de Barcelona
aquets plans de viabilitat. També hi havia diverses preguntes referents al servei d’Esports
i dóna la paraula a la senyora Mireia Moreno.
Mireia Moreno
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Explica que el grup socialista els ha fet arribar un seguit de preguntes sobre la cessió d’ús
d’equipaments esportius. Llegeix un escrit on explica que a l’agost l’equip de govern ha
cedit l’ús d’alguns equipaments esportius, per donar resposta a les necessitats de les
entitats esportives del poble que era peticions repetitives cada any. Aquest estiu havien de
llogar un camp de futbol fora, el SAC i el Club de Basquet també els van demanar fer us
de les instal·lacions i va ser aquets els motius que es va signar una conveni perquè durant
el mes d’agost poguessin accedir a les instal·lacions i dur a terme les seves activitats de
pretemporada. Van demanar, camp de futbol, pista d’atletisme i de basquet sense accés
als vestidors. Això que sembla una cosa excepcional no passa a la resta d’àrees de
l’Ajuntament amb entitats culturals, benestar social etc., ja tenen una relació com al Casal
de les Magnòlies, la sala Polivalent, els espais d’Igualtat etc. però encara hi havia una part
que no era possible i era a l’àrea d’Esports, i esperen avançar en aquest sentit. Volen que
les entitats i les associacions siguin les protagonistes del poble. Tenen plenta confiança
amb les seves entitats i associacions i amb les persones que estan al capdavant d’elles. Si
volen poden llegir les preguntes que van enviar. Vol dir que la 3a, 4a i 5a són preguntes
que es repeteixen de gestió compartida, el que se’ls demana, aclareix que pot ser ha estat
una mala expressió però el que es volien referir des de l’equip de govern és la cessió de
l’ús d’equipaments esportius per part d’entitats que ho demanin sempre i quan es signin
uns convenis. Quina utilització han fet les entitats esportives de l’edifici i les instal·lacions
esportius municipals durant el mes d’agost? Quins i quants han estat els espais utilitzats?
Dins de quin horari han efectuat les activitats? Quin total d’hores s’han comptabilitzat?. El
SAC, la pista d’atletisme a diari en horari de matins, el futbol el camp de futbol des del 13
d’agost en horari de tardes, el basquet les pistes exteriors a partir del 20 d’agost en horari
de tardes, el que li vingués bé al club, no havia ningú controlant, potser un dia els anava
be una hora o una altre tenint en compte que estaven en període de vacances. Següent
pregunta: S’havien realitzat estudis previs respecte la necessitat i afluència de les
instal·lacions esportives fora de temporada? Es comptava amb informes tècnics al respecte
previs a l’adopció d’aquesta mesura? Doncs no, no perquè va ser a petició de les diverses
entitats, van intentar escoltar el que plantejaven, van entendre l’argumentari que
proposaven i van decidir tirar endavant. Es tenen comptabilitzats els costos de la mesura
adoptada? S’ha estudiat el cost-benefici aconseguit? El cost és 0, es feia amb llum del dia,
sense vestidors, per tant sense ús d’aigua, el cost seria tres còpies de clau. El basquet a
la pista exterior treballava en horari de tarda i amb llum natural. Contesta que si el senyor
Prado te alguna foto o cosa que li pugui dir.. de totes maneres el cost de la pista d’una
hora de llum és 1 € o 1,5 €. No creu que sigui excessiu per donar el servei que se l’ha
donat a la petició de les entitats esportives que havien d’anar a llogar, etc. etc. Considera
el govern municipal que les entitats i usuaris han estat convenientment informats de les
condicions d’ús de les instal·lacions municipals i de les seus drets i deures? Es clar que si,
mitjançant un conveni en el que s’ha arribat amb uns acords amb aquestes entitats per
poder-ne fer ús. Com explica el govern municipal el decalatge entre la mesura i la
comunicació a la ciutadania? Doncs bàsicament es va fer via xarxes socials i via web de
l’Ajuntament la informació necessària per qualsevol ciutadà interessat en saber els
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projectes que te Corbera. Creu que estarien suficientment informats, de tota manera, creu
que els que havien d’estar més informats eren les entitats esportives i ho estaven.
El president
Dóna la paraula al senyor Alfredo Prado. Si hi ha mes preguntes també agrairia que es
demanessin.
Alfredo Prado
Diu que explicarà com ha funcionat aquest mes d’agost la cessió d’aquestes instal·lacions
i conveni que encara que avui no està signat per les associacions. Si poden li donin la còpia
si ja el tenen signat. Bueno la secretària fa amb el cap.. el conveni signat es suposa que
és un conveni d’ús que en teoria han de saber tothom com funciona i això hauria de ser
abans de la utilització.
El president
Dóna la paraula a la secretària.
Secretària
Explica que la signatura dels convenis era condició per donar les claus però no
necessàriament abans de l’1 d’agost sinó abans de la utilització.
Alfredo Prado
Pregunta si el conveni l’únic que diu es la cessió de les claus?

Alfredo Prado
Diu que per això vol veure el conveni. El Consell sectorial d’esports va ser el 27 de juliol?
Quan estaven pràcticament tots presents, els regidors de l’oposició i l’equip de govern i les
entitats esportives, hi havia a l’ordre del dia la presentació de la regidora, el tancament de
les pistes exteriors, horaris, subvencions 2018-2019 i els projectes sobre les instal·lacions
esportives. No es va parlar del conveni de ningú i al final de l’ordre del dia el tècnic demana
als clubs que han de parlar i ell va preguntar que havien de parlar i perquè no ho podien
saber. Ja ho portaven d’amagat. I després els va respondre que si es podien quedar i
comenta que vol donar unes claus a les instal·lacions esportives a quatre clubs, el
patinatge, el bàsquet, el futbol i SAC, sense conserge, sense les dutxes i sense cessar
l’edifici de la piscina. Ells van preguntar si l’alcaldessa i la regidora estaven d’acord i els
van contestar que si. Després el grup socialista va demanar una sèrie de documentació i
els llegeix l’informe del tècnic que el fa arribar l’Ajuntament, amb el vist i plau de la regidora
i es suposa que de secretària. Tracta de tres o quatre punts, a petició dels clubs, de la
cessió de claus i no parla de conveni:
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Secretària
Respon que no, el conveni diu el que ha de dir.
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“La cessió és únicament de la clau que dóna accés al camp de futbol per la porta situada
al Carrer Josep Tarradellas.
- No es disposarà de serveis de vestidor, dutxa i WC.
- La cessió de les claus és temporal durant el període de vacances del personal
de consergeria de l’àrea d’esports.
- L’accés és restringit únicament a personal del club que signa el document, en
cas d’accés d’altres persones no vinculades al club caldrà avisar que no és
d’accés obert i que per tant han e marxar o trucar a la policia si no ho volen fer.
- L’accés ha de quedar tancat en tot moment quan no hi hagi cap persona
responsable de la clau.
- El DEA, durant aquest període, estarà a la consergeria de la piscina i se’n podrà
fer ús en cas de necessitat.
- La clau haurà de ser retornada a petició del tècnic d’esports i no es podran fer
còpies d’aquesta.
INFORMO
Que a petició dels clubs, i accedint aquests a les condicions exposades, es cedeix la
clau que dóna accés al camp de futbol a través de la porta d’accés situada al Carrer
Josep Tarradellas fins a petició de retorn del tècnic.”
Aquí està dient que només s’han donat a les instal·lacions, la clau de l’accés al camp de
futbol. I el desfibril·lador ha estat tot l’agost tancat a l’edifici de la piscina. No sé si aquest
informe ho ha llegit i veu be la regidora que estiguin els esportistes sense el desfibril·lador.
El president
Dóna la paraula a la secretària.

