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El Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el dia 9 de maig de 2017 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 14 DE MARÇ DE 2017

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

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

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

El regidor Antonio Moreno Ruíz s’incorpora durant el debat del punt 2.

També assisteix l’interventor municipal, Javier Vicen Encuentra.

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

1. Aprovació acta del Ple de 31 de gener de 2017.

L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple de 31 de gener de 2017 amb el 
resultat següent:

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

Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC).”
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2. Aprovació conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis 
regulars de transport públic de viatgers per carretera.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea 
Mobilitat, amb el text següent:

“En dates 7 i 15 de febrer de 2017 (RE 1057 i 1369) l’operadora Autocorb SA, 
concessionària del servei regular de transport públic de viatgers per carretera Corbera de 
Llobregat – Barcelona, ha presentat a l’Ajuntament la previsió de despeses i ingressos del 
serveis per a l’any 2017 i una sol·licitud de modificació dels horaris de les dues últimes 
expedicions de la L2 (bus urbà).

L’enginyer municipal, el 16 de febrer de 2017, ha emès un informe que queda incorporat 
a l’expedient en relació a les despeses, ingressos i itineraris del servei per a l’any 2017.

Amb aquesta documentació de base el Servei de Transport Públic per Carretera de la 
Generalitat de Catalunya ha tramés el text del nou Conveni per a la millora de les 
comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per a l’any 
2017. Respecte de l’anterior formalitzat el 21 de desembre de 2015 i addenda 2016, 
l’actual que es proposa aprovar manté una línia de continuïtat, sense que s’hagin introduït 
canvis en el marc de col·laboració entre les parts que hi intervenen.

El nou document recull, en els annexes, els horaris de les expedicions en els que s’incorpora 
una nova expedició especial de la L2 que només funcionarà els dies lectius segons el 
calendari escolar, així com, l’import que es preveu que haurà d’assumir l’Ajuntament, que 
una vegada aplicades les modificacions proposades és de 301.421,51 euros.

Així mateix, s’incorpora a l’expedient la Memòria justificativa del compliment dels requisits 
previstos en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic i l’informe de 
la secretària general de la Corporació.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar el Conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis 
regulars de transport públic de viatgers per carretera a Corbera de Llobregat i entre 
Corbera de Llobregat i l’estació de FGC de Sant Andreu de la Barca, amb l’establiment de 
les comunicacions que es detallen en els annexos d’aquest Conveni dins el servei regular 
interurbà de transport de viatgers per carretera Corbera de Llobregat-Barcelona amb 
filloles (V-1848) del qual n’és concessionària l’empresa Autocorb, SA., d’acord amb el text 
del document que consta a l’expedient, per a l’any 2017.

SEGON.  Autoritzar i disposar la despesa de 301.421,51 euros  corresponent a l’explotació 
del servei de transport de viatgers de l’exercici 2017, d’acord amb la previsió de costos i 
ingressos que s’informen pel tècnic municipal, amb càrrec a l’aplicació 21.4411.47901 de 
l’estat de despeses del vigent pressupost municipal.

TERCER.  Facultar la Junta de Govern Local per a l’adopció dels acords relatius a l’aprovació 
de modificacions no substancials.
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QUART. Publicar l’acord en el Butlletí oficial de la província i notificar-ho al Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques, a l’Autoritat del Transport Metropolità i a Autocorb 
SA, així com, a la DGAL del Departament de Governació a fi que s’inscrigui en el registre 
de convenis.”

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.

Mercè Rocas
Explica què es tracta d’aprovar el conveni que regula el transport públic de viatgers, a Corbera, amb 
l’operadora Autocorb, SA. El mes passat va presentar la previsió per a l’any 2017 de despeses i 
ingressos i, el mateix mes de febrer, el tècnic municipal també emeten a informe positiu en relació 
a ingressos, despeses i itineraris. L’import del mateix és 301.421,51 € on ja surt incorporats els 
costos de l’autobús 3 què només funciona els dies lectius en la L2 i aquesta regidoria proposa al Ple 
aprovar el conveni. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miguel
Pregunta si el bus nocturn també està inclòs aquí.

Mercè Rocas
Respon què aquest any no. El bus nocturn, com es va explicar, és una prova pilot què serà mitjançant 
factura. Si això es consolidés, així com la L2 s’ha consolidat amb addenda, el bus nocturn o les dues 
expedicions què allarguen aquest itinerari i l’horari, es consolidaria. Seria de cara a l’any 2018.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

En aquest moment s’incorpora el senyor Antonio Moreno a la celebració de la sessió del Ple.

Pol Ejarque
Pregunta en primer lloc com està el tema de transport a la demanda perquè ja els va dir que estaven 
pendents d’una prova pilot al municipi de Corbera. En segon lloc, els han arribat diverses peticions, 
en relació a l’última expedició que surt de Barcelona, si es podria endarrerir ni que fos quinze minuts 
perquè això comportaria que gent que surt justament a l’hora en que surt l’autobús, el pogués agafar.
I també en relació al tema del bus nocturn, molta gent els ha peticionat també si es pogués en 
l’última expedició de tornada si pot ser en horari més entrada la nit perquè si està bé per la gent que 
surt a sopar però han de fixar quin és el públic que vol abastar el bus nocturn. Si és una població 
tirant cap a gran o mitjana edat, els horaris ja els donarien per bons però si ho volen destinar a 
joves, què és la principal línia d’actuació per la qual s’ha apostat pel bus nocturn, entendrien que les 
expedicions de tornada podrien ser mes entrada la nit perquè els joves quan surten de festa tornen 
a les cinc o sis de la matinada normalment.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.

Mercè Rocas
Contesta que primer de tot ara han tirat endavant el bus nocturn, està sobre la taula la reivindicació 
del poble què l’última expedició que surt de Barcelona arribi més tard, què realment val la pena tirar 
endavant però que li permetin que vagi una cosa darrera l’altra. I si es pretén, no quinze minuts sinó 
mitja hora entenen també que s’ha de tractar aquest any. Era la següent cosa a tractar amb 
Autocorb. Per tant si, això està sobre la taula i es té clar què s’ha de tirar endavant. No és una 
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reivindicació d’un petit grup sinó que realment hi ha molta gent que treballa a Barcelona i no hi arriba 
a aquest últim bus. En segon terme el transport a demanda, en aquest moment i des de fa temps 
no és una prova pilot, és una expedició. Ja tenen un transport a demanda en aquest moment a 
Corbera, com ja se’ls va comentar. En referència amb el que li estan dient exactament que era 
l’estudi que s’havia de fer amb UPC, amb l’AMTU, va ser en el Ple març de 2016 què els va comentar 
què el 17 de març es donava el tret de sortida d’un estudi de transport entre 6-9 meses i la cronologia 
era anàlisis del sistema actual, diagnosis, establiment d’un model de sistema de transport i propostes 
d’actuació. Malauradament ha sigut just un any. A finals d’aquest mes, el director general de  l’AMTU 
es reunirà aquí a Corbera amb el gestor que els ha de presentar aquest estudi per saber quina seria, 
no la prova pilot, sinó la prova que es faria durant un temps que no saben quin és. En aquest tipus 
d’estudi, a vegades, la temporalitat és una mica més llarga què la proposta inicial. En relació al bus 
nocturn i a si la última expedició que venia de Barcelona podia arribar més tard, la reivindicació no 
només està feta per joves. Cert que s’enfoca per aquella gent de totes les edats que puguin tornar 
de Barcelona a les dues i pico de la matinada. Cert què en les primeres reunions amb Autocorb se’ls 
demana de fer un estudi de dos dies a la setmana de divendres i dissabtes, Autocorb demana anar 
a pams, consolidar primer una cosa i saber si la prova pilot dels dissabtes funcionarà Hi ha un 
problema tècnic ja que Autocorb hauria d’agafar un conductor a hores extres si volguessin allargar 
aquesta expedició i encariria molt els costos per als ajuntaments i Autocorb. Amb aquest problema 
tècnic es considera pot ser de forma equivocada però es considera el més prudent, un dia a la 
setmana de moment, dissabte. Creu què des de fa un parell d’anys han anat avançant en petites 
millores d’itineraris, reajustaments i proves que s’han anat consolidant, aquest bus nocturn és la 
tercera. Espera què es consolidi què de dilluns a divendres aquesta gent que viu a Corbera i treballa 
a Barcelona pugui anar una mica més tranquil·la per agafar l’últim bus, què aquest bus nocturn 
arribés a consolidar-se i arribés a ser no només dissabte, sinó divendres i dissabte i no només arribar 
a les tres de la matinada l’últim a Corbera, sinó que pogués haver un altre. Tenint en compte què 
molt probablement haurien de posar autobús i conductor i pot ser seria un cost més elevat del que 
en aquest moment poden assumir. 

Pol Ejarque
Pregunta en relació al que ha dit sobre la segona prova que es faria, en relació a l’última expedició, 
que sortiria trenta minuts més tard en quins termes temporals estan parlant. Ho provaran d’aquí un 
any o dos o quant ?

Mercè Rocas
Contesta què simplement s’ha parlat de moment. Els tres caps de setmana està funcionant. 
Intentaria tirar-ho endavant aviat. No pot dir exactament la disposició que té Autocorb ni 
l’Ajuntament. Primer no s’ha valorat en pressupostos i segon tampoc ho ha parlat del tot encara amb 
Autocorb. És una reivindicació, que saben, està sobre la taula i hi ha un col·lectiu important.

Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.

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

Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC).”

3. Aprovació provisional modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 
Corbera de Llobregat, en relació amb el sistema equipaments.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
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“El Ple municipal, en sessió ordinària de 29 de novembre de 2016, va aprovar inicialment 
la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Corbera de Llobregat en relació amb 
el sistema d’equipaments a Corbera de Llobregat.

Igualment es va acordar sotmetre a informació pública la modificació puntual esmentada 
pel termini d’un mes a comptar des de la darrera publicació de l’ edicte, als efectes 
d’examen i presentació d’al·legacions així com sol·licitar informe als organismes sectorials 
que es diran de conformitat amb l’article 85.5 del TRLUC. 

D’altra banda, en l’acord adoptat també es va dictar, de conformitat amb els articles 73 i 
74 del TRLUC i sense perjudici del que estableix l’article 102.4 RLUC, la suspensió de la 
tramitació de plans urbanístics derivats concrets, l’atorgament de llicències d’edificació, 
reforma o rehabilitació, així com els terminis establerts a l’article 114 de la mateixa norma, 
d’acord amb el que preveu el seu apartat 5, amb el benentès que, en els àmbits concrets 
afectats, es deixava sense efecte la suspensió potestativa adoptada pel Ple municipal de 
10 de maig de 2016. 

Aquest acord va ser publicat al BOP i en el diari El Punt Avui, ambdós en data 12 de 
desembre de 2016, a la pàgina web municipal i en el tauler d’anuncis de la Corporació. 
Durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions, deixant constància 
d’aquest extrem a l’expedient.

Igualment, es va sol·licitar informe sectorials en matèria de patrimoni arquitectònic i 
arqueològic, equipaments sanitaris, ensenyament, afers religiosos i esports, els quals han 
estat emesos d'acord amb el detall següent:

- Direcció General d’Afers Religiosos (20.01.2017): consideren que no procedeix 
emetre informe.

- Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut (03.02.2017): Favorable.
- Serveis Territorials al Baix Llobregat del Departament d’Ensenyament 

(07.02.2017): Favorable amb condicionants (cal afegir a l’apartat de consideracions 
generals dels equipaments educatius la referència a l’Ordre ENS/30/2012, de 10 de 
febrer, per la qual s’especifica la superfície mínima de determinades instal·lacions 
dels centres que imparteixen l’educació primària, l’educació secundària o els 
ensenyaments artístics.

- Consell Català de l’Esport (10.02.2017): Favorable.
- Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura (22.02.2017): 

Favorable.

L’arquitecta municipal ha emès informe favorable a l’aprovació provisional en data 02 de 
març de 2017, en el qual també fa constar la necessitat d’introduir d’ofici unes petites 
esmenes materials en cinc quadres i dos plànols per a una millor lectura i comprensió de 
les determinacions del planejament vigent en relació a la classificació del sòl, que la MPGO 
no modifica, i que porten causa de les pròpies consultes efectuades pels organismes 
sectorials amb motiu de l’emissió dels informes abans esmentats, sense que en cap cas es 
consideri que aquestes esmenes tinguin la consideració de modificacions substancials.

La secretària municipal ha emès informe favorable, el 2 de març de 2017, que resta 
incorporat a l’expedient. 
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S’acorda:

PRIMER.  Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 
Corbera de Llobregat en relació amb el sistema d’equipaments, un cop introduïdes les 
petites esmenes materials abans esmentades en el document aprovat inicialment. 

SEGON. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de 
Barcelona, mitjançant el tràmit específic creat a l’efecte a la plataforma Eacat, certificació 
d’aquests acords acompanyada de la documentació establerta a l’article 18.4 RLUC.”

Alcaldessa
Explica què en el Ple ordinari de 29.11.2016 és va fer l’aprovació inicial de la modificació puntual del 
Pla general d’ordenació en relació al sistema d’equipaments. Aquest acord es va publicar al BOP en 
data 12.12.2016, en la web municipal al tauler d’anuncis i durant aquest termini de informació pública 
no s’ha presentat cap tipus d’al·legació. Avui el que van a aprovar és provisionalment aquesta 
modificació puntual del PGO.

Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.

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

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

4. Aprovació Conveni de Col·laboració, amb el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, per a la gestió conjunta del SAD 2017-2021.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea 
Benestar Social i Gent Gran , amb el text següent:

“D’acord amb les previsions del sistema competencial establert per la Llei 12/2007 de 
Serveis socials, els municipis ostenten competències en l’àmbit dels serveis socials bàsics, 
entre elles les de gestionar el serveis socials necessaris  complir les seves funcions pròpies. 
Segons l’article 17. i) corresponen als municipis la  prestació de serveis d’ajuda a domicili, 
teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència. 

Segons la mateixa Llei corresponen als ens locals supramunicipals, com ara els consells 
comarcals, funcions de suport i assessorament en la prestació i gestió dels serveis socials 
bàsics. 

Pel que fa a la normativa vigent afegir que d’acord amb el previst per l’article 167.1.b) del 
Reglament d’obres i serveis dels ens locals, la comarca podrà prestar serveis de 
competència municipal en virtut de delegació o de conveni.
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L’any 2013 es va signar un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal, l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat i  varis municipis de la comarca en el que els serveis d’atenció 
domiciliària (SAD) es gestionaven mancomunadament prenent com a  estratègia 
l’externalització de la suma agredada municipal. Aquest conveni es va signar pel període 
2013-2017 i finalitza el 21 de juny de 2017.

El Consell Comarcal, en la mateixa línia d’actuació, presenta un nou conveni de 
col·laboració per a la gestió conjunta del SAD pel període 2017-2021, a formalitzar amb 
els ajuntaments d’Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, 
Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana. El 
text del conveni, que queda incorporat a l’expedient, preveu una estimació anyal de les 
hores de producció del SAD fixat d’acord amb l’informe de la tècnica municipal de data 28 
de febrer de 2017, els preus unitaris que serviran de base a la licitació del contracte, la 
despesa màxima municipal anyal i les funcions i règim del servei.

Així mateix, a l’acord setè del conveni es determina que per poder dur a terme 
l’externalització de la gestió conjunta, els respectius ajuntaments hauran de delegar al 
Consell Comarcal la competència per a la publicació, tramitació, adjudicació i execució del 
contracte.

Al conveni s’hi acompanya la memòria justificativa determinada a l’article 50 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’informe de la Secretària general 
de l’Ajuntament.

Quant als pactes econòmics s’estarà a allò previst per l’article 174.2 i 3 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL) que regula l’adquisició de compromisos de despeses amb caràcter 
plurianual, establint els percentatges i nombre d’exercicis posteriors als que puguin aplicar-
se les despeses referides.

D’altra banda, de conformitat amb el que estableix l’article 174.5  del TRLRHL, el  Ple de 
l’Ajuntament podrà, en casos excepcionals, ampliar el nombre d’anualitats així com elevar 
els percentatges a que es refereix l’apartat 3 de l’esmentat article. 