El president
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
Jordi Anducas
Diu que últimament ha vist unes acusacions que se’ls ha fet a traves de les xarxes socials,
acusant-los que fan les coses de forma atropellada i sense mirament. Que es precipiten i
que son incompetents..
J.A. Andrés Palacios
Pregunta senyor president això és d’aquest punt?
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Secretària
Diu només un aclariment, amb independència que l’expedient s’iniciés amb un informe
tècnic d’esports i que ho poses en coneixement de les entitats al finalitzar el Consell
sectorial, val a dir que quan amb ella li arriben les notícies, es quan entra a realitzar
l’expedient. El tema de l’àrea no forma part del conveni, la minuta del conveni s’ha aprovat
per un decret d’alcaldia i per ordre expressa de secretaria les claus es donaven un cop
estigués signat el conveni, per part de cada entitat i de l’Ajuntament. Els informes que hi
ha en l’expedient informe part de l’expedient però no necessàriament son detallats
íntegrament en la resolució que s’adopti.
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El president
Respon que li ha demanat la paraula i que l’ha donat al senyor Jordi Anducas.
Jordi Anducas
Diu que aquesta conclusió que són precipitats, deixadesa, incompetència, dimensió
desconeguda, la fan en base a un anàlisis de les juntes de govern que han fet des de maig,
un total de 16. Explica que el Ple és el màxim òrgan on es prenen les decisions de nivell 1
les més importants, desprès hi ha les juntes de govern que és un altre òrgan de decisió
que només recull certs regidors del govern que pren decisions de nivell 2 i després les
decisions de nivell 3, 4 que pren l’alcalde o en delegació poden prendre els regidors. S’ha
fet una anàlisis de 16 juntes de govern de maig al setembre 2018 i s’han analitzat els
punts aprovats i de la manera. Explica els números fets en l’informe i la conclusió.
L’agradaria als responsables socialistes com arriben a aquesta conclusió i quina diferència
hi ha entre aprovar un acord amb urgència o sense urgència. Explica que un acord de junta
de govern prèviament ha de passar per intervenció que l’ha de validar econòmicament,
desprès per secretària que el valida legalment i després passa a l’aprovació. Si estan al
30%, si això justifica tots aquets qualificatius que són incompetents, que son deixats, que
es precipiten. L’agradaria si poden explicar la diferència entre un punt aprovat i quina
diferència té amb un punt d’urgència exactament per després justificar la conclusió.
El president
Diu que la pregunta es bastant directa però també hi havia preguntes demanades per un
tema que era anterior.
Rosa Boladeras
Diu senyor president de totes maneres no han fet les preguntes, tenen més preguntes per
fer encara.

J.A. Andrés Palacios
Diu que en relació al que parlaven, la seva pregunta és més una aclariment i no sap si
treballen amb precipitació, ja que ho ha dit ara ve a col·lació. El dia que van fer el Consell
d’Esports, va ser vergonyós el que van fer. Els van voler fer fora per presentar a última
hora i d’amagat uns convenis. No es que estiguin en contra dels convenis que s’han fet
servir, ho lamenta per la Mireia perquè aquell dia acabava d’aterrar allí, però la resta de
companys allò era mala fe, mala praxis com volguí dir i això no són deixats o precipitats
te un altre nom. Vergonyós. Una pregunta és que porten tres mesos sense aigua, sap que
són conscients perquè s’ha parlat inclús amb la senyora alcaldessa i tot és connectar una
màniga que està allà tres mesos, lamentable que no estigui a l’ús. Si pensen fer alguna
actuació? En el tema d’escombraries, que pensen millorar el servei, té algunes dubtes que
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El president
Diu que d’acord, els donarà la paraula. Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.
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també volia saber, han detectat per veïns i donant voltes que el sector 1 es nota una
millora en detriment dels sector 2. Vol saber perquè i no sap si tindrà incidència amb
aquestes millores, o quan parlen de la neteja viaria si serà en tot el municipi. Però ara
mateix perquè aquestes diferències en un sector més que l’altre. Pregunta el tema de
Sorea com està, tant la concessió perquè queden mesos i no saben i com estan les
inversions. A la data que estan, aquesta gent no acaben les inversions aquest any. Quines
mesures pensen prendre, si han parlat amb ells. Perquè no acaben les obres? Com està el
tema de l’aigua de Can Margarit, el projecte, com pensen entomar el tema de les obres i
quina resposta se li està donant a l’associació?
El president
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.
Manel Ripoll
Diu que a l’última reunió del Nomenclàtor a la senyora alcaldessa se li va preguntar per les
obres del carrer Font Vella. S’havia de fer al mes d’agost i l’empresa no va poder fer i es
va passar al setembre. Que li expliquin com està i quan el pensen acabar i sobre la resposta
farà una pregunta. L’altre és que va passar el dia 12 de setembre al costat del Celler de
l’Avi al carrer Sant Antoni que sembla que va haver una discussió important i van tenir que
participar Mossos d’Esquadra amb detencions. Si li poden aclarir. Es va fer una licitació del
contracte d’animals de companyia que sembla ser que l’empresa que va guanyar, després
no va poder fer-se càrrec del servei i volia saber com està el contracte i quina empresa
està fent la recollida d’animals i quin servei. I per últim, ha detectat que hi ha voluntaris
davant de les escoles de gent gran sobretot ho ha vist al Cau de la Guineu. Que li expliquin
quin servei és i si amb aquestes persones se les ha format perquè justament va tenir un
petit problema amb ells. Un li va donar pas i una altre no i justament passava una persona
i estava la policia allà també. Creu què és una bona idea però la gent ha d’estar formada
per fer aquestes tasques. Té una queixa d’un veí de Santa Maria l’Avall que Sorea ha trigat
tres mesos a tancar una rasa. Saben tots que es tanquen amb un temps prudencial d’una
setmana per veure si perd o no. I quan aquesta persona va trucar a Sorea li van contestar
de males maneres. Haurien de complir fins a l’últim dia de contracte que tenen.

Rosa Boladeras
Diu si es centren en qüestions que afecten a la ciutadania. Pregunta si l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat pertany a l’associació Innobaix o no? Ho diu perquè en l’últim Ple va
passar l’elecció del representant de l’Ajuntament i va haver un dubte que l’associació deia
que l’Ajuntament havia demanat la baixa. Una altre pregunta, vol saber perquè els
membres regidors de la CUP en la junta de 3 de setembre es va abstenir en la votació de
iniciar l’expedient de contractació dels llums de Nadal. A l’acta posa que els acords es van
aprovar per unanimitat, desprès en els acords d’urgència que hi ha via 3 o 4 diu que es
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El president
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
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El president
Dóna la paraula la paraula al senyor Alfredo Prado.
Alfredo Prado
Pregunta a la regidora de cooperació si han pensat enviar algun import al tsunami
d’Indonesia que ja porta 1.234 morts. Mes que res amb la comparació amb les quinze
modificacions de crèdit que ha comentat la Rosa en aquest moment, el que avui ha
comentat el Jordi Anducas en la que avui han passat que hi havia una prioritat. Les
prioritats sembla ser que no van per aquí perquè en aquestes 15 modificacions que han
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van abstenir però no explica la motivació del vot. Abans, el senyor Cañellas president del
Ple ha dit que havien presentat peticions, ells han presentat més peticions unes per ser
respostes en el Ple i altres són o per la seva tasca des de l’oposició. Relacionat amb el tema
que han parlat, van demanar un informe de recursos humans sobre els horaris que havien
tingut els conserges que encara no els ha arribat, havien demanat aquesta còpia de la
petició cursada a la Diputació de Barcelona demanant un estudi sobre la municipalització
de l’escola bressol que els va arribar ahir a les set de la tarda que sorprenent ment és una
petició que es fa ara, amb data 26 de setembre. Demana si els poden facilitar còpia de la
petició que es va fer a l’AMB i còpia de la resposta. Respecte a una altre petició que també
se’ls va facilitar ahir a les 7 de la tarda, el pressupost de l’empresa concessionària de
l’aparcament del carrer de la Pau, per posar en marxa el software que es necessita perquè
els usuaris pugin pagar amb targeta bancària i vol preguntar si aquest pressupost encara
és vàlid. Respecte a la problemàtica dels porcs senglars vols saber si s’ha fet alguna gestió
davant la Diputació de Barcelona o la Generalitat. Des de la Diputació s’havia comentat
que es farien propostes conjuntes i volen saber si s’han fet gestions i resultats. Van rebre
queixes d’uns ciutadans que es queixaven d’un material de mobiliari que s’havia dipositat
a la Deixalleria i voldrien saber si s’ha donat resposta i quina a aquestes persones. A la
junta assessora es va aprovar el canvi de contracte que permet que Elecnor faci la
renovació d’uns punts de llum, els agradaria saber quin són el canvis que han hagut degut
a que el regidor els va dir a l’última sessió que no es podia fer ja que les llampares no es
fabricaven i volien saber ara com està. Volen saber també que passa amb les obres del
carrer Font Vella, que van anunciar que es començaven el 24 d’agost, tenien 6 setmanes
d’execució que coincidia amb inici de curs, un punt problemàtic quan a mobilitat a Corbera.
Aquestes 6 setmanes s’han superat, s’ha publicat l’endarreriment, volen saber quan
estaran acabades. En relació al recàrrec sobre l’IBI en els habitatges desocupat, justament
davant de l’impossibilitat, es va iniciar unes accions que si la llei contemplava que era
multar les entitats que tenien. Per tant l’Ajuntament iniciava un registre d’habitatges
desocupats i així l’Ajuntament els requeria i si els mantenia s’iniciava una sèrie de sancions.
Pregunta quants habitatges tenen en aquest sentit, quants se’ls pot aplicar aquets 30% de
recàrrec en l’IBI que no es podrà aplicar aquest any i l’any que ve i si es van fent efectives
les sancions o no. Sap que era laboriós però pensa que val la pena, impulsar aquestes
entitats bancaries o immobiliàries a posar en ús aquest habitatges que es necessiten en el
mercat.
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hagut no se ha modificat res en cooperació internacional. Comentar al Xavi Miquel quan
van aprovar el pressupost en cooperació van tenir un creixement i al final van acabar en
un import de deu mil i pico euros. Aquí li van fer una “retahila” que sonava vergonyós.
Creu que per a la CUP, no sap el nivell d’importància que te, que no s’hagi fet ninguna
modificació a aquests 10.000 €. Que s’hagin omplert de fer taules rodones a la biblioteca
amb el tema del Mediterrani i que veuen be donar 20.000 € perquè es gasti en un cap de
setmana al futbol. Aquesta és una prioritat que passa avui i no entén perquè no s’ha
modificat l’import. L’altre pregunta seria per el tema d’ensenyament o d’hisenda en aquell
mateix Consell esportiu es va comentar que les entitats cobrarien els subvencions 2017
entre el setembre i primers d’octubre, el regidor d’hisenda Jordi Anducas ho va corroborar,
volia saber si ja han entregat aquesta documentació a la regidora d’esports i ja han arribat
a un acord de la quantitat i si s’ha entregat i aprovat per junta i encara que si surten les
juntes i els punts del dia no poden saber els punts d’urgència dins que no llegeixen l’acta
i l’acta normalment triga tres setmanes. Volen saber si ja d’adjudicat l’import de les entitats
esportives i si s’ha comunicat a les entitats per que ho acceptin perquè hi ha un període
d’al·legacions. I sobre la subvenció de les Ampes ara es pagaran l’any 2016-2017, ja
funcionava abans, quan es pensen cobrar? Resulta que les Ampes cobraran ara per un
import de 18.000 € de l’any 2016-2017 i es gasten 20.000 € un cap de setmana que porta
equips de fora i a “pan y cuchillos”.
El president
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
Ramon Gabarrón
Diu que per fer més que preguntes són precs, necessita que hi hagi la secretària. Per tant
quant torni la secretària les farà i ara deixa que parli la Carme i si no li sap greu li torna a
donar la paraula.