Aquesta competència abastarà a l’autorització i compromís de la despesa plurianual 
corresponent.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració per a la gestió conjunta del servei 
d’atenció domiciliària entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat, corresponent als anys 2017-2021, que resta incorporat a l’expedient.

SEGON. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual, distribuïda en els exercicis 2017 a 
2019 corresponent a dos anys de durada inicial del contracte que es preveu licitar, per 
import de 303.746,08 € que es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària 
30.231.46501 i subordinat al crèdit pressupostari que es consigni als pressupostos de 2018 
a 2019, en les quanties màximes següents:
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EXERCICI DIES IMPORT/€
2017 194 79344,19
2018 365 152811,03
2019 171 71590,86

TOTAL 730 303746,08

TERCER. Facultar l’Alcaldia per tal que pugui aprovar i disposar la despesa una vegada 
s’hagi adjudicat el contracte per part del Consell Comarcal del Baix Llobregat i en el seu 
cas les possibles pròrrogues.

QUART. Delegar al Consell Comarcal del Baix Llobregat la competència per a la publicació, 
tramitació, adjudicació i execució d’un contracte per a la prestació d’un servei amb aquesta 
finalitat, així com la competència relativa a la resolució de les al·legacions o recursos que 
es poguessin presentar durant aquesta tramitació.

CINQUÈ.  Ordenar la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en aplicació de l’article 45.1.a de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

SISÈ. Trametre certificació d’aquest acord juntament amb el text de la minuta del conveni 
a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació per tal que 
procedeixi a la seva inscripció en el registre de convenis.

SETÈ. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez. 

Arturo Martínez
Explica què arriben aquest any al final del conveni anterior del servei d’assistència domiciliària que 
es va signar al 2013 i finalitza al 21 de juny de 2017. El Consell Comarcal proposa licitar un nou 
conveni pel període 2017-2021. Ells proposen delegar al Consell Comarcal, com la resta de municipis 
que participen d’aquest conveni, la competència per la publicació, tramitació, publicació i execució 
del nou contracte. L’increment de les hores de servei que demanen comporta un esforç econòmic 
molt considerable respecte al que tenien fins ara. Durant l’any 2017 l’import serien 79.344,19 €, al 
2018 serien 152.811,03 € i al 2019 serien 71.590,86 € perquè primer es signa aquest conveni per 
dos anys. Des de el 22 de juny de 2017 fins 21 de juny de 2021, però ara es fan aquests primer dos 
anys que són el segon semestre de 2017, 2018 i primer semestre de 2019. Posteriorment es pot 
prorrogar el conveni pel segon semestre del 2019, 2020 i primer semestre de 2021 amb el què 
completarien els quatre anys de vigència del nou conveni. Més què els diners, els interessen les hores 
En el segon semestre del 2017 disposaran de 3.925 hores, al 2018 disposaran de 7.560 hores, al 
2019 disposaran de aproximadament de 3.542 h, la meitat de 7.560 hores. Després s’hauria de 
prorrogar per un any més i posteriorment per un any més. El total dels quatre anys serien 30.240 
hores. El Consell Comarcal segueix els següents criteris per aquesta nova licitació: prioritzar la 
qualitat del servei per sobre de l’oferta més econòmica, fins ara s’havia prioritzat l’oferta més 
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econòmica que ha generat algunes queixes sobre tot per part de les tècniques i els usuaris en el 
conjunt dels municipis. Quan van arribar al govern al 2015 estaven amb una atenció amb hores 
similar als municipis que podien tenir la meitat de població. En aquest mou conveni l’única població 
de les citades que estarà per sobre, és Vallirana. Passaran a tenir un rang d’atenció que correspon a 
la població que hi ha Corbera de catorze mil i pico d’habitants. Desprès de solucionar els problemes 
de retard en la licitació per part del Consell Comarcal que va impedir desenvolupar el servei, ja entrat 
el primer semestre de 2017 poden dir què han començat a tenir mes altes. Quan una persona entra 
al SAD ja es queda sempre, normalment no tenen autonomia pròpia  i per tant necessiten assistència 
o bé personal o domiciliària o les dues i no poden oferir un servei i dir què en un any no poden donar-
lo, si ofereixen un servei, l’han de mantenir. Més tenint en compte qüestions de la longevitat cada 
vegada més llarga de les persones, del augment del percentatge de la gent gran al Baix Llobregat i 
en Catalunya en general. Sortides són poques, els èxitus o traspàs de la persona perquè acudeix a 
un centre de dia o perquè és internat en una residència. Ara estan alineats amb els municipis amb 
el seu nivell de població i incidir en els objectius de la seva àrea que ja van explicar en el moment 
de presentar el pressupost. Incrementar progressivament recursos econòmics destinats a ajuts 
socials, proporcionar atenció de qualitat tant en les dependències com en l’atenció a las persones i 
en aquesta línia és com presenten aquest conveni que es licitarà, esperen amb temps perquè pugui 
ser efectiu a partir del 22 de juny de 2017.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Diu què votaran en contra d’aquest punt. Estan contents què s’hagi ampliar el conveni amb el Consell 
Comarcal. Una de les primers preguntes que van fer des de que van entrar en l’ajuntament va ser 
sobre aquest servei i en aquell moment se’ls va dir què no hi havia persones que haguessin demanat 
el servei i no l’estiguessin rebent. Per tant ara estan contents què s’hagi pogut ampliar el nivell 
d’hores. Votaran en contra bàsicament perquè aquest servei, el Consell Comarcal, l’externalitza a 
una empresa privada, no saben si canviarà això. Fins ara estava externalitzat a l’empresa Clece, com 
moltes d’aquest sector havia tingut denúncies de les treballadores, d’explotació laboral. Va ser un 
dels casos pel qual, per exemple, Sabadell s’ha decidit municipalitzar aquest servei. Ja coneixen la 
postura de la CUP en aquest aspecte de serveis socials, la municipalització d’aquest serveis i més 
quan es tracta d’un servei tan delicat com és l’atenció a persones que són dependents. Hi ha alguna 
qüestió del conveni que tampoc no la veuen molt clara, com és el tema d’aquest copagament què hi 
ha amb algunes rendes i amb aquests barems que no els semblen del tot apropiats què hi hagi gent 
que a més haurà de pagar per aquest servei. Estan a favor què serveis com aquests es puguin 
mancomunar però el que no estan d’acord és què això es faci a través d’una empresa privada. 
Votaran en contra.

Arturo Martínez
Respon en quant al tema de l’externalització, sempre han de tenir en compte què ells estan dins dels 
municipis de menys de vint mil habitants. Per tant no tenen la capacitat per donar l’assistència 
personal com seria el cas de no externalitzar-lo. Això ho fan la resta de municipis que són Abrera, 
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Begues, Castellví, Cervelló, ells, Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles i 
Vallirana. D’aquests municipis i han quatre què el model de producció que tenen és mixt. Els demes 
si què és extern al 100%. Ells si què d’alguna forma amb el personal que tenen, presten unes hores 
d’aquest servei. Per tant el model de producció d’ells no és al 100% extern. En quant al copagament, 
no tenen copagament. Pot haver municipis que considerin què aquest copagament s’ha de fer però 
no és el cas d’ells. Assumeixen completament aquest cost, juntament amb el Consell Comarcal 
perquè desprès poden justificar aquesta despesa i no exigeixen als beneficiaris que en cap cas tinguin 
copagament. El tema de Clece, és cert què ha fet sempre l’oferta més econòmica per això fins ara 
era l’empresa que donava aquest servei. Però és evident què hi ha hagut moltes queixes, no per part 
dels usuaris sinó de les tècniques i segurament si els treballadors no estaven contents pel tracte que 
rebien, això incidia en el servei que prestaven. Per això s’ha insistit molt què en aquest nou conveni 
es prioritzi la qualitat de l’assistència per sobre de l’oferta econòmica, per això també surt una mica 
més cara per hora respecte al que hi havia fins ara.

Alcaldessa 
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Diu què Clece és una empresa que es dedica a tot, també a la neteja i segur que depèn d’una 
multinacional. Com sempre des de el punt de vista econòmic guanyen però des del punt de vista de 
qualitat de serveis és de les dolentes. Després creu què a Corbera, ell ha preguntat altres vegades i 
sempre l’han contestat què si, amb la ràtio de les persones que demanden aquesta atenció pregunta 
si són ateses. 

Arturo Martínez
Contesta què sempre s’atén a tothom i si pels barems, per l’estat de la seva situació serà atesa i 
sobre tot en casos d’urgència. Aquest conveni fluctua en un 20% que podria variar amunt o a baix.
És molt difícil calcular les hores perquè no totes tenen el mateix preu. Depèn si és atenció a la llar, 
a la persona, si és depenen mitjançant la llei de dependència degut a què ara és obligatori atendre 
a les persones amb dependència grau I. I si no tenen més hores, en principi posen persones que si 
estan ateses però a lo millor no estan ateses o no estaven ateses amb la intensitat que havien de 
ser ateses. D’aquí aquest càlcul i aquesta pujada en hores pels propers quatre anys. El conveni 
anterior estava signat, és va fer una addenda al 2015 perquè hi havia un pressupost de 15.000,00 
€ pel SAD, és va fer una addenda pel segon semestre de 15.000,00 €. Ja va explicar al 28 de 
desembre el problema que va haver amb la licitació per part del Consell Comarcal que els va impedir 
tenir el número d’hores què volien perquè no van aprovar el conveni de 2016 i primer semestre del 
2017 fins pràcticament el darrer trimestre de l’any 2016. Per això, ha comentat, què aquest primer 
semestre de 2017 que encara pertany a aquesta addenda anterior ja han pogut millorar la intensitat 
i el número d’altes. Això ho podran fer gradualment. Les xifres passen de quaranta i pico mil l’any 
passat en SAD, quan estava pressupostat vint-i-nou mil i aquest anys estaran sobre els cent vint-i-
set mil euros al 2017, la meitat corresponen als que ara es licitarà i l’altra part entra en el càlcul de 
3.000 hores que havien demanat en l’anterior addenda. Posteriorment passen als cent cinquanta mil 
que corresponen a les 7.500 hores anuals què s’ha calculat i al mateix conveni parla d’una fluctuació 
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d’un 20% perquè depèn de moltes coses, facturació hores, IVA.. etc. Valoraria l’esforç de 
l’ajuntament i d’acord amb el tema de Clece però no liciten ells ni adjudiquen ells.

Antonio Moreno
Consulta sobre el copagament si a Corbera no s’aplica el copagament ni hi ha la intenció d’aplicar-
lo, que surti del conveni. Pregunta si el conveni de Corbera podria treure l’apartat de copagament.

Arturo Martínez
Respon què el conveni és tipus per tots els municipis igual. Qui tingui el copagament en la seva 
facturació d’hores figurarà el percentatge que s’aporta però en el cas d’ells no hi ha cap. Si volguessin 
aplicar seria una decisió política que no tenen cap intenció de fer.

Antonio Moreno
Pregunta ja què no tenen la intenció, si el conveni de Corbera podria treure l’apartat de copagament.

Alcaldessa
Diu què és un conveni marc.

Arturo Martínez
Respon què és un conveni marc perquè els municipis que volen, l’apliquen. Aquí no és el cas. I ells 
no poden modificar aquest conveni. L’únic què varien són les xifres i el tema de copagament si es fa 
servir o no, és decisió de cada municipi. És com el model de producció.

Antonio Moreno
Diu què si està el copagament, políticament, es podria decidir dintre de 3-6 mesos el copagament. 
La possibilitat la dóna.

Alcaldessa
Contesta què primer es tindrien que aprovar els preus.              

Antonio Moreno
Diu què per això podrien revertir l’opció, perquè el conveni ho permet.

Alcaldessa
Contesta què no. És un conveni marc per tots municipis igual. I per poder cobrar un tema com és el 
copagament, s’han de aprovar uns preus públics i fer tot un sistema.

Antonio Moreno
Diu què és una decisió política. Aquest ajuntament l’any que ve pot decidir què pugui haver 
copagament. Ho deixen a la bona intenció però ell creu què si no està ja no hi ha bona intenció. No 
tindran copagament aquí a Corbera.

Arturo Martínez
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Diu què a l’apartat 13è on diu sistema de pagament del SAD, quan es parla del copagament llegeix: 
“El Consell Comarcal, igualment amb la col·laboració dels diferents municipis, farà una proposta de 
model de copagament. Aquesta proposta serà optativa en la seva implementació municipal. Aquesta 
proposta de model de copagament es pot vertebrar mitjançant ordenança local o comarcal. És 
totalment optatiu, és un conveni marc que els donen perquè hi hauran municipis que si vulguin 
acollir-se al copagament i altres que no. Aquest apartat parla de reglamentació, sistema 
d’equipament i pla de qualitat del SAD, parla d’altres coses, no canviaran l’article per un municipi en 
concret, simplement el que canvia són les xifres que té cada un d’ells. Però el Consell Comarcal, com 
què hi ha municipis què si el volen utilitzar, dóna l’opció.

Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.

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

Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC).

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

RECURSOS HUMANS

5. Aprovació delegació de competències en l’Alcaldia per a la tramitació de la 
sol·licitud d’autorització al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per a 
la reposició d’efectius de la Policia Local.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:

“El Ple Municipal, en sessió de 27 de setembre de 2016, va acordar sol·licitar al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques l’autorització a què es refereix l’article 20.Uno.2.C) 
de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, 
amb l’objectiu de cobrir amb caràcter definitiu una plaça vacant d’agent de la Policia Local, 
com a taxa de reposició dels efectius de la plantilla municipal. Posteriorment, va iniciar la 
tramitació de la sol·licitud davant aquell organisme. 

Atesa la manca de recepció de l’esmentada autorització, i després de diverses consultes 
telefòniques, en data 19 de gener de 2017 es va trametre escrit al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques reclamant la seva emissió. A tal efecte s’acreditava haver 
efectuat formalment la petició el 24 d’octubre de 2016, a través de l’aplicació “ Gestión de 
documentación” de EELL per la seva remissió a la Administració General de l’Estat, 
adjuntant la corresponen documentació per a la seva justificació. 

Mitjançant ofici de la subdirecció general de relacions financeres amb les entitats locals, de 
21 de febrer de 2017, acusem recepció de l’escrit enviat i ens requereixen perquè tornem 
a iniciar la tramitació, en relació als pressupostos de 2016 i 2017, atès que l’enviament 
efectuat en el seu dia no es va fer mitjançant l’aplicació correcta, malgrat haver tingut 
entrada en el ministeri competent. Val a dir que aquest ofici ha tingut entrada en el registre 
general de l’Ajuntament el dia 1 de març de 2017 (RE 2017/1806) i que ha estat remès 
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des de l’Ajuntament de Peníscola atès que, per error, el Ministeri els havia enviat a ells el 
nostre requeriment.

L’òrgan competent per a la tramitació d’aquest expedient és el Ple municipal. No obstant, 
atès que la seva aprovació no requereix majoria qualificada, es tracta d’una matèria 
delegable.

Vist que l’obtenció d’aquesta autorització és prioritària per a aquest Ajuntament, que s’han 
d’emetre de nou els informes preceptius i que les sessions ordinàries del Ple municipal 
tenen una periodicitat bimensual, es considera convenient efectuar una delegació de 
competències puntual per a la tramitació d’aquest expedient per tal de poder efectuar la 
seva tramitació durant aquest mes de març.

S’acorda:

PRIMER. Delegar en l’Alcaldia la competència relativa a la sol·licitud de l’autorització al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’autorització a què es refereix l’article 
20.Uno.2.C) de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
l’any 2016, amb l’objectiu de cobrir amb caràcter definitiu una plaça vacant d’agent de la 
Policia Local, com a taxa de reposició dels efectius de la plantilla municipal, incloent-hi la 
signatura de tots aquells documents i tràmits que siguin necessaris per a l’execució 
d’aquest acord, un cop estiguin evacuats els informes necessaris per part de la Intervenció 
Municipal. 