Carme Benito
Diu que la pregunta és per al Jordi, aquest mes d’agost han vist que s’anunciava que es
faria la primera edició d’un festival de ciència ficció i la recepció de les propostes finalitzava
el 15 de setembre i volia saber si s’han prestant i saber qui ha estat el jurat i si s’ha fixat
alguna remuneració.
El president
Dóna la paraula al senyor Xavi Miquel per respondre preguntes sobre temes de medi
ambient.
Xavi Miquel
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El president
Diu que d’acord i dóna la paraula a la senyora Carme Benito.
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Respon sobre el tema dels regants aquest any ha passat la cubà i hi havia el tema aquest
de la màniga i no ha donat solució, segueix sense sortir aigua i s’està investigant realment
que està passant, que potser un problema més greu perquè és un lloc que a més al mig
del passeig dels arbres i s’està fent aquesta actuació i l’aigua ara mateix no se sap on
estarà. Però evidentment els regants són plenament conscients d’aquests mesos que no
tenen aigua, estan a sobre del problema. Realment demanen disculpes perquè la solució
ara mateix no s’està trobant però realment estan a sobre. Sobre el tema de les
escombraries no sap quina diferència hi ha entre el sector 1 i sector 2 mes enllà de les que
havien abans al sector 1 es passa a recollir cada dia i al sector 2 es passa a recollir 5 dies
a la setmana. El problema de les escombraries no és un problema de la recollida diària del
que hi ha dins dels contenidors si que hi ha incidències puntuals però el problema real són
els punts verds i aquí si que no hi ha diferència entre el sector 1 i el sector 2. Es prioritzen
els punts, es veu els que estan mes plens o els que dificulten la mobilitat. Com s’ha vist,
ara s’estan retirant alguns dels punts verds i en aquests llocs no hi ha problemes. La idea
es anar retirant els punts verds com es va comentar, no és una crítica que es fes malament
si no que van ser un error. S’han retirat tres punts vers i el funcionament d’aquest
contenidors dels abocaments s’ha reduït a gairebé 0. El tema de Sorea, si són conscients
que a l’abril de 2019 s’acaba la concessió els 30 anys inicials de contracte, ja s’ha comentat
que la intenció de l’equip de govern és municipalitzar el servei de l’aigua. Estan en aquests
estudis, han demanat un estudi de viabilitat a la Diputació de Barcelona, trigarà mesos i
com ja van dir a l’abril l’aigua no serà municipal i segurament s’haurà de fer una pròrroga
de 6 mesos, un any, dos amb Sorea perquè això és un curs. Ara mateix estan amb aquesta
situació i s’està treballant amb el suport de l’AMB amb tot aquest pla director que Sorea
els va presentar d’unes inversions que volen revisar que segurament van inflar. Les
inversions s’estan duent a terme, creuen que si es duran a terme abans de la finalització
del contracte i si no s’han fet hi ha el mecanismes sancionadors pertinents. Passaran la
queixa a Sorea del comentari de la rasa a Santa Maria de l’Avall que ha trigat 3 mesos. I
demà mateix enviaran la còpia aquest de l’AMB sobre l’aigua. Respecte als porcs senglars,
és un problema que existeix a tot Catalunya i fora de Catalunya, creuen que els problemes
principals són en seguretat viaria i escombraries, ara es troben que llencen els contenidors
grans d’escombraries. Les fixacions que es van posar algunes funcionen, en alguns llocs
s’ha posat una tanca perimetral de fusta i la solució que s’està treballant ara mateix amb
el conjunt de les muntanyes del baix hi ha poca solució, també s’ha contactat amb la
facultat de veterinària de la universitat autònoma que han engegat una prova pilot a tres
municipis del Vallés sobre l’esterilització dels porcs senglars, sembla que ha donat uns
resultats que són bons el primer any però que és una qüestió bastant cara i que s’ha
d’estudiar millor. S’han posat en contacte i tenen pendent una visita i aquests és el camí.
Tema Elecnor, si, s’havia aprovat per junta de govern i aquell mateix dia els va venir
l’empresa i va comentar que l’empresa subministradora de bombetes tancava, ho van
comentar en el Ple i van demanar a l’empresa si volien veure la proposta i finalment els
poden fer la mateixa proposta, per tant és exactament la mateixa proposta que s’ha
aprovat. I torna a explicar com va ser tot el tema de les aprovacions i que s’ha re formulat
el tema de l’euríbor i que han eliminat la clàusula sol. També tenen una previsió econòmica
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de la totalitat del contracte i també s’ha reduït el finançament a 150 mesos amb una baixa
d’uns 20.000 € amb l’anterior proposta. Amb el comentari de cooperació si segueixen
creient el mateix que el pressupost es baix, creu que fer comparacions, malauradament
necessitarien tants diners per fer a terme una cooperació internacional com voldrien, però
si volen comparar poden comparar, no aquells 3.000.000 € per un camp de futbol i obres
faraòniques quantes coses es podrien haver fet no? Aquests pressuposts hi ha partides que
creuen que són baixes, treballaran per augmentar les que siguin possible però la critica
que quan hi ha un Tsunami fer el cap de setmana de futbol li sembla totalment fora de
lloc.
El president
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
Ramon Gabarrón
Diu que té dos precs, un a la senyora secretària i un altre al senyor president. El primer
prec, vist que no veu cap voluntat del senyor Anducas en retractar-se de les seves
paraules, que figurin en acta tots els qualificatius que l’ha fet, absolutament tots sense
canviar cap paraula ni coma, si us plau. En quan al senyor alcalde en funcions, el senyor
Cañellas, que reprovi l’actitud irrespectuosa del senyor Anducas envers a la seva persona,
si us plau.
El president
Dóna la paraula a la secretària.

El president
Diu que com a president del Ple no l’ha semblat en aquell moment fer aquesta intervenció.
No tot el que s’ha produït en aquest Ple és del seu gust, creu que hi ha hagut apel·lacions
personals que ratllaven la falta de respecte per part del Jordi Anducas cap a la persona del
Ramon Gabarrón, també creu Ramon que la manera que s’ha dirigit amb ell i les amenaces
en que ho retiri o si no hi hauran conseqüències, tampoc l’agradat i el que ha passat per
part de cert públic. Però no ha considerat que fos mes productiu per al funcionament
d’aquest Ple aturar-ho. Cadascú és conseqüent amb el que ha fet i el que ha dit i les
apel·lacions personals que ja posats a fer són coses que es van repetien en els plens. En
altres plens fins i tot ha passat mes, en certs moments hi ha mes tensió, apel·lacions
personals o critiques que anaven a lo personal o mofes o comentaris amb el del costat.
Coses que pot ser els agradaria, seria mes positiu que centressin el Ple en les diferències
d’opinió polítiques i que pogués tenir un debat que fos interessant per la gent que els sent.
Dóna la paraula a la senyor Mercè Rocas per respondre preguntes.
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La secretària
Diu que ve sent habitual fer transcripció literal de l’acta però per raons que tots coneixen
ella no podrà repassar aquesta acta. Des de secretaria es donarà trasllat de l’acta a totes
les parts i els prega, si us plau, que la repassin. Donarà trasllat d’aquest prec.
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Mercè Rocas
Diu que començarà per al tema dels agents de mobilitat, agents cívics als que es referia el
senyor Ripoll. Aturen trànsit d’entrades i sortides dels alumnes, al matí i mig dia de
recolzament als agents de la Policia Local, al Cau de la Guineu i al Puig d’Agulles. També
donen informació a les persones en punts en concret per llençar escombraries, dels horaris
de la Deixalleria, si el que anaven a tirar era correcta de tirar-ho allà o no i de la recollida
porta a porta de l’esporga. Són una senyor i dos senyors de figura informativa, no pas de
seguretat. El cap de la Policia Local considera adient, si els agents de la Policia Local poden
dedicar-se més al trànsit i aparcament dels vehicles que puguin molestar als veïns que en
aquell moment han de sortir i els agents cívics recolzen l’entrada i sortida dels nens, podria
ajudar una mica a la bona convivència de tots. Si, estan formats tant per seguretat
ciutadana com per una tècnica de residus i serveis públics. Se’ls ha dotat d’una informació.
S’ha parlat amb les dues escoles i enviat una circular als pares que han sigut receptius
positivament. Avui ha parlat amb la directora per que hi hagi una comunicació per resoldre
a temps qualsevol problema o per poder canviar el perfil de la persona que estigui allà,
que ha de ser una persona de caire afable i amable, o si la iniciativa no quadre no tiraran
més endavant. Pot haver certs petits desajustos, han començat aquest dilluns i el regidor
d’ensenyament i ella, i segueixen el que pot anar passant. El segon dia no hi hagut res
rellevant, no li havia arribat el petit desajust. És una prova pilot, permetin que es vagi
adaptant, és una figura molt positiva de cara a informar al municipi com va servir pels cens
dels animals. En quant als punts d’informació per escombraries, es va dient en tant hi hagi
més o menys problemàtica en una zona o una altre i això recau en el regidor i la tècnica
que ho porten.