SEGON. Advertir que les resolucions i els acords que s’adoptin sobre aquest expedient 
hauran d’especificar que es realitzen per delegació del Ple municipal, fent constar les dades 
de l’acord pel qual s’efectua dita delegació. 

TERCER. Determinar que aquests acords entraran en vigor al dia següent al de la seva 
adopció i tindran caràcter indefinit, fins a l’efectiva obtenció de l’autorització sol·licitada. 

QUART. Ordenar la publicació d’aquests al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona als 
efectes corresponents.”

Alcaldessa
Explica què el passat 27 de desembre, en el Ple municipal, es va acordar sol·licitar al Ministeri 
d’Hisenda autorització per cobrir amb caràcter definitiu una plaça vacant que tenien d’agent de la 
Policia Local, com a taxa de reposició dels efectius de la plantilla. No van tenir resposta de cap mena, 
van fer consultes, no va arribar cap autorització i al 19 de gener com no tenien resposta de cap mena 
en més de tres mesos, van enviar un escrit al Ministeri d’Hisenda i van acreditar què la petició la van 
efectuar el 24 d’octubre. Ho van fer a través de l’aplicació de Gestió de documentació. S’han sorprès 
ara què han rebut un escrit dient que han de tornar a iniciar la tramitació i presentar també en relació 
als segons els pressupostos 2016-2017 perquè segons el Ministeri no s’havia de presentar a la Gestió 
de documentació, s’havia de presentar en una altre plataforma. Ho comunicant al mes de març i ho 
comunica el Ministeri i arriba per l’Ajuntament de Peñíscola. És un tema que s’ha d’aprovar per Ple i 
encara no tenen la documentació preparada de nou amb tot el què demanen, per no retardar-ho al 
proper Ple de maig, el què demanen en aquest punt en concret, què s’hi li delegui a l’alcaldia la 
competència de poder fer al Ministeri la sol·licitud i no demorar-se més. Dóna la paraula al senyor 
Eric Blanco.

Eric Blanco
Pregunta aquesta delegació de competències si és temporal o definitiva.
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Alcaldessa
Respon què no, és només per demanar això. Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a 
votació.

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

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

Alcaldessa
Demana al senyor Ramon Gabarrón l’explicació primer del punt número 12 abans del punt número 
6 què és la modificació de crèdits, perquè fa referència a donar compte de l’aprovació de la liquidació 
del pressupost i seria molt més clarificador per poder entendre aquest punt. 

Abans de passar al punt 6, el senyor Ramon Gabarrón explica el punt 12.

HISENDA

6. Modificació de crèdits 6/2017.

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 
projectes de despesa  d’exercicis anteriors amb excés de finançament afectat, que hi han 
crèdits d’unes aplicacions pressupostàries de despeses no compromesos,  que hi han nous 
ingressos sobre els totals previstos al pressupost procedents d’una operació de crèdit a 
concertar, i romanent de tresoreria per a despeses generals positiu resultant de la liquidació 
del pressupost de 2016, cal tramitar expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
finançats amb romanent de tresoreria afectat, amb  baixes de crèdits d’altres partides del 
pressupost no compromeses i amb recursos procedents d’una operació de crèdit, i suplement 
de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals positiu resultant de la 
liquidació del pressupost de 2016.

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 
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es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
 
S’acorda:

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 06/2017 mitjançant:

A) Crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria afectat per 
excessos de finançament, segons el següent detall:

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

2017/2/AJUNT/17 11 1532 62300

MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS I 
UTILLATGE BRIGADA VIA 
PÚBLICA

0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

2017/2/AJUNT/18 11 1532 61921

MILLORA HIDRÀULICA 
DELS PASSOS 
INUNDABLES RIERA DE 
CORBERA

0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

2017/2/AJUNT/19 20 133 60900
INVERSIÓ NOVA 
SENYALITZACIÓ I 
PINTURA  VIA PÚBLICA

0,00 6.500,00 0,00 6.500,00

2017/2/AJUNT/20 12 136 60901

INVERS.TREBALLS 
FORESTALS PARCEL.NO 
EDIFICABLES/ZONES 
VERDES

0,00 4.700,00 0,00 4.700,00

2017/2/AJUNT/21 02 920 63600

INVERSIÓ REPOSICIÓ  
EQUIPS PER A 
PROCESSOS 
D'INFORMACIÓ

0,00 35.220,00 0,00 35.220,00

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

2017/2/AJUNT/22 02 920 64100
DESPESES EN 
APLICACIONS 
INFORMÀTIQUES

0,00 4.780,00 0,00 4.780,00

2017/2/AJUNT/23 11 171 60900 INVERSIÓ PARCS 
INFANTILS 0,00 21.178,71 0,00 21.178,71

    TOTAL 0,00 95.378,71 0,00 95.378,71

Finançament que es proposa:

Aplicació 
pressupostària Descripció Previsió 

actual Alta Baixa Previsió 
definitiva

1.87010
ROMANENT DE TRESORERIA 
DESPESES AMB 
FINANÇAMENT AFECTAT 161.207,20 95.378,71 0,00 256.585,91

 TOTAL 161.207,20 95.378,71 0,00 256.585,91

En el present cas, el crèdit extraordinari es realitza  per  despeses específiques i 
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a 
l’article 35 del RD 500/1990.
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Pel que fa al finançament que es proposa amb excessos de finançament, aplicació 1.87010 
Romanent de tresoreria despeses afectades per import de 95.378,71 €, correspon a que 
els projectes d’inversió que es relacionen tot seguit tenen excessos de finançament afectat, 
ja que el total d’ingressos afectats  reconeguts  superen el total de despesa efectuada,  i 
donat que no es preveu la necessitat d’ aquest import d’excés de finançament als 
esmentats projectes,  i atès que els projectes d’inversió no poden estar sobrefinançats, 
amb la present modificació de crèdits es  pretén transferir als projecte d’inversió que es 
relacionen tot seguit, el finançament dels recursos detallats:

Projecte  que rep el 
finançamentNúm. projecte 

que transfereix 
finançament

Denominació projecte 
que transfereix 

finançament 

Agent 
finançador

Aplicació 
d'ingressos

Import 
transferit

Núm. projecte Import 
rebut

2012/2/AJUNT/33

INVERSIÓ NOVA 
MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LAC.I ESTRIS 
POLICIA LOCAL

"La Caixa" 2008,1,91312 1.013,68 2017/2/AJUNT/21 1.013,68

2012/2/AJUNT/05 VEHICLE BRIGADA 
MUNICIPAL "La Caixa" 2008,1,91300 1.384,00 2017/2/AJUNT/21 1.384,00

2012/2/AJUNT/32 VEHICLE POLICIA LOCAL "La Caixa" 2008,1,91312 1.486,74 2017/2/AJUNT/21 1.486,74

2001/2/AJUNT/21
URBANITZACIÓ 
C/MESTRE REGULL INC. 
01

Catalunya 
Banc, S.A. 2001,1,91300 1.774,67 2017/2/AJUNT/21 1.774,67

2012/2/AJUNT/21
SOTERRAMENT DE 
CONTENIDORS AL 
CARRER SANT ANTONI

"La Caixa" 2008,1,91312 1.872,99 2017/2/AJUNT/21 1.872,99

2005/2/AJUNT/17 U.A. LA CREU DE 
L'ARAGALL I "La Caixa" 2008,1,91312 2.062,02 2017/2/AJUNT/21 2.062,02

2014/2/AJUNT/17

MUR SEPARACIÓ 
HABITATGE 
CONSERGE/CEIP JAUME 
BALMES

"La Caixa" 2008,1,91312 2.799,00 2017/2/AJUNT/21 2.799,00

 
2016/2/AJUNT/22

TALÚS ENTRE CARRER 
FONT VELLA I 
STA.MAGDALENA

Banco Bilbao 
Vizcaya 
Argentaria, 
S.A.

2005,1,91301 2.852,52 2017/2/AJUNT/21 2.852,52

2014/2/AJUNT/18 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ 
ESPORTS "La Caixa" 2008,1,91312 3.607,63 2017/2/AJUNT/21 3.607,63

Projecte  que rep el 
finançamentNúm. projecte 

que transfereix 
finançament

Denominació projecte 
que transfereix 

finançament 

Agent 
finançador

Aplicació 
d'ingressos

Import 
transferit

Núm. projecte Import 
rebut

2013/2/AJUNT/28 INVERSIÓ IMPLANTACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT APP "La Caixa" 2008,1,91312 0,32 2017/2/AJUNT/21 0,32

2014/2/AJUNT/32
INVERSIÓ DE REPOSICIÓ 
MAQUINÀRIA I 
INSTAL·L.POLIT.D'IGUALT.

"La Caixa" 2008,1,91312 0,34 2017/2/AJUNT/21 0,34

2012/2/AJUNT/31 TREBALLS TÈCNICS 
ESPORTS "La Caixa" 2008,1,91312 0,41 2017/2/AJUNT/21 0,41

2013/2/AJUNT/22
ALTRES INVERSIONS 
REPOSICIÓ INFRAEST.I 
BÉNS ÚS GENERAL

"La Caixa" 2008,1,91312 0,52 2017/2/AJUNT/21 0,52
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2015/2/AJUNT/11
CONSTRUCCIÓ TRAM DE 
CLAVEGUERA AL CARRER 
DE L'ABAT ESCARRÉ

"La Caixa" 2008,1,91300 2,39 2017/2/AJUNT/21 2,39

2012/2/AJUNT/27 CREACIÓ WEB 
AJUNTAMENT "La Caixa" 2008,1,91312 3,75 2017/2/AJUNT/21 3,75

2014/2/AJUNT/26 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ 
PARCS INFANTILS "La Caixa" 2008,1,91312 4,31 2017/2/AJUNT/21 4,31

2015/2/AJUNT/07
MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS I 
UTILATGE VIA PÚBLICA

"La Caixa" 2008,1,91312 4,96 2017/2/AJUNT/21 4,96

2012/2/AJUNT/37 MATERIAL 
INVENTARIABLE ESPORTS "La Caixa" 2008,1,91312 12,95 2017/2/AJUNT/21 12,95

2014/2/AJUNT/21
INVERSIÓ NOVA 
ENLLUMENAT PÚBLIC EL 
BON REPÒS

"La Caixa" 2008,1,91312 18,73 2017/2/AJUNT/21 18,73

2013/2/AJUNT/04 INVERSIÓ REPOSICIÓ 
CLAVEGUERAM "La Caixa" 2008,1,91312 20,52 2017/2/AJUNT/21 20,52

2014/2/AJUNT/04 EQUIP AUDIOVISUAL 
SALA DE PLENS "La Caixa" 2008,1,91312 24,09 2017/2/AJUNT/21 24,09

2012/2/AJUNT/30 EQUIP  SO "La Caixa" 2008,1,91312 28,69 2017/2/AJUNT/21 28,69

2012/2/AJUNT/22 PATI AL CEIP CAU DE LA 
GUINEU "La Caixa" 2008,1,91312 29,87 2017/2/AJUNT/21 29,87

2014/2/AJUNT/10 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ 
ENLLUMENAT PÚBLIC "La Caixa" 2008,1,91312 33,08 2017/2/AJUNT/21 33,08

2012/2/AJUNT/08
INVERSIÓ DE REPOSICIÓ 
SENYALITZACIÓ I 
PINTURA VIA PÚBLICA

"La Caixa" 2008,1,91300 37,14 2017/2/AJUNT/21 37,14

2012/2/AJUNT/06
SUBMINISTRAMENT I 
COL·LOCACIÓ DE LONES 
INSTAL.ESPORTIVES

Catalunya 
Banc, S.A. 2008,1,91300 38,00 2017/2/AJUNT/21 38,00

2013/2/AJUNT/17
INVERSIÓ DE REPOSICIÓ 
EN INFRAEST. I BÉNS ÚS 
GRAL

"La Caixa" 2008,1,91312 39,00 2017/2/AJUNT/21 39,00

2012/2/AJUNT/23
INVERSIÓ REPOSICIÓ 
MAQUINÀRIA ESCOLA 
BRESSOL I CEIP

"La Caixa" 2008,1,91312 53,26 2017/2/AJUNT/21 53,26

2014/2/AJUNT/15

ALTRES INVERSIONS DE 
REPOSICIÓ 
D'INFRAESTRUCTURES I 
BÉNS ÚS GRAL VIA 
PÚBLICA

"La Caixa" 2008,1,91312 122,65 2017/2/AJUNT/21 122,65

2014/2/AJUNT/06
MOBILIARI I MATERIAL 
INVENTARIABLE 
BENESTAR SOCIAL

"La Caixa" 2008,1,91312 129,18 2017/2/AJUNT/21 129,18

2013/2/AJUNT/21
ALTRES INVERSIONS 
NOVES INFRAESTR.I BÉNS 
ÚS GENERAL

"La Caixa" 2008,1,91312 138,02 2017/2/AJUNT/21 138,02

2012/2/AJUNT/07
INVERSIÓ NOVA 
SENYALITZACIÓ I 
PINTURA VIA PÚBLICA

BBVA, S.A. 2006,1,91311 176,49 2017/2/AJUNT/21 176,49

Projecte  que rep el 
finançamentNúm. projecte 

que transfereix 
finançament

Denominació projecte 
que transfereix 

finançament 

Agent 
finançador

Aplicació 
d'ingressos

Import 
transferit

Núm. projecte Import 
rebut

 
2016/2/AJUNT/24

ADEQUACIÓ CARRER 
CIINTURÓ DE LA PLANA "La Caixa" 2008,1,91312 211,25 2017/2/AJUNT/21 211,25
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2012/2/AJUNT/14

SOTERRAMENT XARXA 
TELEFÓNICA CARRETERA 
SANT ANDREU-CREU 
NOVA

"La Caixa" 2008,1,91312 261,14 2017/2/AJUNT/21 261,14

2005/2/AJUNT/07 PARC MARTÍ I POL BBVA, S.A. 2005,1,91301 293,09 2017/2/AJUNT/21 293,09

2014/2/AJUNT/24

EQUIPS PER A 
PROCESSOS 
D'INFORMACIÓ 
TECNOLOGIA I 
INNOVACIÓ

"La Caixa" 2008,1,91312 338,00 2017/2/AJUNT/21 338,00

2013/2/AJUNT/24
MATERIAL 
INVENTARIABLE 
ESPORTS

"La Caixa" 2008,1,91312 358,92 2017/2/AJUNT/21 358,92

2014/2/AJUNT/07
MOBILIARI I MATERIAL 
INVENTARIABLE 
POLÍTIQUES D'IGUALTAT

"La Caixa" 2008,1,91312 400,00 2017/2/AJUNT/21 400,00

2014/2/AJUNT/08
MOBILIARI I MATERIAL 
INVENTARIABLE RÈGIM 
INTERIOR

"La Caixa" 2008,1,91312 441,90 2017/2/AJUNT/21 441,90

2013/2/AJUNT/23 INVERSIÓ NOVA BÚSTIES 
CORREUS "La Caixa" 2008,1,91312 544,43 2017/2/AJUNT/21 544,43

2006/2/AJUNT/96

TRANSFERÈNCIA DE 
CAPITAL MANCOMUNITAT  
MUNICIPIS REDACCIÓ 
PROJ.COMPLEX 
ESPORTIU

Catalunya 
Banc, S.A. 2008,1,91300 553,41 2017/2/AJUNT/21 553,41

2014/2/AJUNT/05 MOBILIARI I MATERIAL 
INVENTARIABLE OAC "La Caixa" 2008,1,91312 765,08 2017/2/AJUNT/21 765,08

2005/2/AJUNT/83 FRANGES DE PROTECCIÓ BBVA, S.A. 2005,1,91301 5.254,36 2017/2/AJUNT/21 5.254,36

2017/2/AJUNT/21 6.026,50

2012/2/AJUNT/19
PROJ.MILLORA DE LA 
MOBILITAT I ACCESSOS 
DE L'AV.CATALUNYA

"La Caixa" 2008,1,91312 6.685,54

2017/2/AJUNT/20 659,04

2017/2/AJUNT/19 6.500,00

1999/2/AJUNT/17 URBANITZACIÓ CASES 
PAIRALS INC.99

Catalunya 
Banc, S.A. 1999,1,91301 7.391,93

2017/2/AJUNT/22 891,93

2017/2/AJUNT/17 8.000,00
 
2016/2/AJUNT/18

MILLORA DE LA 
PAVIMENTACIÓ DEL 
CARRER RAVAL

"La Caixa" 2008,1,91300 8.208,07
2017/2/AJUNT/22 208,07

2017/2/AJUNT/20 1.040,96
2013/2/AJUNT/27

INVERSIÓ ZONA 
ADJACENT CASAL DE LA 
GENT GRAN

"La Caixa" 2008,1,91312 4.720,96
2017/2/AJUNT/22 3.680,00

2017/2/AJUNT/18 15.000,00
 
2016/2/AJUNT/11

CONSTRUCCIÓ NOVA 
CONNEXIO 
CLAVEGUERAM 
HABITATGES PROTECCIÓ 
OFICIAL

"La Caixa" 2008,1,91300 18.000,00
2017/2/AJUNT/20 3.000,00

 
2016/2/AJUNT/25

NOVA PAVIMENTACIÓ 
VORERES DE LA PLAÇA 
DELS PAÏSOS CATALANS

"La Caixa" 2008,1,91312 21.178,71 2017/2/AJUNT/23 21.178,71

Total finançat 95.378,71

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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B) Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria afectat per 
excessos de finançament, segons el següent detall:

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

2017/2/AJUNT/24 12 136 61904 INVERSIÓ MILLORES CAMINS 8.000,00 22.000,00 0,00 30.000,00

2017/2/AJUNT/25 02 933 63300
INVERSIÓ REPOSICIÓ 
MAQUINÀRIA I 
INSTAL·LACIONS

5.000,00 4.145,93 0,00 9.145,93

    TOTAL 13.000,00 26.145,93 0,00 39.145,93

Finançament que es proposa:

Aplicació 
pressupostària Descripció Previsió 

actual Alta Baixa Previsió 
definitiva

1.87010
ROMANENT DE TRESORERIA 
DESPESES AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT

256.585,91 26.145,93 0,00 282.731,84

 TOTAL 256.585,91 26.145,93 0,00 282.731,84

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

Pel que fa al finançament que es proposa amb excessos de finançament, aplicació 1.87010 
Romanent de tresoreria despeses afectades per import de 26.145,93 €, correspon a que 
els projectes d’inversió que es relacionen tot seguit tenen excessos de finançament afectat, 
ja que el total d’ingressos afectats  reconeguts  superen el total de despesa efectuada,  i 
donat que no es preveu la necessitat d’ aquest import d’excés de finançament als 
esmentats projectes,  i atès que els projectes d’inversió no poden estar sobrefinançats, 
amb la present modificació de crèdits es  pretén transferir als projecte d’inversió que es 
relacionen tot seguit, el finançament dels recursos detallats:

Projecte  que rep el 
finançamentNúm. projecte 

que transfereix 
finançament

Denominació projecte 
que transfereix 

finançament 

Agent 
finançador

Aplicació 
d'ingressos

Import 
transferit

Núm. projecte Import rebut

2013/2/AJUNT/27
INVERSIÓ ZONA 
ADJACENT CASAL DE LA 
GENT GRAN

"La Caixa" 2008,1,91312 3.497,57 2017/2/AJUNT/25 3.497,57

 
2016/2/AJUNT/25

NOVA PAVIMENTACIÓ 
VORERES DE LA PLAÇA 
DELS PAÏSOS CATALANS

"La Caixa" 2008,1,91312 581,28 2017/2/AJUNT/25 581,28

2012/2/AJUNT/20 PROJECTE DE MILLORA 
DEL CARRER DEL CENTRE "La Caixa" 2008,1,91312 9.394,66 2017/2/AJUNT/25 67,08

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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2017/2/AJUNT/24 9.327,58

2008/2/AJUNT/16 U.A. ELS CARSOS Catalunya 
Banc, S.A. 2008,1,91300 12.672,42 2017/2/AJUNT/24 12.672,42

 Total finançat 26.145,93

C) Crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del 
pressupost no compromesos, segons el següent detall:

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignaci

ó actual Alta Baixa Consignació 
final

2017/2/AJUNT/23 11 171 60900 INVERSIÓ PARCS 
INFANTILS 21.178,71 34.021,29 0,00 55.200,00

    TOTAL 21.178,71 34.021,29 0,00 55.200,00

Finançament que es proposa:

Projecte
Aplicació 

pressupostària Descripció
Consignació 

actual Alta Baixa
Consignació 

final

 
2016/2/AJUNT/21 34 342 63204

REPARACIÓ I 
CONSOLIDACIÓ 
ESTRUCTURAL PAVELLÓ 
MPAL ESPORTS

276.470,95 0,00 34.021,29 242.449,66

    TOTAL 499.204,10 0,00 101.637,27 397.566,83

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 baixa de crèdits, es considera reduïble la dotació d’aquesta  sense 
pertorbació del servei. Amb aquesta baixa de crèdits de l’aplicació pressupostària 
34.342.63204 REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL PAVELLÓ MPAL ESPORTS, 
projecte d’inversió 2016/2/AJUNT/21, per import de 34.021,29 €,  es  pretén transferir al 
projecte d’inversió a dalt referenciat i per l’import especificat, el finançament dels recursos 
provinents d’un  préstec concertat  amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.  l’any 
2005, aplicació pressupostaria d’ingressos 1.91301 Crèdit per a inversió 2005. 

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

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

2017/2/AJUNT/25 02 933 63300
INVERSIÓ REPOSICIÓ 
MAQUINÀRIA I 
INSTAL·LACIONS

9.145,93 15.854,07 0,00 25.000,00

    TOTAL 9.145,93 15.854,07 0,00 25.000,00

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7f4b7545cac84d198a98f5ce559ca4f2001

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

Metadades Classificador:Acta  -

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ia
 A

b
ar

ca
 M

ar
tí

n
ez

31
/0

5/
20

17
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=7f4b7545cac84d198a98f5ce559ca4f2001


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

 

Finançament que es proposa:

Projecte
Aplicació 

pressupostària Descripció
Consignaci

ó actual Alta Baixa
Consignació 

final

 2016/2/AJUNT/05 30 231 63200 INV.REPOS.ASS.EDIFICIS 
BENESTAR SOCIAL 18.561,27 0,00 15.854,07 2.707,20

    TOTAL 18.561,27 0,00 15.854,07 2.707,20

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

Pel que fa a les baixa de crèdits, es considera reduïble la dotació d’aquesta  sense 
pertorbació del servei. Amb aquesta baixa de crèdits de l’aplicació pressupostària 
30.231.63200 INV.REPOS.ASS.EDIFICIS BENESTAR SOCIAL, projecte d’inversió 
2016/2/AJUNT/05, per import de 15.854,07 €,  es  pretén transferir al projecte d’inversió 
a dalt referenciat i per l’import especificat, el finançament dels recursos provinents d’un  
préstec concertat  amb “La Caixa”  l’any 2008, aplicació pressupostaria d’ingressos 1.91312 
Préstec Pla Econòmic i Financer. 

E) Crèdit extraordinari finançat amb nous ingressos sobre els totals previstos 
al pressupost procedents d’una operació de crèdit, segons el següent 
detall:

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignaci

ó actual Alta Baixa Consignaci
ó final

2017/2/AJUNT/26 35 337 6320
0

INVERSIÓ LOCAL DE 
JOVES 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

2017/2/AJUNT/27 11 153
2

6192
2

NOVA PAVIMENTACIÓ 
VORERA PASSEIG DELS 
ARBRES

0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

2017/2/AJUNT/28 10 153
2

6190
0

TALÚS CAMÍ DEL 
PESSEBRE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

2017/2/AJUNT/29 21 133 6090
0

APARCAMENT INSTITUT 
CAN MARGARIT 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

    TOTAL 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

Finançament que es proposa:

Aplicació 
pressupostària Descripció Previsió actual Alta Baixa Previsió definitiva

1,91313
PRÉSTEC  2017 
PROGRAMA DE CRÈDIT 
LOCAL DIBA 1.000.000,00 400.000,00 0,00 1.400.000,00

 TOTAL 1.000.000,00 400.000,00 0,00 1.400.000,00

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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En el present cas, el crèdit extraordinari es realitza  per  despeses específiques i 
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a 
l’article 35 del RD 500/1990.

Pel que fa al finançament que es proposa en aquest apartat amb nous ingressos sobre els 
totals previstos al pressupost procedents d’una operació de crèdit, correspon a que es 
preveu sol·licitar més import de préstec  per 400.000,00 € del programa de Crèdit Local 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, respecte al  previst inicialment al 
Pressupost  2017 de l’Ajuntament per import de 1.000.000, 00 €. Es considera convenient 
incrementar l’import a sol·licitar, donat que les condicions financeres de les operacions es 
poden considerar ajustades a les millors del mercat, ja que el tipus d’interès és inferior, al 
subvencionar-se per part de la Diputació de Barcelona.

F) Suplement de crèdit  finançat amb nous ingressos sobre els totals previstos 
al pressupost procedents d’una operació de crèdit, segons el següent 
detall:

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

2017/2/AJUNT/15 34 171 61900 INVERSIÓ PARC DE LA 
RODA 300.000,00 100.000,00 0,00 400.000,00

    TOTAL 300.000,00 100.000,00 0,00 400.000,00

Finançament que es proposa:

Aplicació 
pressupostària Descripció Previsió 

actual Alta Baixa Previsió 
definitiva

1,91313
PRÉSTEC  2017 
PROGRAMA DE CRÈDIT 
LOCAL DIBA 1.400.000,00 100.000,00 0,00 1.500.000,00

 TOTAL 1.400.000,00 100.000,00 0,00 1.500.000,00

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

Pel que fa al finançament que es proposa en aquest apartat amb nous ingressos sobre els 
totals previstos al pressupost procedents d’una operació de crèdit, correspon a que es 
preveu sol·licitar, a part de l’import especificat a l’apartat E) de la present modificació, més 
import de préstec  per 100.000,00 € del programa de Crèdit Local de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2017, respecte el previst inicialment al Pressupost  2017 de 
l’Ajuntament. Es considera convenient incrementar l’import a sol·licitar, donat que les 
condicions financeres de les operacions es poden considerar ajustades a les millors del 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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mercat, ja que el tipus d’interès és inferior, al subvencionar-se per part de la Diputació de 
Barcelona.

G) Transferència de crèdit entre partides de diferent àrea de despesa, segons 
el següent detall: 

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció C. Actual Alta Baixa C.Final

_________ 30 231 46501
CCBLL -CONVENI 
SERV.ATENCIÓ 
DOMICILIÀR

77.000,00 50.851,91 0,00 127.851,91

_________ 12 136 48900 SUBVENCIÓ ADF MASSÍS 
DE L'ORDAL 2.600,00 910,00 0,00 3.510,00

___________ 03 934 35200 INTERESSOS DE DEMORA 204.171,88 0,00 51.761,91 152.409,97

 
 TOTAL 283.771,88 51.761,91 51.761,91 283.771,88

H) Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals resultant de la liquidació del pressupost 2016, segons el següent 
detall: 

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

___________ 03 11 91300

AMORTITZACIÓ DE 
PRÉSTECS A M I 
LL.T.D'ENS FORA 
DEL S. PÚBLIC

1.234.931,40 1.289.126,58 0,00 2.524.057,98

    TOTAL 1.234.931,40 1.289.126,58 0,00 2.524.057,98

Finançament que es proposa:

Aplicació 
pressupostària Descripció Previsió 

actual Alta Baixa Previsió 
definitiva

1,87000
ROMANENT DE 
TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS 0,00 1.289.126,58 0,00 1.289.126,58

 TOTAL 0,00 1.289.126,58 0,00 1.289.126,58

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.

L’article 32 de Llei orgànica 2/2012, de 27 d’ abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF) determina que en el supòsit que la liquidació 
pressupostària se situï en superàvit, aquest es destinarà, a l'Estat, comunitats autònomes, 
i corporacions locals, a reduir l'endeutament net sempre amb el límit del volum de 
l’endeutament si fos inferior al superàvit.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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D’acord amb les dades de l’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 
aprovada per resolució d’alcaldia núm. 2017/271, de data 24/02/2017, resulta un 
romanent de tresoreria per a despeses generals positiu quantificat en 2.710.038,10 €, 
establint les finalitats en què  s’ha de destinar aquest romanent, i d’entre altres, a reduir 
l’endeutament en termes nets, amortitzant anticipadament operacions de crèdit, per 
import de 1.289.126,58 €.

SEGON. Aprovar la modificació del Programa de Finançament del Pla d’Inversions derivada 
de la present modificació.

TERCER. Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del Text 
Refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

QUART. El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en els termes d’exposició pública 
no es presenta cap reclamació contra el mateix.”