Mercè Rocas
Aclareix què no s’ho ha pres així, que atenent es una prova pilot poden rectificar. En quant
al 14 de setembre a les 12.18 de la nit a Prefectura es van rebre trucades de baralla en un
bar musical i que han sortit al carrer. Segons l’informe el responsable del bar intenta
intervenir i surt ferit. En la baralla van haver dues famílies, i producte de la beguda o
situacions anteriors. I a la matinada, dissabte, ja hi van haver dues dotacions, una de
Policia Local i altre de Mossos d’Esquadra. Va haver molta gent que esperaven alguna cosa
més. No va haver-hi res i la situació es va calmar. El dilluns 17 de setembre, al mig dia,
l’alcaldessa té una reunió amb el cap de Mossos d’Esquadra de Sant Feliu, el cap de la
Policia Local i ella, on es va exposar la situació i es comprometen a venir en lo possible,
divendres i dissabtes a Corbera. A dia d’avui, amb la informació que ella té, no hi ha hagut
gaire res mes en aquell local, aquesta baralla entre dues parts s’ha traslladat fins i tot a
Barcelona en un moment donat i no sap més informació per donar-li. Pel tema de la
validesa del pressupost enviat sobre l’actualització dels equips instal·lats a l’aparcament
del carrer La Pau, ella ha aclarit via correu electrònic i via telèfon aquest pressupost per
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Manel Ripoll
Comenta que no ho ha dit com una crítica sinó volia saber si estaven formats.
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varis motius que ja va veure l’altre vegada i que també reafirma mes el que l’alcaldessa li
va dir de la no necessitat de tirar-ho endavant, degut que en la valoració econòmica hi ha
tres grans blocs i en l’actualització de “cajeros automáticos” hi ha una sèrie
d’especificacions i quantitats on la suma posa que són 4.334 €, és incorrecte, la suma són
6.603 € i també ha demanat perquè posen un PC Industrial. En la primera part hi ha quatre
elements que posa “RETROFIT EQUIPO MULTICOM VALIDADOR” es refereixen a
reaprofitament i la seva pregunta que ha traslladat és si està posant quatre equips de
reaprofitament perquè ho cobren i encara no han donat resposta. Finalment en el tercer
apartat on diu “LICENCIA SOFTWARE LINCE ACTUALIZACIÓN” segons conveni, comprar o
actualitzar una llicència tenen diferent cost i aquets 2.250 € tampoc han volgut aclarir. No
estan inclosos ni treballs de cablejat ni obra ni adjunten pressupost. Independentment de
aquets mals conceptes, la suma son 12.000 € que no consideraven necessària aquesta
despesa atenent que aquesta empresa el que busca no és que li paguin sinó allargar un
contracte que en aquest moment estan a un any i mig de decidir si el volen seguir o no.
Per tant, si té validesa, l’actualitzat verbalment però veu una sèrie de incorreccions per
part de l’empresa que en cara li causen menys fiabilitat de tirar-ho endavant.
Rosa Boladeras
Si li permeten, diu que porten mig any que s’ha de pagar en metàl·lic amb els problemes
que això ocasiona. Totes aquestes qüestions ella creu que en mig any no ho ha pogut
resoldre? Ja l'han tractat aquesta empresa, no els ha de venir de nou. Abans estaven
parlant de les empreses concessionàries i del seguiment que s’ha de fer. Suposa que aquest
pressupost ja el va verificar el primer dia, no l’ha mirat ara. Fa sis mesos no ha aconseguit
que li aclareixin totes aquestes qüestions? Ha dit que no consideren necessari invertir amb
això. Ella li diu que si que considera necessari que es pugui pagar en el caixer amb targeta,
si us plau solucioni aquest tema.

Rosa Boladeras
Diu que ella no parla de pressupostos, parlen de problemes ..
Mercè Rocas
Diu que l’ha preguntat si ja l’havia solucionat. Es que es reitera al que ja, a l’anterior Ple,
van dir. Si tot i així vostè ..
Rosa Boladeras
Diu que no és ella, són els usuaris que tenen el problema ..
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Mercè Rocas
Reitera que aquest pressupost ha estat revisat tan abans com ara. En l’anterior Ple ja es
va comentar que no hi ha intenció per part de l’Àrea de tirar endavant aquest pressupost
i aquesta nova màquina amb aquets nou software. Recull la seva petició i ja tornaran a
parlar al govern. El que vol que quedi molt clar és que solucionat, ara per ara, aquest
pressupost ja està. Ella l’està especificant ..
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Mercè Rocas
Respon per últim al senyor Ripoll i a la senyora Boladeras, aclareix que les sis setmanes
no han vençut, estan en la sisena setmana. El coordinador de l’obra ha assegurat que
dijous s’asfaltarà dependrà de si és matí o tarda que dijous, divendres o dissabte matí es
pugui pintar. L’empresa de l’obre i la de pintura estan coordinades i creu que estan sobre
temps. Vol fer esmen que el carrer Font Vella és una de les arteries d’aquest municipi,
evidentment l’afectació en tot moment hagués sigut molt greu, s’ha de mirar com una sèrie
de beneficis en un carrer.
El president
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.
Manel Ripoll
Pregunta si són conscients que l’empresa que va guanyar el contracte no és la que està
treballant en allà?
Mercè Rocas
Respon què són conscients que l’empresa que va guanyar té una subcontracta.
Manel Ripoll
Pregunta si els sembla bé que empreses subcontractin? Vol dir que la diferència de diners
que guanya algú que no és l’Ajuntament. Perd l’Ajuntament, si aquesta obra la fes la
mateixa que ha guanyat la licitació no hi hauria problema.
Mercè Rocas
Respon que si, cert senyor Ripoll aprèn la lliçó, gràcies.

Miracle Guerra
Explica que el conveni no es va poder tirar endavant per un problema que havia sortit amb
l’empresa. Estan esperant que l’empresa els envií el primer pas que han de fer per poder
tirar endavant aquest contracte. Ara està fent el servei “Animals sense sostre”, que eren
els mateixos que tenien i que en principi seran els mateixos que faran el contracte perquè
han igualat els preus.
El president
Dóna la paraula a la senyor Pol Ejarque per respondre la pregunta sobre Innobaix.
Pol Ejarque
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El president
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra per respondre preguntes de la recollida
d’animals.
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Comenta que sobre el tema de Innobaix farà una mica de memòria. Al agafar la regidoria
estaven dintre de l’Associació Innobaix, va voler saber si realment els aportava algun
benefici, ho va traslladar a l’equip per problemes comunicatius es va traslladar que havia
la voluntat de donar-los de baixa i per això hi ha aquest malentès. Com que la baixa caldria
passar-la per acord plenari i no s’ha fet, entenen que encara estan a dintre d’ Innobaix.
Van demanar una reunió amb ells per..
Rosa Boladeras
Pregunta perquè no ha va dir l’altre dia en el Ple.
Pol Ejarque
Respon perquè no estaven segurs si a nivell de normativa, el fet d’enviar el correu era
motiu de baixa o no.