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón
Explica la modificació de crèdit. A partir de la liquidació del pressupost de l’any 2016 saben què tenen 
1.289.000,00 € què han de dedicar a amortitzar deute i per tant han hagut de fer una modificació 
de crèdit, en concret l’apartat H) on és fa la provisió d’1.289.000,00 € a la partida d’amortització de 
préstecs d’ens fora del sector públic, banca, què es finança a través del romanent de tresoreria. 
S’haurà de fer un estudi de cost i desprès es determinarà quins préstecs serà millor amortitzar. La 
previsió era amortitzar amb 1.600.000, 00 € i ara serà més el 1.289.000,00 €, en total uns 
3.000.000,00 € en números rodons. A resultes, en el Pla d’Actuació Municipal es demanaria un crèdit 
d’1.000.000,00 € a través de la Diputació amb subvenció, es volia refinançar uns crèdits que 
aflorarien cada any uns 500.000,00 €. Per tant en el pla d’actuació farien actuacions per aquest 
1.500.000,00 €. Amb l’amortització del 1.289.000,00 €, els fa canviar el plantejament i el 
refinançament ja no surt a compte perquè alguns dels crèdits del refinançament els hauran 
d’amortitzar immediatament, no cal refinançar-los a quatre anys més i tampoc surt a compte pels 
tipus diferencials. El nou plantejament diu, en comptes de demanar 1.000.000,00 € de crèdit a la 
Diputació, demanaran 1.500.000,00 €, amb possibilitat de poder demanar 2.000.000,00 €. 
Amortitzaran algun dels crèdits que el diferencial està sobre del 2% i al demanar el 1.500.000,00 € 
d’entrada tenen una subvenció per part de la Diputació de 65.000,00 € o 66.000,00 € que va 
directament a amortitzar l’import d’aquest crèdit i el tipus d’interès que es pagarà el primer any és 
del 0.2%, el cost real d’aquesta sol·licitud i molt mes beneficiós que el plantejament anterior perquè 
no s’esperava un resultat tant bo de la liquidació del pressupost. A resultes, la segona modificació 
de crèdit que es produeix, apartats E) i F), és generar un crèdit nou finançat amb nous ingressos 
que provenen d’un crèdit que demanaran a la Diputació, al Banc de Sabadell, de 500.000,00 € sumat 
al 1.000.000,00 € que ja estava en el pressupost. I aquesta modificació passa a formar part del 
pressupost. Especifica els imports detallats en aquests punts del text. L’altre part de la modificació 
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de crèdit es tracta de necessitats de dotació per coses que van sortint extraordinàries. Resumeix els 
apartats A), B), C) i D) i detalla els imports segons el text, els dona una quantia de 111.400.00, € 
més 35.220.00, € perquè s’han de canviar els servidors de l’ajuntament què ja no suporten tota la 
càrrega i què l’Absis no funciona al 100 %, aparells de calefacció que no funcionen a diverses 
dependències, uns 20.000,00 €, en total 60.000,00 €. Els 111.400,00 € més els 60.000,00 € fan 
171.400,00 € què es financen amb crèdit finançat amb romanent, vol dir inversions sobrants 
d’inversions anteriors detallats en la llista del text. Hi ha un apartat A) de 95.378,71 €, B) 26.145,93 
€, C) 34.021,29 € i D) 15.854,07 € què configuren els 171.400.00 €. Finalment, l’apartat G) és una 
transferència de crèdit entre partides per despesa, no inversió. En concret, dotar en 50.000,00 € 
més en concepte del SAD i s’han dotat en 900.000,00 € una subvenció de l’ADF del massís de l’Ordal. 
És tota la modificació de crèdit que s’hauria d’aprovar en aquest Ple.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Vol explicar el sentit del vot del partit demòcrata. Votaran en contra perquè s’aproven les inversions 
què es preveien en el PAM sense fer un procés participatiu. Ja van dir que una exposició pública del 
text dista molt del que preveu la llei de consultes en quant a processos participatius. Aquests han 
d’incloure quatre fases: informació a les persones que poden participar, aportació de propostes, 
deliberació i valoració de les propostes i avaluació i retiment de comptes del procés. Les modalitats 
participatives que preveu la llei poden ser: enquestes, audiències públiques ciutadanes, fòrums de 
participació.. etc. Tenien la oportunitat i dos mesos per fer un procés participatiu. I per tant el seu 
vot serà contrari perquè al entendre d’ells, no és el model que buscant per Corbera. Ells busquen un 
model on els pressupostos siguin participatius amb caràcter territorialitzat, barri per barri, destinant 
unes partides a les necessitats què consultant amb la població, demanden i consultant amb la 
ciutadania. Per això el seu vot serà totalment contrari.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Diu què com totes les modificacions de crèdits, hi ha molts temes que estan d’acord però no estan 
d’acord en molts punts que són vitals. Per ell, el tema d’inversió en millora de camins, què s’ha posat 
el Pas de la Barca com la gran inversió de 21.000.000,00 € sobre els 30.000,00 €, creu que hauria 
de ser una inversió més gran perquè la viabilitat i la reestructuració dels camins al poble és un 
desastre actualment. Hauria de ser una prioritat. I tindria què comentar aquesta partida d’inversió 
en millora de camins. En inversió a parcs infantils 55.000,00 €, lo mateix. Es podrien modernitzar 
els parcs infantils i algun parc més per la canalla en el nostre poble. La previsió aquesta és molt 
simbòlica, imagina què és per reparacions o canviar algun paviment. Algunes coses dintre inversions 
de futur no estan d’acord. Haurien de fer inversions en llocs on passen persones, viuen persones. No 
de pedres per pedres. El camí Ral de Corbera Alta on passen moltes persones està fet un desastre. 
O l’avinguda “del colesterol” de més d’un kilòmetre pla què està a Corbera Alta, està feta un desastre. 
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Hauria de ser una inversió en aquets anys. I així un etc. de plantejaments. Està en desacord en 
invertir 400.000,00 € en la primera fase al parc de la roda, en tot cas la segona o tercera fase ja es 
veuria. Creu què fer un parc temàtic no és el què necessita Corbera. Aprofita per dir un tema que 
segurament no s’aprovarà, és un bon moment per fer el que diu a la Moció que presenta la CUP, fer 
un banc de terres. Comprar terres de conreu al poble per intentar evitar es torni salvatge tot el que 
era el conreu al nostre poble. I sobre tot per fer un intent de donar feina, promoure feina al poble. 
Intentaria que aquests 400.000,00 € i altres quantitats què plantegen el pla de futur es podria 
canviar. Municipalitzar terres, som el municipi a Catalunya que menys patrimoni de terres té. No fer 
volar coloms i fer un brindis al sol sinó intentar sigui una eina d’evitar incidís, crear llocs de feina i 
utilització de temps lliure de la gent jubilada. El pavelló, si creu què s’ha de resoldre definitivament 
l’estructura. La inversió de 150.000,00 € al casal de joves, creu que no s’hauria de fer una inversió 
nova. Sempre han reivindicat que el pàrquing del carrer La Pau no serveis per res, podria ser un lloc 
a rehabilitar com a casal de joves o centre cívic integral al centre de poble. O com ha dit en intersecció 
d’urbanitzacions començar a fer descentralitzacions d’equipaments públics per la gent de les 
urbanitzacions de 1-9 kilòmetres del centre del poble puguin tenir algun tipo de servei propers. El 
pla d’inversions què han plantejat no estan d’acord, s’hauria de revisar i com s’ha dit, un projecte 
d’aquesta envergadura haurien de demanar la opinió vinculant del ciutadà. Per tant, globalment, 
votaran en contra d’aquest expedient de modificació de crèdits. I espera que alguna de les idees que 
han donat siguin interesants i les puguin implementar, si més no, han d’intentar crear la participació 
dels grups del municipi per anar mes enllà en alguna cosa que no han fet mai. Per exemple el banc 
de terres creu que és una gran idea i un gran treball que han fet els companys de la CUP. Podria ser 
un fet diferenciador al nostre poble. Per tant ja diuen què el seu vot serà en contra de la modificació 
de crèdits.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Diu què el seu vot també serà contrari, bàsicament pel tema què s’incorporen cinc inversions pel 
PAM, què ells en el darrer Ple ja van comentar què estaven radicalment en contra per la manera com 
es va fer i per algunes de les inversions de la manera com es plantegen. Ara s’han adonat passada 
aquella aprovació inicial què van votar únicament les inversions i què desprès se’ls va passar el que 
era el PAM. Les coses s’estan fent de manera bastant desastrosa. També es complicat votar una 
modificació de crèdit de gairebé 2.000.000,00 € amb tan poca informació i encara hi ha pendent un 
pla financer per els propers quatre anys i s’ha de fer un estudi cap a on aniran el 1,3 milions 
d’amortització de préstecs. Hi ha moltes qüestions que no estan ben definides i per tant es impossible 
votar a favor. El tema dels pressupostos se’ls va passar la setmana passada en paper, la informació 
se’ls hauria de fer arribar també per mitjà digital. Sobre el crèdit nou de 500.000,00 € que es 
demanen a la Diputació, es va parlar què era un crèdit d’1.000.000,00 € amb el Banc de Sabadell 
amb una subvenció, pregunta si al augmentar el crèdit la subvenció també augmenta. Com els ha 
vingut molt de sobte, costa de creure sobre aquests 2,7 milions d’euros, que fins ara, fins el 24 de 
febrer no sabessin que hauria realment aquest super-hàbit. Una cosa és equivocar-se en 100.000,00 
€ o 200.000,00 € però estan parlant de 2,7 milions d’euros i no saben realment si en el passat Ple 
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ja sabien què el super-hàbit seria tan elevat, no saben el tema del refinançament fins a quin punt ha 
arribat. Els van comentar què estaven amb converses amb els bancs, de cop s’han aturat les 
converses, han dit què no. Però segons les inversions del PAM que van presentar hi ha 1.000.000,00 
€ mes, del 2018 i 2019 que també es volen finançar amb refinançament. Com va canviant tot tan 
ràpid no ho saben, no saben si la propera informació serà diferent, no saben com va i per totes 
aquestes qüestions votaran en contra. I demana si els poden contestar les preguntes.

Alcaldessa
Respon què ara ampliaran les respostes. Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón
Diu que potser no ha explicat del tot, s’ha quedat en el 2017 i té un efecte 2018-2019. Diu que no 
sabien abans que la liquidació seria tan positiva en 2.710.000,00 € i ja ha explicat tots els increments 
que no eren esperats, 740-750 mil euros de l’IBI per les regularitzacions cadastrals. Fins que no hi 
ha hagut la liquidació, en febrer, no es sabia. Si que es veritat què sobre la marxa van veure uns 
ingressos importants. Amb les plusvàlues, també en el curs de l’any poden haver-hi menys ingressos, 
què s’hagi incrementat en cent i pico mil euros també és imprevisible. Per altre banda poden haver-hi 
decrements, que han hagut, però poden ser majors. Ingressos previstos que no es produeixen. Fins 
a finals de gener i mitjans de febrer aquestes coses no es coneixen del tot, fins i tot alguna quantitat 
no s’acaben d’ajustar fins a principis d’any. Per altre banda, tot i que no ha passat ni aquest any ni 
l’anterior podrien ser superiors de les previstes. Fins i tot un ajuntament hi ha la possibilitat de què 
entre en dèficit. Per tant, si ells coneixien que això seria així, no. Eren conscients d’un super- hàbit 
important, parlaven d’1.000.000,00 € o un milió i pico però no eren conscients de 2.710.000,00 €. 
Al final al quadrar tots els números, tots han sigut positius. Inclús lo del milió de la Generalitat què 
ningú tenia previsió què això passaria. Mes aviat, eren conscients de la major possibilitat de què no 
hagués cap pagament per part de la Generalitat. Per tant això podrien tractar-lo de sorpresa, què 
ajuda a aquesta situació de romanent. També es cert com que ja han fet les provisions respectives, 
tenen una sèrie de reclamacions què no saben com evolucionaran, Scrinser, el IVA i l’assegurament 
al pagament a proveïdors i això puja 1.400.000,00 €. Això s’aproxima a la xifra què menys o menys 
imaginaven podien tenir de romanent. Al 2015 la seva intenció era arribar a un romanent 
d’1.000.000,00 € que no va ser així. Es va aprofitar per posar la morositat en el nivell més alt de 
criteri què assessora la sindicatura de comptes i explica el que van dotar en el 2015. No és obligat, 
però aquest ajuntament el què necessita és tranquil·litat i seguretat i liquiditat per complir en tot. 
Per tant, aquest milió i pico que ja contaven, perquè el romanent és el més importat, si el romanent 
va malament tot l’ajuntament va malament, encara què desprès hi hagin partides positives o dades. 
S’ha de tenir en compte, és el que indica les reserves i la quantitat que realment l’ajuntament pot 
disposar o té. Indica la situació real en quant positiva, negativa de l’ajuntament. Eren conscients que 
tindrien un milió i pico de romanent però també eren conscients que havien d’assegurar les 
exigències què els poden reclamar. En el pressupost de tresoreria, tot i que no es pagui, ja té previst 
el que s’hagi de pagar i s’hagi de pagar a Scrinser i l’IVA o no, podran seguir pagant als proveïdors 
en el dia que correspongui. Això és l’explicació perquè no eren coneixedors dels 2.710.000,00 €, què 
és pogués produir. En quant al tema del refinançament, surt més a compte ampliar el crèdit de la 
Diputació d’1.000.000,00 € a 1.500.000,00 €. Tenint en compte què amb el romanent amortitzaran 
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alguns d’aquest crèdits, tampoc els poden refinançar. El que l’ha faltat dir, és què evidentment això 
ho faran també en el 2018 i el 2019. En lloc de refinançar els 500.000,00 € que sortia de sobrant de 
les amortitzacions en el 2017, 2018 i 2019, total 1.500.000,00 €, ells el què fan és demanar un 
crèdit, en lloc d’1.000.000,00 € com ja va dir 2017, 2018 i 2019 doncs serà 1.500.000,00 € 2017, 
2018 i 2019 amb lo qual queda assegurat el PAM amb un cost inferior al previst inicialment amb el 
refinançament. Simplement han destinat els seus esforços cap una part més positiva. En quant al 
cost de la subvenció de la Diputació, creu què també ho ha dit, la subvenció no és la mateixa si és 
1.000.000,00 € què 1.500.000,00 € per tant la subvenció sobre 1.500.000,00 € són 866.000,00 €. 
Valorat, els interessos reals què pagarem descomptada la subvenció, és d’un 0,2% al principi, 
desprès això es pot bellugar a l’alçada com la baixa. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Pregunta, sobre la notificació del la Generalitat què pagaria el 1.000.000,00 € de deute, quan va 
arribar al municipi, a l’ajuntament.

Interventor
Respon què el pagament el van fer a través del Consell Comarcal què, fonamentalment, la part més 
important correspon al PUOSC i aproximadament creu que va arribar entre juliol i setembre.

Antonio Moreno
Contesta què al desembre ja ho sabien que havia aquest ingrés.

Ramon Gabarron
Respon què si, que no ha dit en cap moment que no ha sabés abans del mes de desembre. El que 
ha dit què no era suficient per determinar que la liquidació donaria una xifra de 2.710.000,00 €. Mai 
saps com acabarà el pressupost de despeses i com acabarà el pressupost d’ingressos.

Antonio Moreno
Diu què hagi arribat al juny i van fer tot el tema de pressupostos i s’assabenten avui què tenim 
1.000.000,00 € per sorpresa, que la Generalitat els ha donat de deute, què això és super-hàbit pel 
romanent, és molt estrany què la gent de l’oposició no tinguin aquesta informació. 

Ramon Gabarron
Contesta què aquesta informació en cap Ple s’ha de determinar perquè fins què no tenen la liquidació 
difícil informació es pot donar segura.

Antonio Moreno
Diu què del 1.000.000,00 € què ha arribat de deute de la Generalitat, què és una quantitat de deute 
important què...
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Ramon Gabarron
Diu, perdoneu, aquesta quantitat no té un efecte pressupostari. Quantitat què, el que fa és 
incrementar la liquiditat de l’ajuntament en la tresoreria què ja s’ha gastat l’ajuntament. El 
1.000.000,00 € què els segueix de deute la Generalitat, els deu de coses què ja estan pagades. Que 
ells les estan afrontant i si ho estan fent és precisament perquè, en aquest moment, la tresoreria de 
l’ajuntament i la seva liquiditat és bona. Això no té un efecte pressupostari.

Antonio Moreno
Pregunta què aquest milió és una part de l’èxit dels 2.710.000,00 €.

Ramon Gabarrón
Confirma què si, és una part però no total. Perquè en el romanent les quantitats es reflecteixen igual 
què en el pressupost. Tot el què fa referència al PUOSC segurament té un efecte en el pressupost en 
quant als ingressos de capital què ja ha explicat abans però no tot el milió. Per tant, establir el 
romanent a mitjans de juny és pràcticament impossible, i a setembre tampoc. Si es veritat què hi 
ha una percepció i ho ha explicat abans, un milió i pico.

Antonio Moreno
Diu què no poden fer res, tenen la informació sempre a última hora. I per tant no els queda més 
remei que votar en contra.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.

Eric Blanco
Diu que evidenciar la pregunta del senyor Antonio Moreno ha sigut molt oportuna. Perquè no es 
tracta de si té una aplicació pressupostària, què si la té, perquè avui estan fent una modificació de 
crèdit a tal efecte. Es tracta de la transparència que té aquest consistori a l’hora de comunicar a la 
resta de regidors i regidores i a la resta de la ciutadania que contaven amb aquest pagament per 
part de la Generalitat. Què en alguns casos es PUOSC, no sap si tot el que ha vingut és de coses què 
ja s’havien pagat o si hi havia coses què estaven pendents d’executar. Una dotació tan important no 
van fer referència ni esmen en el moment del debat de pressupostos, que va anar com va anar, ni 
tan sols van tenir temps a fer preguntes perquè a les dotze el van tallar. Es tracta de posar en 
evidència què no són transparents, no els donen la informació què els han de donar, posen a debat 
la modificació de crèdit, complex amb poc temps amb una dedicació al pressupost què els donen en 
paper i en poc temps i per tant és difícil valorar per part de l’oposició i per part de la ciutadania. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
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Pregunta sobre l’altre gran augment què és el tema de l’IBI, ja els van explicar l’estiu passat al juny 
què aquesta revisió ja s’havia fet. Pregunta quan van conèixer, el tema de les parcel·les, les piscines, 
quina data exacta.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón
Contesta què a mitjans d’any i segurament sobre el mes de juliol o setembre, de la mateixa manera 
què s’ha parlat aquí de la Generalitat, és la data que mes o menys podien conèixer o preveure 
aquesta situació. No sempre això vol dir què es cobri tot, encara quedaven 550.000,00 € per cobrar 
però el dret existeix i són reconeguts i aquets drets són els que s’han expressat. Però hi ha moltes 
altres quanties què no saben. Les despeses seran les que són i això no saben fins a finals d’any i a 
principis de l’any següent. I això sempre és així. Hi ha moltes quantitats què no es coneixen fins al 
final. Ells de cap manera poden dir a mig any el què l’IBI segurament tindrà. A més hi ha altres 
liquidacions què es provoquen fins a final d’any. Què l’IBI hagi crescut 744.000,00 € diuen què és 
principalment per les regularitzacions però no només. Liquidacions d’exercicis anteriors què no 
s’havien cobrat i es cobren aquest any, això passa sempre. Les despeses podrien haver sigut 
superiors de les que s’han pagat. Hi ha pressupostos què es tanquen amb dèficit. Per tant, voler 
pensar o creure que al mes de setembre-octubre, ells sabien que hi haurien 2.710.000,00 €, ells si 
eren preveien què sobrepassaria el milió, ho torna a dir. El milió, el que els permetia és poder 
preveure totes les seves responsabilitats. I ho ha dit més d’una vegada, aquest ajuntament perquè 
funcioni hauria de tenir un romanent de més d’1.000.000,00 € per no tenir problemes de tresoreria, 
li permet fer front a tots els deutes i pagament i que la Generalitat no li pagui al dia. Per molts drets 
reconeguts que es tingui, si els diners no entren no és pot pagar amb menys de trenta dies als 
proveïdors. Torna a dir, aquest 1.000.000,00 € el començaven a preveure en el 2015 i els hauria 
agradat tancar el 2015 amb un romanent d’1.000.000,00 €, però si te’l fan gastar malament. El fet 
d’aquestes reclamacions que els efectuen d’un lloc i d’un altre, permet que hi hagi aquesta liquiditat 
a tresoreria. El dia què això no sigui i els facin gastar tot el romanent i es quedi a cero l’hi assegura 
què l’ajuntament pagarà malament.

Xavier Miquel
Diu què això ho han entès, l’únic el que han dit abans què aquest diners al juny-juliol, amb dues 
preguntes que han fet, s’ha reconegut que ja havien uns ingressos què no es contaven al 2015 de 
1,8 milions d’euros. Si seguessin preguntant, és evident què quan es va fer el debat de pressupostos 
o quan es va fer l’últim Ple ja és sabia que això anava a dos o dos coma algu.

Ramon Gabarrón
Diu què no ho sabien, es percebia que el romanent sobrepassaria el milió d’euros, 1.200.000, 00 €, 
1.300.000,00 €, 1.400.000,00 €. Evidentment això en el PAM no hi és perquè això ha de ser la 
quantia que els permet afrontar totes les responsabilitats que es puguin derivar i encara pot haver-
hi alguna què desconeixem. Per tant s’ha de ser previngut i tenir les provisions necessàries per fer 
front. I torna a dir, en cap moment eren conscients què això arribaria a 2.710.000,00 €. Evidentment 
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si haguessin sigut conscients ja no haurien parlat de refinançament i s’haurien anat a fer la proposta 
que ara en aquest moment estan fent. Seria absurd. Si ell li vol dir que han fet una mala gestió és 
la seva percepció què pot tenir. Li assegura que no eren conscients d’aquesta quantitat de romanent. 
I s’ho pot creure o no. 

Xavi Miquel
Diu què no és mala gestió, és poca transparència.

Ramon Gabarrón
Contesta què no és poca transparència, de la mateixa manera què en el seu dia se’ls va dir que l’IBI 
creixeria pel tema de la regularització, el que no pot donar són xifres fins què la liquidació no estigui 
feta. Pel simple fet que poden haver-hi altres partides què vagi molt malament. Fins al 31 de 
desembre i fins i tot fins mitjans de gener no es coneixen si les rebran o no. I això no vol dir que es 
cobri tot. Que és reconegui per part de que les ha de pagar, la seva obligació, permet aportar-ho 
com dret. Com són conscients què el dret existeix, s’ha comptabilitzat. Això és molt difícil dir fins i 
tot al mes de desembre, quin import serà.

Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.

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

Vots en contra: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i 
Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP).”

PART DE CONTROL

7. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel referèndum (ERC i CDC).

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals d’ ERC i CDC 
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, amb el text següent:

“El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat 
mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte 
Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi 
Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, 
Francesc Pané i Carme Porta. 

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, 
els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el 
següent: 

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum 
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La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables 
arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. 
Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, 
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no 
el reconeguin així. 

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant 
del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la 
voluntat d’una gran majoria de la seva població. 

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de 
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de 
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum. 

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant 
un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica 
i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat 
organitzada a favor del seu dret a decidir. 

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. 

Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels 
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser 
entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no 
per crear-ne de nous o per agreujar els existents. 

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem 
el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat 
polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços. 

Per tot això : 

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i 
els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties 
justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat 
internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu. 

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la 
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi 
sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum. 

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han 
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol. 

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I 
ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el 
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot. 
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Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és 
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre 
les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. 

Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 12 de març de 
2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el 
mateix. 

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de 
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur 
futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i 
als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum 

S’acorda:

PRIMER. Manifestar l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. 

SEGON. Subscriure el contingut del Manifest Pacte Nacional pel Referèndum. 

TERCER. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al 
Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 

QUART. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).”

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.

Mercè Rocas
Llegeix la Moció.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Volen fer una breu explicació a favor del vot. Votaran a favor de la Moció que es presenta i explicar 
què evidentment, com tot manifest fet en una taula on inclou moltes organitzacions, no subscriuen 
tot el que diu, que el subjecte polític sigui la Comunitat Autònoma de Catalunya sinó què per ells són 
el subjecte polític són els països catalans, el poble català en la seva totalitat. No subscriuen què la 
via sigui demanar un pacte amb l’Estat espanyol, saben què no porta fruits. El referèndum haurà de 
ser fet de manera unilateral per part del govern català. Estan d’acord amb aquesta Moció i què 
Corbera s’adhereixi i voten a favor. Creuen què aquesta via de referèndum pactat no porta en lloc i 
caldrà que portin a terme la desobediència i què siguin conscients i que treballin en aquest sentit.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Diu què en primer lloc com IMC vol solidaritzar-se amb les persones què han sigut inhabilitades per 
temes polítics pel Tribunal de Catalunya i les que vindran en el futur. Què han estat inhabilitades 
injustament per un Tribunal per ajudar a promoure a posar les urnes perquè la gent pugui decidir 
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amb el seu vot qualsevol tema, en aquest cas va ser el tema de la independència de Catalunya. 
Aprofita també per dir com a grup polític què les institucions judicials de l’Estat espanyol cada vegada 
són més i més “correas de transmisión” d’un govern “pseudo-fascista” què és el que ens governa. 
Ara posaran dos i dos, els dos partits perquè no canvi res. Ens hem solidaritzat amb varis regidors 
d’ajuntaments què també han tingut què passar per temes d’aquests i està lligat a que estan d’acord 
amb aquesta Moció i per tant votaran a favor. És una Moció consensuada per més del 80% de les 
persones què representem els partits polítics què la signen. Creu què s’han d’adherir com un municipi 
més i per tant votaran a favor d’aquesta Moció.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Eric Blanco
Ells també s’adhereixen en aquest manifest pel Pacte Nacional per referèndum, coincidint què el 
marc dels països catalans seria el què haurien de parlar tots. Coincideixen també què no estarien 
d’acord amb el contingut absolut del manifest, però dins d’una taula diversa s’han d’acceptar també 
els postulats d’altres partits i altres corrents. Volen també manifestar què creuen que aquest pacte 
penja d’un fil i més desprès de la sentència què es va produir ahir. No parlarien tant de desobediència 
sinó d’obediència a la població de Catalunya, què es manifesta a les urnes i amb uns postulats que 
per aquest motiu van propiciar un procés participatiu al 9 de novembre. Volen fer també esmentar 
que avui es refermen més què mai amb la voluntat de construir una república. Una república 
radicalment democràtica on las urnes mai més puguin ser vetades per cap govern i per cap llei. Una 
república, unes lleis i un estat al servei de les persones i no per coartar les llibertats de les persones. 
I per tant des de el partit demòcrata manifesten la clara determinació a fer per la lluita de la llibertat 
i la democràcia, la seva raó de ser. Fa pocs dies que la Comissió Venècia del Consell d’Europa tocava 
el crostó a l’estat espanyol i feia una crida a reconsiderar les atribucions que se li han concedit via 
reforma de la llei al Tribunal Constitucional. Això no ha fet més que cristal·litzar una cosa que tots 
sabíem que passaria un dia o altre. Espanya ha vist que la seva realitat autoritària es despullava 
davant els socis europeus. I ahir, es va fer més evident que mai, que el 9N ha servit també, per 
mostrar al món que “la nació més antiga d’Europa” com diuen alguns incultes, és tant feble en la 
seva consistència com ridícula en les seves reaccions. Aquella modèlica transició que ens van vendre, 
ara evidencia unes estructures d’estat i unes institucions, creades per perpetuar l’establiment. Un 
estat on sovint la justícia està al servei de la política, deixant al descobert la manca de separació de 
poders. Davant les sentències d’inhabilitació, davant les amenaces del govern espanyol que fins i tot 
anuncien ara que no descarten declarar l’estat d’excepció, no ens agenollarem. Manifestem el nostre 
suport absolut als condemnats per complir el mandat democràtic de posar les urnes, suport absolut 
al president Artur Mas, l’ex-vicepresidenta Joana Ortega i l’ex-consellera i actualment diputada al 
Parlament Irene Rigau. Ahir van condemnar dos milions tres-centes quaranta mil persones, avui som 
moltes més les que confluïm en la lluita democràtica. Votarem perquè votar és l’única resposta, 
votarem perquè som demòcrates, i no ens sotmetran perquè som lliures i som responsables de deixar 
l’herència d’un país i d’una societat digne. Estem preparats per a la repressió als demòcrates, i a les 
condemnes per posar les urnes respondrem amb més urnes. 

Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés 
(CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè 
Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC).

Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón 
Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). 

Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP).”
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8. Moció per l’adhesió de l’ajuntament a la xarxa de municipis LGBTI (CUP).

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal de la CUP de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, amb el text següent:

“En els darrers anys, les diferents lluites dels moviments socials, han aconseguit canvis 
legislatius significatius en la defensa dels drets del col·lectiu LGBTI (Lesbianes, Gais, 
Bisexuals, Transgèneres, Intersexuals) i també per la lluita contra la LGBTIfòbia. Malgrat 
aquests avenços, la normalització de la comunitat LGBTI segueix estan lluny de la realitat. 
Així es plasma en les dades del 2015 de l’Observatori contra l’Homofòbia, on es recullen 
113 denúncies d’agressions, intimidacions o discriminacions del col·lectiu en diferents 
àmbits de la vida social i institucional. Tot i les denúncies, el mateix observatori reconeix 
un nombre molt més elevat, que no es denuncien o per por o per manca de confiança 
amb les institucions.

Així doncs, creiem que des dels municipis, especialment els més petits, s’ha d’aprofundir 
en un compromís per erradicar la LGBTIfòbia i fer polítiques decidides en la lluita pels 
drets d’aquest col·lectiu. Des de Corbera, hi ha molt camp per recórrer, ja que 
malauradament és molt poc el treball que s’ha fet en aquest camp. I creiem que tenim 
una molt bona oportunitat de fer xarxa amb altres municipis en la defensa d’aquest 
compromís.

En aquest sentit, coincidint amb la Diada per l’alliberament lèsbic, gai, bisexual, trans i 
intersex, es presentava el passat 28 de Juny la Xarxa de Municipis LGBTI de Catalunya. 
Amb l’objectiu de visibilitzar el col·lectiu LGBTI, desenvolupar la llei 11/2014 i compartir 
recursos en l’àmbit local per seguir treballant en favor dels drets de les persones LGBTI, 
compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona i 
actualment en formen part 17 municipis: Barberà del Vallès, Barcelona, Berga, Cerdanyola 
del Vallès, Gavà, Girona, Granollers, Mataró, Montcada i Reixac, Ripollet, Sabadell, Sant 
Boi de Llobregat, Sant Quirze del Vallès, Gramenet de Besòs, Sitges, Terrassa i Vacarisses.

D’entre les activitats que ha dut a terme la Xarxa, en podem destacar a tall d’exemple les 
primeres jornades realitzades a Sabadell el 27 de gener passat, sota el títol «Les polítiques 
LGBTI al món local, articulacions i aliances», on es va reunir personal tècnic i polític de 
les diferents ciutats així com entitats que treballen per la defensa dels drets de les 
persones i la lliure expressió de la seva diversitat afectiva, sexual i identitària.

S’acorda:
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PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat a la Xarxa de 
Municipis LGBTI de Catalunya.

SEGON.- Donar compte d’aquest acord als ajuntaments integrants de la xarxa, a la Crida 
LGBTI, a l’Observatori contra l’Homofòbia i al Front d’Alliberament Gai de Catalunya. Així 
com donar el màxim de publicitat pels canals de difusió habituals de l’Ajuntament i a les 
entitats del municipi.”

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.

Miracle Guerra
Explica què l’actualitat ha fet què aquesta Moció tingui una vigència i una necessitat que ells no 
haguessin volgut. Llegeix la Moció.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Diu què el seu grup el partit demòcrata està totalment a favor. Hi ha un petit error en els municipis 
què fos a Gramanet de Besos, és com s’anomenava anteriorment a Santa Coloma de Gramanet i no 
sap si és per un error.

Miracle Guerra
Explica què si, ho han vist i han estat mirant, però han pensat què a lo millor la gent què es va 
apuntar allà estava demanant. Ho ha estat mirant però no ha sabut trobar.

Pol Ejarque
Comenta què estaran a favor sobre tot amb els fets que van succeir a Berga aquest cap de setmana. 
Han tingut en relació a altres grups municipals, creu que el vot a la Comissió Assessora hauria d’haver 
estat favorable, avantposant la política i no s’haguessin reservat el vot. Per tot això votaran a favor.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.

Arturo Martínez
Diu què dona l’explicació al vot del govern a aquesta Moció, en primer lloc la xarxa de municipis 
LGBTI es força nova, està liderada per municipis del Baix Llobregat, avui només Gava i Sant Boi 
encara que potser ho faran Cornellà i Esplugues. La Diputació de Barcelona també està, van a les 
reunions i donen suport però no la lidera ni forma part oficial. Per les informacions què disposen, el 
treball tècnic què fa aquesta xarxa és bo. És un projecte totalment innovador. Aquest equip de govern 
està absolutament d’acord en garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals. I també en eradicar l’hemofòbia i la bifòbia i la transfòbia tal i com indica la llei 11/2014 
del Parlament de Catalunya. En la xerrada programada per demà dia 15 de març a les 19h en la 
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biblioteca de Can Baró dintre dels actes del 8 de març, ja mostren sensibilització per aquest col·lectiu. 
Per aquests motius i més no veuen cap motiu per no votar a favor.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfonso Olarte.

Alfonso Olarte
Comenta per al senyor Ejarque què només faltaria que li digués el què ell ha de votar en la Comissió 
Assessora. 

Pol Ejarque
Contesta què en relació amb ell no reclamava el sentit del vot. És un sentit de queixa què té ell 
personalment i els ha molestat la qüestió què el lloc polític avantposes una cosa tan capdal com la 
defensa del col·lectiu. Cap problema què vostès es reserves el vot en relació a aquest punt.

Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.

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

Abstencions: Alfonso Olarte Rodés (PP).”

9. Moció per a fer un banc de terres del municipi (CUP).

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal de la CUP de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, amb el text següent:

“Corbera és un poble que fins fa poques dècades es dedicava en bona part al sector primari, 
especialment als conreus vitivinícoles. Al 1945, del total de 1.804 hectàrees del municipi 
el 27,3% (més de 500 ha) era àrea cultivada, i el 62,3% bosc (De Campos, 2010). El canvi 
d’usos de la terra i l’especialització econòmica de les darreres dècades en la construcció 
han propiciat que Corbera hagi anat perdent hectàrees de superfície agrícola que, en la 
seva major part, s’han anat convertint en sòls urbanitzables i en zones d'edificació massiva. 
També és cert que algunes d’aquestes terres fèrtils han deixat pas al desenvolupament de 
zona forestal, creant el paisatge actual de Corbera. En bona part a conseqüència d'aquest 
context socioeconòmic, Corbera s’ha convertit en una població amb dificultats d’oferta de 
treball al propi municipi, on la majoria de les persones que hi vivim treballem (si ho podem 
fer) fora del poble. A part, l’actual context de crisi capitalista ha generat  unes elevades 
dades d’atur i la necessitat, per part de molta població corberenca, de recórrer a serveis 
com el banc dels aliments. Tot això fa necessari el planteig de noves mesures que ajudin 
a eradicar aquesta situació i que donin les eines per una sortida digna i duradora en el 
temps. Una d’aquestes mesures podria ser la creació d’un banc de terres per tot el municipi 
de Corbera.
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A grans trets, un banc de terres és un organisme que redistribueix les terres, posant en 
contacte propietaris de terres sense ús amb persones que les volen treballar per 
l’autoconsum o per iniciar un projecte econòmic. En aquest context, és important que els 
contractes de cessió siguin a llarg termini, ja que aquest projecte no es pot reduir a una 
simple iniciativa temporal en espera d'una nova dinàmica econòmica d'especulació i 
construcció (o destrucció del territori). Així doncs, proposem la creació d’un banc de terres 
també com a filosofia per preservar el territori mitjançant el doble sistema agrícola forestal, 
donant ús i valor a les terres que actualment són ermes com a forma d’evitar nous cicles 
de salvatge especulació urbanística, i evitant també potencials perills com els incendis 
forestals.