El president
Respon una pregunta en referència a la CUP i altres que porta ell. En aquella junta de
govern local va entrar un punt per urgència sobre l’augment de despesa en els llums de
Nadal. Portava temps treballant-se ja que els pressupostos 2018 inclou aquest pressupost
i ells ja van votar a favor però en aquell moment van considerar que era millor abstenirse perla naturalesa d’aquest augment i com organització política ja s’havien posicionat.
Sobre el mobiliari de l’escola municipal de música, s’ha fet una compra de mobiliari
adequada a les seves necessitats. El que fonamenta l’escola de música són els professionals
que treballen. Van començar en un edifici al costat de l’Ajuntament que era una antiga
escola, després es van traslladar. Que comences l’escola de musica amb bons professionals
i que l’edifici fos secundari és una mesura que creuen que la prioritari era correcte. Un cop
aconseguits uns bons professionals, es va aconseguir un bon lloc però el mobiliari seguia
sent molt antic i heretat. Aquest any s’ha fet aquesta compra, les necessitats de mobiliari
es van repartir en dues fases, la primera el que necessiten els alumnes que eren taules i
cadires. Es va fer la proposta si hi havia algun centre que necessités l’antic mobiliari, la
resposta va ser negativa i aquest mobiliari va anar a la Deixalleria on fan una tasca
important de poder aprofitar. En 3-4 dies ja hi havia hagut les peticions per poder utilitzarlo i es va repartir. I es la resposta que es va donar a una persona que ho ha demanat a
través de les xarxes socials i no sap si es la mateixa que s’ha posat en contacte amb
l’oposició.
Rosa Boladeras
Respon que és la mateixa i només preguntava si s’havia respòs.
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Rosa Boladeras
Comenta que ho hagués pogut dir, al menys a l’equip de govern. No qüestiona si han
d’estar o no, no vol polemitzar.
Pol Ejarque
Respon que va traslladar la voluntat d’esbrinar-ho.
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El president
Explica que a la persona que ho va demanar a traves de les xarxes socials se l’ha respòs
en un parell de dia i a la que ha fet l’instancia..
La secretària
Comenta que encara no, en base a la Llei de transparència. Han demanat la informació per
contestar, segons el procediment.
El president
Explica que aquesta petició què és per instància demana una sèrie de documentació i s’està
recollint per donar-li resposta. Sobre els habitatges buits, és una problemàtica que es va
abordar després d’una Moció proposada per la Plataforma d’afectats per l’hipoteca, el
govern municipal va aprovar..
Rosa Boladeras
Respon que ho coneix, preguntava l’estat actual. Faci però lo altre ja ho coneixen, ho han
parlat allí moltes vegades. Si ho vol explicar per si algú a la una de la matinada escolta.

Rosa Boladeras
Pregunta quan estan previstes aquestes reunions.
El president
Respon que aquest dimarts i aquest dimecres (següents). Són primeres reunions per veure
quina tipus de sensibilitat hi ha.
Rosa Boladeras
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El president
Explica que diversos propietaris han presentat recursos contenciosos, ja hi ha una
sentència en contra de l’Ajuntament. L’han apel·lat, però aquesta situació els fa demanar
la suspensió d’aquest contenciosos per poder estudiar-ho. Ja hi ha hagut una entitat, gran
propietari que ens ha demanat una reunió la setmana vinent, sembla ser per proposar un
acord per tal d’aconseguir la mesura que als habitatges hi visqui algú. I la mateixa setmana
i haurà una altre reunió proposada per l’Ajuntament amb una altre entitat. Les dues
reunions serviran com una primera presa de contacte i pot ser que surtin propostes
interesants que l’Ajuntament hauria d’entomar i seria un canvi en la política que s’ha dut
fins ara, que no posa en dubte que tot el que s’ha fet fins ara eren mesures correctes per
estrènyer als propietaris d’habitatges perquè compleixen la seva obligació que és que els
habitatges serveixen perquè hi visqui gent. Creuen que si aquests reunions els han de fer
plantejar aquests canvis, la seva proposta és de convocar una trobada, reunió que podrien
dir taula de l’habitatge o un altre nom, on participarien també grups de l’oposició, la
Plataforma d’afectats per la hipoteca per analitzar aquesta possible nova via o
complementar la via amb aquestes mesures.
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Pregunta si són dimarts i dimecres de la setmana vinent perquè ara ja són a dimecres.
El president
Confirma que si. Després convocarà aquesta trobada, l’agradaria que hi pogués haver la
participació de l’oposició per tant intentaran convocar en una hora i lloc que afavoreixi
aquesta participació i es compromet en portar tota la informació. Amb aquesta idea de
cridar a reunir-se amb les entitats bancaries, si que amb la Plataforma d’afectats per la
hipoteca ja s’ha tractat, però amb els grups de l’oposició encara no. Veient aquest possible
canvi creuen que és millor parlar-ho i treballar-ho conjuntament amb els grups de l’oposició
ja que cal tenir en compte que és un valor, una feina que s’ha porta des de fa molt de
temps des dels equips de govern anteriors que ho han portat en efectiu durant els últims
anys i és a la oposició principalment el partit socialista. Sobre les subvencions de les
Ampes, serà mes interesant la resposta que pugi donar el Jordi o la Mireia sobre les
subvencions a les entitats esportives que és la que es valorava que hi havia mes presa per
poder tirar endavant i que hi havia afegit la possibilitat de bestreta, ja ho explicaran. En
canvi les subvencions de les Ampes han sortit del mateix mecanisme que sempre i ara
estan en fase de valoració, com sempre bastant tard i la responsabilitat ja ho han discutit
en un altre moment i la seva opinió es que s’haguessin pogut treure forà abans que no feia
falta l’aprovació dels pressupostos. Dóna la paraula a la senyora Mireia Moreno.

Alfredo Prado
Pregunta si li pot respondre sobre el desfibril·lador.
Mireia Moreno
Respon que sobre el desfibril·lador, no és obligatòria a l’àrea, sap vostè la Llei del DEA a
Catalunya?
Alfredo Prado
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Mireia Moreno
Respon sobre l’informe de recursos humans amb els calendaris que han sol·licitat, està en
tràmit perquè tenen col·lapsat recursos humans i van per prioritats. Se’ls farà arribar que
no càpiga la menor dubte. Sobre el tsunami, de l’Àrea de Cooperació, senyor Prado ja sap
que la partida que hi havia per cooperació es va donar al Fons català de cooperació. No
sap si és la persona més adequada per demanar explicacions si han donat a Filipines o no
han donat perquè el més fàcil és donar al Fons català de cooperació tota la partida i oblidarse de l’Àrea de Cooperació. Tot i això, si es paren a pensar amb totes les desgràcies que
hi ha al mon en aquest moment, fer la comparativa que han fet li sembla fora de lloc. Ella
a nivell personal, porta molts anys fent cooperació, des dels 16 i si vol saber-ho, que no
sap si li interessa, ella si ha fet ajuda amb aquests tsunami. Pot ser es podria haver fet ara
si hagués quedat mes calés. De cara al 2019, plantejaran els projectes com cal plantejarlos des de l’Àrea. I el tema de la subvenció el seu company Jordi no tindrà cap problema,
saben que està a intervenció.
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Respon que no, que la regidora diu que no es obligatori el desfibril·lador tenint ..
El president
Demana continuar amb el diàleg.
Mireia Moreno
Diu que no, que està traient conclusions abans que acabi la frase i no es pot parlar. Si no
hi ha una afluència de 500 persones, que no ho havia, no és obligatori. Tenen un centre
d’atenció primària que està a escassos metres, dintre del espai municipal de la piscina
també i la policia també en te i 112 és el primer abans d’activar un DEA. Ella té el carnet
del DEA, si el primer que fa és activar el protocol 112 no pateixi que no passarà res.
El president
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas per respondre sobre les subvencions de les entitats
esportives.
Jordi Anducas
Explica què per totes les subvencions, des d’intervenció el van aconseguir era, donat que
es llançava tard la convocatòria, poder fer una bestreta en el moment que les subvencions
es concedissin i les entitats ho acceptessin. Està repartit i no sap si en aquesta junta de
govern o l’altre i un cop fet tot el protocol es pagarà. A cultura tenen més problemes i
tampoc no tenen el compromís com esports, que hi ha més urgència. A cultura encara no
tenen fet el repartiment i espera poder-ho fer les setmanes vinents. “Forania”, el festival
de teatre de ciència ficció és una iniciativa que una mica ve a suplantar al que abans es
feia a la programació estable de teatre de “Mon de mones” i van proposar els esforços en
alguna cosa i està organitzant l’associació “Teatrem” que és una associació vinculada a
“Mon de mones”. La programació està feta, es farà una obra de teatre en paral·lel a Corbera
i a Berlin i hi ha petites propostes presentades que no les coneix, també hi haurà un concert
i xerrada d’un director de teatre relacionat amb ciència ficció. La idea és que en breu es
llançarà al públic. Ells l’únic que fan es recalçar aquesta iniciativa, veure si va bé i si es pot
repetir en els propers anys.

J.A. Andrés Palacios
Diu que falta una, la que ha preguntat al senyor Xavier sobre l’aigua de Sorea a Can
Margarit que aquesta gent està esperant una resposta.
Xavier Miquel
Diu que si, s’ha oblidat. Que com es va dir era una subvenció de l’ACA per portar l’aigua
en alta a Can Margarit el que passa es que aquesta subvenció anava vinculada a que es
fes l’obra en baixa. S’està en contacte amb la junta de compensació amb els diferents
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El president
Diu que creu que ja estan respostes les preguntes que s’han fet.
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polígons, tenen algun problema de terminis perquè sinó l’ACA podria revocar aquesta
subvenció. La solució ara mateix està una mica de si veïns i veïnes poden tirar endavant
aquesta obra. Sembla molt improbable que es pugui tirar endavant amb aquesta
subvenció. S’ha contactat amb l’ACA i comenta que periòdicament es van traient
subvencions i que el camí cap a les obres de l’aigua a Can Margarit, que saben que és un
problema, s’ha de treballar. Malauradament aquesta situació es difícil que Can Margarit ho
pugui tirar endavant. A més a més també hi ha un problema de terminis perquè s’ha de
refer el projecte d’urbanització i ho allarga tot mes. No està gaire clar que això, ara mateix,
pugui tirar endavant. Abans que es facin les obres que no servirien de res i que l’ACA
revoqués la subvenció, estan en conversa amb aquest veïns. Quan sàpiguen alguna cosa
ja ho faran saber. Esperen o una nova subvenció o la decisió del veïnat de Can Margarit.

Rosa Boladeras
Diu que no té una pregunta pendent de respondre sinó una resposta pendent de donar
amb una pregunta. Senyor Jordi Anducas, ha explicat el que fa el govern, però s’ha deixat
una part. El govern, gestiona diner públic, gestiona, decideix, tira endavant acords i
treballa. L’oposició té per obligació fer un seguiment d’aquesta acció de govern. Quan
aproven coses per urgència, quan es convoca la junta de govern, per públic coneixement
es penja a la web, es penja en l’OAC. Quan surten punts per urgència, ningú s’assabenta
fins al cap de tres setmanes quan es publica l’acta. Part de la seva resposta l’hi ha donat
el seu company Albert Cañellas quan l’ha explicat els motius pels quals es van abstenir a
un punt. Això és el mon al reves. No és que vostè em demani comptes d’una acció passada
de govern que seria comprensible, demana comptes d’una crítica. Feta de manera raonada
i és una qüestió que denota que estan treballant de manera precipitada, “barrin barran”.
No es preocupi, d’aquesta crítica la ciutadania traurà conclusions. Treballi que és la seva
obligació, decideixi i faci les coses d’una manera organitzada i prioritzant i no es preocupi
d’ells que fan la seva feina i la fan de la manera que entenen que han de fer. No és la seva
obligació fer un seguiment, si te temps faci un seguiment de l’oposició que fan ells però
tot aquest temps estaria millor que el dediques a treballar, organitzar aquest Ajuntament
i acomplir les seves obligacions. Aquesta és la seva resposta. Una “coletilla”, ERC un
Ajuntament de parets de vidre, vol dir, transparència, participació. Quan s’aproven les
coses per urgència és una manera de practicar l’opacitat.
El president
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
Jordi Anducas
Diu moltes gràcies per la resposta, va dedicar una hora a buscar quan ella era alcaldessa
que feia. Quan han estat governant en minoria han fet 25 juntes de govern, han aprovat

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 1

15/02/2019 La secretària acctal.

El president
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
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49 punts. Ells amb 16 han aprovat 83. D’aquests 49 van fer 13 per urgència, un 23%. Ells
estan al 30% estan fatal.
Rosa Boladeras
Diu que en minoria, un govern en minoria. Compara peres amb pomes.
Jordi Anducas
Diu que en minoria es poden fer coses opaques, es pot ser deixat, incompetent, en minoria
si, en majoria no. Senyora Boladeras ha estat alcaldessa legislatura mes temps perquè
estaven ells amb ella, un total de ..
Rosa Boladeras
Diu que li falla alguna cosa ..
El President
Demana si us plau, està parlant el senyor Anducas.
Jordi Anducas
Diu que ha sigut alcaldessa en minoria i en majoria, ha liderat 40 juntes de govern, 25 en
minoria i 15 amb majoria. La mitja de 101 acords, 20 amb urgència. Minoria i majoria un
17%. Li diu que abans de liar a la gent i dir coses que no tenen sentit.
Rosa Boladeras
Diu que si no tenen sentit no es preocupi.