La defensa de l’administració ha de ser ferma i decidida per facilitar l’accés a la terra de 
les persones que així ho vulguin. La creació d’un banc de terres, que donades les 
circumstàncies de Corbera entenem que ha de ser descentralitzat i que arribi a tota la 
població, és l’inici d’un procés global de recuperació del sector primari, també com a motor 
econòmic. Els beneficis de la creació d'un banc de terres són múltiples, des de la creació 
de llocs de treball i la dinamització econòmica de la població fins a la protecció del medi 
ambient i millora de la salut de les persones, sense oblidar el benefici que suposa l’augment 
de relacions socials que generen aquest tipus de projectes dins el municipi. A partir d’aquí 
se’n poden fer moltes de coses, com afavorir un segell de producte local que interactuï 
directament amb el petit comerç i els restaurants del municipi o afavorir la venda directa, 
creant un mercat (o una parada) de productes de proximitat de Corbera.

Des d'un punt de vista agroecològic, el Banc de Terres de Corbera podria:
-Esdevenir una eina per reactivar l’activitat agrària recuperant conreus abandonats a 
través de la cessió o l’arrendament.
-Ser un recurs per a les persones aturades, amb pocs recursos i jubilades que volen cultivar 
per l’autoconsum.
-Generar i consolidar l’autoocupació en tan que recurs que afavoreixi l’accés a la terra de 
nous agricultors o professionals actius que vulguin ampliar la producció.
-Ser una eina per a recuperar el medi rural, per preservar el territori de l'amenaça de nous 
cicles de salvatge especulació urbanística i per recuperar el patrimoni natural de Corbera 
afavorint la recuperació de finques agrícoles actualment en desús.
-Ser un recurs per aconseguir un bon manteniment de les finques agrícoles situades enmig 
de masses boscoses com a mesura de prevenció d’incendis.
-Ser via per afavorir la biodiversitat de fauna i flora als entorns naturals de Corbera.

S’acorda:

PRIMER.- L’Ajuntament crearà un registre, en el que s’inscriuran les ofertes i demandes 
d’arrelament de terres elaborat a partir dels formularis complimentats correctament i 
presentats al registre d’entrada.

SEGON.- L’Ajuntament farà difusió del projecte a través dels mitjans que disposi i consideri 
perquè la informació arribi a les possibles persones interessades (cartes, web, Avançada, 
cartells,...).

TERCER.- L’Ajuntament afavorirà la difusió d’ofertes i demandes de terres de conreu, i el 
contacte entre els propietaris que ofereixen terrenys i pagesos que vulguin cultivar-les.
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QUART.- L’Ajuntament designarà una persona de la seva estructura tècnica-administrativa 
com a responsable de l’aplicació del Banc de Terres i per tant de la intermediació, que serà 
testimoni de la signatura dels formularis i vetllarà que hi constin les dades imprescindibles 
per acceptar-les i validar al seva inscripció al registre.

CINQUÈ.- L’Ajuntament prioritzarà els sol·licitants residents a Corbera de Llobregat i les 
persones en situació d’atur.”

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.

Miracle Guerra
Llegeix la Moció.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

Jordi Anducas
Explica què com hem repetit en anteriors ocasions en el pacte de l’actual equip de govern es va 
incloure com a eix estratègic d’actuació  el Promoure accions de desenvolupament econòmic del 
municipi, incloent empresa, comerç local, emprenedoria i iniciatives turístiques. Amb aquest mandat 
des de l’Àrea Desenvolupament Econòmic van dissenyar el projecte de les “Corbera de les 15.000 
meravelles” amb l’objectiu de dinamitzar i desenvolupar models econòmics a Corbera capaços de 
augmentar els llocs de treball actualment existents, amb la fita de passar dels 2.700 llocs de treball 
actuals als 5.000 llocs de treball al l’any 2025. En quasi 10 anys pretenen pràcticament duplicar els 
llocs de treball a Corbera. Aquest projecte, com han comentat en altres ocasions, es centra en tres 
eixos d’actuació, la dinamització del comerç, la creació d’elements turístics i l’impuls de l’activitat 
emprenedora del municipi. Aposten pel comerç, el turisme i l’emprenedoria com a motors de 
l’activitat econòmica futura d’aquest municipi. Els conceptes del Cèntric en el comerç i Àgora en 
l’emprenedoria donaran la llum aquest 2017. Tanmateix, dintre de l’eix de l’activitat emprenedora, 
des de la creació d’aquest projecte de la “Corbera de les 15000 meravelles” vàren indagar les 
possibilitats del desenvolupament del sector primari, la pagesia i la ramaderia, i la possibilitat 
d’implantar, com una possible eina de potenciació, la creació d’un banc de terres com es proposa en 
aquesta moció. La situació que es troben ara en aquest aspecte és el següent (en Hectàrees):

O sigui què tenen només un 8,3% del territori qualificat per a explotació agrícola. A més únicament 
hi han 2 explotacions agrícoles amb caràcter empresarial, la resta d’explotacions existents que hi ha 
són en general per autoconsum. En total tenen 13 parcel·les agrícoles ubicades, en general, al voltant 
de masies de Corbera. Malauradament quant es va fer el Pla General d’Ordenació Urbana actual, tots 
els conreus abandonats on el bosc es va estendre i no van qualificar-se d’urbanístic, es van qualificar 
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de forestal. Davant d’aquest escenari vàrem dur a terme les següents accions: Identificar els 
propietaris de les zones agrícoles. Els tenen identificats, els coneixen, coneixen les seves inquietuds. 
Ara be, sense un registre oficial. Amb les primeres xerrades que van fer del projecte de la Corbera 
de les 15.000 meravelles es van acostar emprenedors que volien iniciar explotacions agrícoles. 
Vàrem fer la funció de facilitar els contactes, previ consentiment de les parts, per a que tinguessin 
entrevistes amb els propietaris. El resultat no va anar massa be. En general, els actuals propietaris 
de terreny agrícola, exceptuant algun cas que ja s’explota, no estan massa interessats en arribar a 
acords amb emprenedors o en altres casos les condicions no són massa bones. En tot cas, coneixen 
els actuals propietaris i fem la funció d’acostament d’emprenedor a propietari. Arribats a aquest punt 
van concloure que no tenia sentit fer un banc de terres ni implementar cap mesura per a potenciar 
aquest model econòmic. No tenen massa critica per a fer més del que ja estem fent. Ara be, calia 
fer altres accions per:
1.- Tenir més terreny agrícola.
2.- Reduir el requeriment que actualment te el nostre Pla General d’Ordenació Urbana per a facilitar 
que s’instal·lin en els pocs terrenys disponibles que tenim ja siguin explotacions agrícoles com 
turístiques de natura i muntanya. Per aconseguir aquests objectius van començar a obrir aquesta 
porta fent reunions amb qui té les competències per a modificar tot això, que és la Generalitat de 
Catalunya, en els seus departaments, principalment en el  d’Urbanisme i Medi Ambient. Com ha 
resultat d’aquestes reunions van poder copsar què modificar la qualificació dels terrenys forestals a 
agrícoles és molt complexa. Tanmateix el reduir requeriments per instal·lar noves explotacions és 
també molt complexa. Pensen què tot el que és terreny forestal esta altament protegit. No obstant, 
no han tirat la tovallola i esta en cartera la realització dels estudis i propostes que els poden portar 
a la llarg termini una modificació en el sentit que pretenem d’augmentar la activitat agrícola a Corbera 
i la de Turisme de Natura. Ara per ara estan en aquest punt. Per això l’equip de govern votarà en 
contra de l’actual moció, donat que la seva aprovació suposa adquirir uns compromisos que 
actualment no tindrien sentit i seria, al seu entendre, destinar recursos a un projecte que no te 
suficient massa critica per actuar. Entenen què sense formalitzar un Banc de Terres com es proposa, 
ja estem duent a terme amb el personal i recursos existents a l’Àrea Desenvolupament Econòmic els 
objectius i propòsits que se li demana a un Banc de Terres. Per tant, per una qüestió de manca de 
massa critica, i per les limitacions exposades anteriorment en el augment de zones agrícoles, els 
partits polítics què composen aquest equip de govern votaran en contra d’aquesta moció. 
Comparteixen l’objectiu i el propòsit d’aquesta Moció però l’eina que proposa no entenen què sigui 
la adient en aquest moment a Corbera.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.

Miracle Guerra
Diu què és l’estimació d’ells però pensa què si l’ajuntament ajudés aquesta massa crítica, què ell 
demana, probablement sorgiria. I serviria una mica d’amalgama i d’ajudar a què aquesta tendència 
es tornès més sòlida i pogué tenir una bona resolució.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

Jordi Anducas
Respon què per aclarir, actualment tenen quatre emprenedors què els estan donant serveis, dos són 
d’aquest sectors. Ells els ajuden, el problema el troben de l’altre banda. Hi ha pocs terrenys agrícoles 
i els propietaris hi ha alguns què ja estan molt explotats. Els pocs què no estan explotats no poden 
fer res. El que han d’intentar fer, és què hi ha molts altres propietaris que tenen terrenys forestals 
on el rendiment és cero i els demanen si poguessin canviar a agrícola. Això és molt complicat, no de 
l’ajuntament, és una qüestió de la Generalitat i per tota la història, les requalificacions de terrenys 
s’han de fer amb molts estudis i informes i és el què estan treballant i dedicant els pocs recursos. Ell 
va impulsar un banc de terres però quan es troba la realitat de Corbera diu què aquesta no és la eina 
què ara els donarà aquesta potència, poden fer servir moltes altres. Les estan fent servir, quan ara 
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obrin l’àgora. Allà on volen tenir un niu d’emprenedoria, també d’aquest sector i ajudar-los i procurar 
que Corbera engegui projectes d’aquests. El problema és què els falta oferta de terres. Realitzar 
recursos per això pensa què han de prendre decisions en termes de eficàcia. Desprès d’un any i mig 
i veient la realitat, creu què aquesta no és una bona eina.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Diu què ha escoltat la versió del govern. La sorpresa, una vegada més, és què la gent d’esquerra 
republicana no cregui en aquest tipus de propostes. En un poble què és més rural què urbà. Corbera 
de Llobregat és un poble què té un munt de terres, el problema no és aquest i si ho és s’ha de lluitar 
per canviar i reconvertir terreny forestal en terreny agrícola. Què no es especular de com fer-ho 
urbanitzable com s’ha fet durant molts anys. Per ella, la proposta dels companys de la CUP és 
primària. El primer què s’ha de fer és analitzar el què tenen i crear un banc de terres, des de el 
municipi. Indistintament què els amos són privats. El segon què han de fer, és registrar persones 
què volen treballar, etc. Si poden desenvolupar el turisme també han de desenvolupar el banc de 
terres. Ara veuen com hi ha pobles petits perquè han florit miren de portar gent. Pobles amb una 
relació entre el conreu i el turisme, enorme. És un dels seus objectius, sempre parlen del turisme i 
aquí l’únic que tenim és lo de sempre, es a dir, està bé i també està en mans privades. Creu que no 
fan una proposta valenta, diuen què estan treballant i és mentida. Interessa poc, aquest tema, a 
l’equip de govern. Amb ell què més li dol és què no els interessi als quatre regidors d’esquerra, a la 
resta ja fa temps què no els interessa. Creu també què això de dir-li a la gent què vingui a 
l’ajuntament, què està interessat com emprenedor i enviar-lo què parli amb els amos de les masies 
i tal, és enviar-los al fracàs. És un treball d’intermediari, l’ajuntament ha de fer d’intermediari. Ha 
dit què segurament l’ajuntament podria arrendar i desprès el mateix què fan altres municipis a sols 
urbans etc., i desprès posar-lo a l’abast del ciutadà amb un arrendament també, no diu què sigui 
gratuït. Si políticament un està a favor d’això, es té què crear el banc de terres. Son tretze famílies 
què tenen parcel·les en el poble, això tenir-ho allà, lo segon un registre de gent que vulgui treballar 
i desprès l’ajuntament ha de començar a fer, igual què fa per turisme, intentar fer accions per tenir 
com Begués què té patrimoni propi, arribar acords i arrendar. No tenen patrimoni propi, ni forestal 
ni agrícola. S’intenta també donar formació també, és un element clau què la gent vulgui treballar 
per veure si és una explotació què pot garantir un sou o és de caràcter de lleure, cultivar petites 
parcel·les. I és pot fer, ell mateix fa deu anys va tenir una parcel·la que va arribar a un acord amb 
els pagesos de Corbera. Hi ha gent que l’interessa aquest tema. Però desaprofitar-lo, dir què és 
llençar diners, ell no parla d’aturar el parc temàtic de 400.000,00 € sinó què a lo millor aquests 
400.000,00 € podrien ser per engegar arrendaments i engegar un projecte de banc de terres en el 
poble, perquè no. És un tema de fe política. Si en un poble semi rural, l’equip de govern no té una 
proposta ni de conreu ni forestal ni turística en la natura amb inversió en camins. Ell ja porta vuit 
anys, res de res. Amb un curset que han fet, i han arranjat fonts i tal. Això dona la visió què volen 
ser un poble més de Barcelona. És un tema de voluntat política i li sap molt greu què la gent 
d’esquerra no tingui aquesta voluntat política. En aquest moment no és inversió, simplement intentar 
fer un projecte des de l’ajuntament. No sempre dir no. S’han de fer més coses, segurament hi ha 
diners què invertiran en altres coses, què podrien invertir aquí, perquè no, sense aturar la resta. 
Perquè la resta segurament es podria gestionar millor les propostes del vostre pla d’inversions i 
costar menys diners i amb aquests diner fer altres projectes. És un tema que sempre l’ha interessat 
molt i, quan la gent de la CUP l’ha treballat, s’ha afegit immediatament com a regidor i com a persona. 
I venir aquí i veure què “el rodillo” passa, què d’això ja no parlaran més fins què no hagin eleccions. 
Espera què les properes eleccions si això canvia, la gent que entrem en aquest ajuntament posaran 
el solfa en el turisme al medi ambient i els conreus agrícoles i tot el que significa integració amb 
aturats, amb gent que vol fer de lleure la terra. La relació d’un producte de la nostra terra, recuperar. 
Hi ha un enginyer que treballa a la Generalitat que coneix tots els productes autòctons del passat. 
Ha anat amb ell a Vilafranca a veure raïm i cireres què eren de Corbera. Hi ha gent interessada en 
un poble com el nostre què és semi rural, és el lloc on venir a dormir i desprès és el lloc on venen 
molta gent a passejar. Li sap greu que pensin què no és el moment, ell creu que si és el moment 
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perquè hi ha gent aturada. I també és començar una marca, una marca de poble. Res més, votaran 
a favor de la Moció. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.