Rosa Boladeras
Diu que ella pensa que realment ..
El president
Diu que si realment creuen que aquest debat porta algun lloc anirà donant la paraula.
Jordi Anducas
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Jordi Anducas
Diu que la gent si s’ho creu perquè la gent no coneix les coses que ella explica. I dir que
fer punts d’urgència és incompetència, apliquis el conte. Ell està molt content quan fan
crítiques constructives i els ajuden i els diuen els errors. Però aquest anunci de Facebook
han pagat diners per dir això. Ho sap perquè amb ell li surt publicitat. Facin mirar perquè
són la una de la matinada, deixin de fer la política de l’oposició del “barullo”, perquè
l’Ajuntament perd qualitat. Pensen què els fan mal amb ells i potser perden les eleccions
però Corbera de Llobregat es degrada. No sap el que els costarà aixecar la imatge. Quan
ells governaven no passava ..
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Diu que els critiquin però si us plau, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat són 131
empleats. Quan critiquen segons que, a vegades el que es sent dolgut no és el polític, és
l’empleat, pensin que estan criticant a 131 persones que fan la feina lo millor que poden i
ho saben perquè els coneixen un a un. Ells són aquí fugissers, avui hi són, demà no hi
seran. La institució queda i li estan fent mal, el poble queda i al poble li estan fent mal. Els
costarà molt aixecar aquesta imatge de brutícia, de que no s’entenen, que estan tots
confrontats. Corbera és la mateixa des de fa 4 anys. Alguns estan fan pocs i alguns ja hi
eren. Estan fent un favor molt dolent, el que sap la gent és que l’Ajuntament es una colla
d’incompetents. Si han de marxar, amb els costarà molt aixecar això i creu que ara no toca
fer aquest “barullo”.
Rosa Boladeras
Diu que serà breu, intentarà no fer sermons mes propis de l’església de Santa Maria que
no de la sala de Plens. No li vingui amb sermons i límits a fer la seva feina. El sentiment
que te que costarà molt recuperar no s’ha preguntat que a lo millor aquesta sensació també
la tenen altres persones? Que coses que s’havien tirat endavant, han estat paralitzades
pràcticament un any? No s’han plantejat vostès quan van deixar el govern? Ara no vingui
amb sermons de “baratillo” si us plau. No faci d’oposició de l’oposició perquè tenen molta
feina i molt pocs temps. Fer assumptes de Junta de govern per urgència no és un delicte
però es un símptoma que les coses no es fan be. Mirin això, no sap quin és el problema.
Ells miraran de cenyir-se en coses objectives que fan i tenen dret a tenir la seva opinió i
pensa reflexiona sobre la ciutadania. Les persones que observen no son menor d’edat ni
dèbils mentals. No menystingui a la ciutadania que ha votat. No se’ls enganya, saben
perfectament la responsabilitat de cadascú.
Jordi Anducas
Diu que els critiquin el que vulguin però expliquin be i ho explica de els raonaments polítics.

Rosa Boladeras
Respon que es sent decebuda i que com és l’últim Ple de la secretària li vol agrair la seva
feina durant els anys que ha treballat pel consistori i la ciutadania de Corbera.
El president
Diu que avui és l’últim Ple de la Maria Abarca com a secretària i podrien parlar de la
rigorositat, implicació personal, de la proximitat. Ell voldria destacar dues coses, una és la
tranquil·litat en que treballa un treballador de l’Ajuntament o un regidor quan sap que te
el vist i plau de la Maria Abarca i que quan el té sap que va bé. I l’altre sobre la proximitat
sobretot respecte la tasca d’oposició. Moltes gràcies per tots els serveis prestats i els dels
propers dies. Dóna la paraula a la resta de regidors per als agraïments.
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El president
Demana si us plau, creu que aquest debat no els porta en lloc. Dóna la paraula a la senyora
Rosa Boladeras.
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J.A. Andrés Palacios
Agraeix tots els serveis donats i li desitja que li vagi molt be. Hi com deia l’Albert, ha sigut
de les persones mes honestes que han passat per aquest Ajuntament.
Manel Ripoll
Diu que encara li ve la memòria el dia que li van fer l’entrevista i no van tenir dubte que
havia de ser la secretària d’aquest municipi. Amb lo personal que li vagi molt bé i amb lo
professional, segur perquè de la manera que és no pot fallar. Molta sort i endavant.
Mercè Rocas
Diu com a regidora reitera les paraules de l’Albert i ha estat un plaer i tranquil·litat acudir
amb ella i demanar-li pare, la seva tranquil·litat i seguretat en la forma en que els responia
amb ella l’ensenyat molt. Gràcies per l’ajut i gràcies per l’ensenyança. Personalment ha
estat un plaer conèixer-la i si li permet es guarda el seu mòbil. Gràcies.
Arturo Martínez
Diu que no afegirà gran cosa mes, simplement què la trobaran a faltar i ell sempre
apreciarà el seu sentit de l’humor, què és una característica que té tendència a apreciar, i
molta sort i ja es trobaran segur.

Pol Ejarque
Diu que ell personalment també com a jurista i ex opositor també vol agrair-li a la Maria
sobretot en endreçar la casa sovint amb moltes hores a l’esquena i sobretot, l’han comentat
els seus companys, la seguretat jurídica que no només ha donat als treballadors municipals
sinó també als regidors i de retruc a tota la ciutadania en general. I dir-li què a voltes, s’ha
sentit mes un alumne que no pas un regidor. Espera que aprofiti l’oportunitat professional
que li brinden, que aprenguis, que creixis i suposa que sap que les portes de l’Ajuntament
de Corbera sempre estaran obertes per a ella. Gràcies pels teus consells, molta sort i molts
encerts i com diuen al Pessebre Vivent “bon camí i bona petjada”.
Maria Abarca
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Jordi Anducas
Diu gràcies per tot, per totes les lliçons que els ha ensenyat i com deia l’Albert per donarli seguretat. Creu què el nom de secretària s’hauria de canviar s’hauria de canviar perquè
quan parles a fora la gent que no està en el mon associa i en canvi creu que és una figura
important que és la persona que revisa tot el que es fa en aquest ajuntament estigui
d’acord a llei i en aquest ajuntament afecten moltes de lleis per tant té l’armari ple de
urbanisme, festes, mil històries. Gràcies per l’ajuda que els ha fet, ell creu que l’anirà molt
bé. La trobaran molt a faltar, ells però també els empleats. Els empleats estan molt
preocupats per veure com s’ho faran. Ella no pateixi, que gaudeixi que va a un super lloc
i també sap que se l’estima molt i segur que l’anirà molt bé. Molta sort.
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Diu només donar les gràcies a tots els equips de govern, a tots els regidors tant de
l’oposició com d’equip de govern en cada moment. Pel respecte que han mostrat per la
seva tasca que d’altra banda l’encanta. Han estat quatre anys y vuit mesos intensos.
Gràcies al personal de l’Ajuntament per la seva dedicació, pel seu esforç per ella ha estat
un plaer i un orgull.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió dimecres 3
d’octubre de 2018 a les 01:15 hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual
com a secretària certifico.»
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

La secretària acctal., Marta Puig Puig

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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