Eric Blanco
Manifesten què és una molt bona iniciativa, què no es nova, des de fa uns quants anys la xarxa verda 
ja estava promocionant aquesta iniciativa. És una llàstima què sempre es trobin amb la manca de 
sensibilitat per part d’alguns membres del govern. Aquesta Moció el què manifesta és una voluntat 
política i no volen ni sentir parlar de quins són els objectius i era tan fàcil com parlar-ho amb el grup 
proposant i veure a quins punts d’acord i consens podien arribar. Creu què és una bona iniciativa i 
què sigui promocionada des de l’ajuntament se’ls hi podria donar sortida. Cada vegada què intervé 
el senyor Anducas li fa por. Desprès de la seva dissertació de quinze o vint minuts que ha fet, desprès 
dir què votaran en contra, no ho entén. No entén aquesta justificació constant què necessita per 
desprès dir què votaran en contra. Diguin què no estan d’acord, diguin què no són sensibles en 
aquest tema diguin què vostè no pot fer una festa per inaugurar-ho. Per tant el sentit del seu vot és 
contrari perquè no li poden treure un redit electoral què al cap i a la fi és el què a alguns de vostès 
els interessa. Repeteix, és una molt bona iniciativa, compte amb el suport d’ells i ells votaran 
favorable.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

Jordi Anducas
Diu què ell, amb els tretze propietaris de terrenys no s’ha vist amb tots perquè no els coneix a tots. 
Però amb la meitat s’ha assegut amb ells per indagar no només el tema agrícola sinó tot el què volen 
fer dels camins i moltes dificultats què estan trobant amb tot el tema de camins. Sinó tenen camins 
a Corbera no és perquè ningú vulgui, tothom veu les avantatges. Malauradament una part propietària 
del terreny forestal i agrícola, en el seu dia no se li va qualificar d’urbanístic i està emprenyat amb 
l’ajuntament perquè li van fer la requalificació al veí i amb ell no. Això és el que tenen. I dir que no 
hi ha sensibilitat política és palla. Sensibilitat que volen camins i agrícola, les hores que ha dedicat 
en veure’s amb propietaris, emprenedors del sector i a tots els dóna suport. Els seus pares eren 
pagesos, el seu germà té una explotació a Pallejà. De veritat de petit ha fet de pagès. El problema 
és un altre, el que passa és què aquí parlem del sexe dels àngels. El problema és que molts dels 
propietaris què tenen el terreny què els haurien de facilitar per poder fer un parc d’aventura, camins 
senyalats, hi ha gent què vol fer una via “ferrata”. Idees hi ha un munt. El problema és què es troben 
amb gent emprenyada perquè quan van haver les requalificacions, el seu terreny no es va requalificar 
i va tenir un perjudici econòmic i ara no vol deixar passar a “casa seva”.

Antonio Moreno
Contesta què els camins no són casa seva, què parli amb un tècnic forestal.

Jordi Anducas
Diu què un dia vagi i parlin. Un dia el convidarà a una reunió. I per altre banda, li agrada la història 
local, Corbera ha estat agrícola el 100 € des de pot ser els inicis, ben bé finals del 1800 principis del 
1900. Quan això era únicament agrícola vivien 100 persones. A partir d’aquella dada fan un salt de 
800 persones perquè es van començar a explotar les guixeres. Hi el què hi ha, tenen els propietaris 
què tenen i ell creu que s’ha de fer crear un estament i si es vol crear llocs de treball on hi hagi 
possibilitats. Els convida que vagin a parlar amb la gent què té els terrenys i veuran què s’ha de 
treballar. I ell treballa i treballen tots, l’Àrea de Medi Ambient què és qui té més relació amb aquesta 
gent i han de trobar solucions. Però el dol què li diguin què aquest govern no té sensibilitat. No tenen 
raó i els convida a fer reunions amb la gent de la xarxa verda i els diran els problemes que van tenir. 
Si què podrien comprar terres però, sincerament, han de ser ells la màquina. És implantar un sistema 
soviètic. És lo què està proposant. Es parla tot molt fàcil però el que s’ha de fer és treballar. I si 
volen convida també als companys de la CUP a la reunió què tenen amb els propietaris i veuran el 
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plànol on són les tretze parcel·les i més de la meitat estan conreades per autoconsum o les té 
llogades. Què està bé però vulguin fer pensar a la gent què això els donarà llocs de treball sostenibles.
Si han vist la pel·lícula que van fer a rel de la campanya els van entrevistar pel pagès, han de fer 
que la gent mengi els productes de la terra però no es pensi què es guanyaran la vida. Hi ha un 
emprenedor a Corbera i s’ha anat a Sant Vicenç dels Horts perquè és més rendible perquè tenen 
aigua al costat del riu. Aquí, pregunti a algun emprenedor què ho ha intentat hi ha tingut què 
malauradament plegar. Les poques terres les conrear per autoconsum.

Antonio Moreno
Diu què ara es ven 45 hectàrees a Corbera, no sap quantes són de conreu. Pregunta si no pot ser 
una inversió del municipi. La majoria de municipis té. I aquí, tots els alcaldes què han passat en els 
últims 40-50 anys què volien fer el gran “pelotazo” urbanístic, eren pagesos i no han fet res. No han 
dedicat res per a què aquest poble tingui rés. Que algun dia un municipi progressista d’esquerres 
digui que comencin a tenir patrimoni de terra a Corbera i l’arrendaran. No per fer un negoci, serà 
arrendada a la gent què pugi i treballaran més coses amb la gent i això no serà el gran moment, la 
solució de l’atur a Corbera com ha parlat abans ara són quinze mil i treballant a Barcelona sis mil.

Jordi Anducas
Diu què son sis mil persones què tenen lloc de treball, al món. I aquí a Corbera, hi ha dos mil set-
cents llocs de treball què l’ocupa gent del municipi i gent què no és del municipi.

Antonio Moreno
Diu què l’historia explica més coses, la història econòmica de Corbera no passa només per la petita 
història què ell ha explicat. Però si què hi ha un moment que poden intentar, per varis motius, el 
turisme i el conreu si volen una cosa han de treballar l’altre. I apostar per això i el medi ambient, la 
sostenibilitat. Tota això que aproven de paraula i mai fan res cap municipi, algun dia haurien de fer-
ho. Per ell, la gent d’esquerra tenen aquestes coses, quan arriba el moment no ho fan perquè tenen 
entrebancs però més entrebanc què la independència de Catalunya no tindrà ningú. Demana que 
resolguin els problemes petits de poble també. La gent d’esquerra son valents però no només per 
temes.., no pot està d’acord amb ell, però un governa i l’altre no.

Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació. Demana què quan es parli es pugui 
contrastar les coses. És molt fàcil dir què es menteix, què no es fa. L’han convidat a anar amb una 
reunió, amb ella li agradaria què pogués anar i desprès donés la seva opinió contrastada.

Antonio Moreno
Contesta què per fer un banc de terres no fan falta moltes coses, tenir la voluntat de fer-ho. Ja anirà 
on sigui però comencin per el principi, per fer el banc.

Alcaldessa
Respon què segon ell no fan res. Dóna pas a la votació.

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

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

Secretària
Especifica què amb el resultat de la votació no s’aprova la Moció per fer un banc de terres del Municipi.

10. Donar compte de l’informe del període mitjà de pagaments a proveïdors 4t 
trimestre 2016 (PMP).
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Informe de morositat corresponent al 4t trimestre 2016

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

Fonaments de dret

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

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

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

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

Els informes hauran d'elaborar-se considerant la totalitat dels pagaments realitzats en cada 
trimestre natural, i la totalitat de les factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del mateix, independentment de la data de registre de la factura o 
certificació d'obra.

L'informe trimestral inclourà, almenys, d'acord amb la metodologia establerta per al càlcul 
el període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, el detall del 
període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de pagament mensual i 
acumulat a proveïdors, així com de les operacions pagades i pendents de pagament de 
cada entitat i del conjunt de la Corporació Local.

L’àmbit objectiu de l’informe son les operacions comercials, de conformitat amb l’article 3 
de la Llei 3/20014, per tant afecta principalment als capítols II i VI (despeses en Béns 
Corrents i Serveis i Inversions reals), quedant excloses les obligacions de pagament 
contretes amb Administracions públiques. Queden fora de l'àmbit de la Llei les operacions 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7f4b7545cac84d198a98f5ce559ca4f2001

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

Metadades Classificador:Acta  -

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ia
 A

b
ar

ca
 M

ar
tí

n
ez

31
/0

5/
20

17
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=7f4b7545cac84d198a98f5ce559ca4f2001


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

 

que no estan basades en una relació comercial, tals com les que són conseqüència de la 
relació estatutària i de personal o les que són conseqüència de la potestat expropiatòria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 216 Pagament del preu.

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

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

En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per presentar la factura 
davant el registre administratiu, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins a transcorreguts 
trenta dies des de la data de presentació de la factura en el registre corresponent, sense 
que l'Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat el corresponent 
abonament.

L'Administració, per tant, disposa d'un termini màxim de pagament de 60 dies en total, 
desglossat en 30 dies per aprovar les factures o certificacions presentades al registre 
administratiu i 30 dies des de l’aprovació per procedir al pagament del preu sense incórrer 
en mora. 

INFORME

Es detalla a continuació la informació corresponent al 4t trimestre de 2016 que posa de 
manifest que aquest Ajuntament, a data 31 de desembre de 2016, compleix amb 
els terminis de pagament a proveïdors previstos legalment.

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 783 1.254.222,60 €
Fora període legal pagament 3 753,72 €
Total pagaments 786 1.254.976,32 €4t TRIM.2016 PAGAMENTS REALITZATS

Terminis de pagaments (*) Dies
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Període mitjà de pagament 36,91

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 383 973.205,91 €
Fora període legal pagament 1 186,58 €
Total pagaments 215 973.392,49 €

Terminis de pagament (*) Dies
Període mitjà del pendent de pagament 14,61

PENDENT DE PAGAMENT

De conformitat amb l’article 16 de l’Ordre Ministerial HAP/2015/2012 l’informe s’ha 
d’enviar al Ministeri d'Economia i Hisenda, a través de Oficina Virtual para la Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales, abans de l’últim dia del mes següent a la finalització 
de cada trimestre de l’any (enviat 31/01/17).

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

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital. 
La tresorera acctal. Maria José Escudero Banzo.

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 783 1.254.222,60 €
Fora període legal pagament 3 753,72 €
Total pagaments 786 1.254.976,32 €

Terminis de pagaments (*) Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 36,91

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 383 973.205,91 €
Fora període legal pagament 1 186,58 €
Total pagaments 215 973.392,49 €

Terminis de pagament (*) Dies
Període mitjà del pendent de pagament 14,61

4t TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 819 1.046.726,14 €
Fora període legal pagament 7 95.040,48 €
Total pagaments 826 1.141.766,62 €

Terminis de pagaments (*) Dies

3r TRIM.2016 PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,43
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Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 215 451.348,54 €
Fora període legal pagament 0  €
Total pagaments 215 451.348,54 €

Terminis de pagament (*) Dies
Període mitjà del pendent de pagament 18,11

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 818 952.059,71 €
Fora període legal pagament 6 8.743,87 €
Total pagaments 824 960.803,58 €

Terminis de pagaments (*) Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,51

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 243 573.533,55 €
Fora període legal pagament 0  €
Total pagaments 243 573.533,55 €

Terminis de pagament (*) Dies
Període mitjà del pendent de pagament 21,25

2 TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT

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

Terminis de pagaments (*) Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 42,56

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 223 393.645,63 €

1 TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT
Fora període legal pagament 4 (*) 1.929,09 €
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Total pagaments 227 395.574,72 €

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

(*) Compensació de deutes

11. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al 4t trimestre 2016.

Informe de tresoreria

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

Període mitjà de pagament a proveïdors 4t trimestre 2016 (PMP)

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

Fonaments de dret

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

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

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

Àmbit objectiu

De conformitat amb l’article 3 del Reial decret 635/2014, per calcular el període mitjà de 
pagament a proveïdors, s’hauran de tenir en compte:
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1. Les factures expedides des de l’1 de gener de 2014 que constin en el registre 
comptable de factures o sistema equivalent.

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

Quedaran excloses del càlcul: 

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

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

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

Termini de presentació

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

Publicitat del període mitjà de pagament

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

INFORMACIÓ PMP

Es detalla a continuació la informació corresponent al 4t trimestre de 2016 que posa de 
manifest que aquest Ajuntament, a data 31 de desembre de 2016, compleix amb 
el període mitjà de pagament previst legalment. 

Código de Entidad Entidad Ratio de Operaciones 
Pagadas (dies)

Ratio de Operaciones 
Pendientes de Pago 

(dies)

Periodo Medio de 
Pago Trimestral 

(dies)

09-08-072-AA-000 Corbera de Llobregat 6,76 -13,07 -1,91

El 31 de gener de 2017 s’ha enviat el període mitjà de pagament del 4t trimestre 2016 
al Ministeri d'Economia i Hisenda a través de Oficina Virtual para la Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales. 

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.
 
La tresorera acctal. Maria José Escudero Banzo.

TERCER TRIMESTRE

ANY 2016
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Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 3,39

SEGON TRIMESTRE

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

QUART TRIMESTRE

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
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Corbera de Llobregat 13,06

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón
Dóna compte de l’informe del període mitjà de pagaments a proveïdors 4t trimestre 2016 i explica 
què és de menys 1,91 dies. És negatiu perquè aquesta manera de comptar, què la fan tots els ens 
locals, no té en compte els 30 dies inicials per aprovar la factura. Vol dir què s’està pagant a 28 dies 
des de que entra la factura. Si ho comparen amb els trimestres anteriors, des de què es va instaurar 
aquesta mesura, al tercer trimestre de l’any 2014 estaven en 13 dies, és pagava en 43 dies. I s’ha 
anat evolucionant, el trimestre anterior estaven a 3,39 dies. En quant a l’informe de morositat què 
ve a ser un càlcul similar, simplement què no tenen en compte les factures pendents de pagament, 
aquí si què es valora els 30 dies des de l’aprovació i els surt una mitjana de 36,91 dies, 30 dies més 
6,91 dies. Estan totalment dins la normativa què són 60 dies, 30 per aprovar la factura i 30 per 
pagar-la. Si ho comparen amb mesos anteriors, el trimestre anterior havien estat a 38,43 el trimestre 
anterior, a 38,51 abans i 42,56. Es veu clarament què hi ha una evolució de pagar cada vegada més 
aviat als proveïdors. Lliga una mica amb tot el què s’ha explicat abans de la liquidació del pressupost.

Alcaldessa
Dóna pas al punt número 13 ja què el 12 s’ha explicat abans.

12. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament 
corresponent a l’exercici 2016.

Del decret d’alcaldia 271/2017, de 24 de febrer de 2017, d’aprovació de la liquidació del 
pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2016 i iniciació de la tramitació 
administrativa per a formar el Compte General de l’exercici 2016.

Ramon Gabarrón
Explica què la modificació de crèdits està vinculada de manera important amb la liquidació del 
pressupost del 2016 i és important què primer es doni compte de la liquidació per desprès passar a 
la modificació de crèdit. Dona compte de la liquidació i en quant a l’execució dels ingressos corrents 
de la liquidació del 2016, s’han executat en un 10,69 % per sobre de les previsions pressupostaries 
el que suposa un increment en un 9,64 % en relació a l’exercici 2015. En concret un increment 
d’1.467.00,00 € sobre la previsió inicial del 2016. Els principals augments han estat els ingressos de 
l’IBI amb un creixement de 744.000,00 €. Això és degut a la regularització cadastral que s’ha produït 
durant l’any, principalment per aquelles piscines no declarades. Encara hi ha pendents de cobrar 
550.00,00 € però el reconeixement del deute ja és existent. Les plusvàlues han crescut durant el 
2016 un 483.000,00 € més de lo previst. L’impost de construccions ha crescut en 40.000,00 € més 
de lo previst. S’ha incrementat la participació en tributs de l’Estat (PIE) en 87.000,00 € més. 
Demostra una millor gestió dels residus l’increment de 86.000,00 € per sobre de lo previst. Han 
hagut subvencions per part de la Diputació, no previstes, de 174.000,00 € . També s’ha de i d’altres 
partides què s’han decrementat. S’ha incrementat en un 57%, en relació al 2015, ja què dins del 
2016 la Generalitat va pagar 1.000.000,00 € per subvencions què es devien. En quant a les despeses, 
l’executat en el 2016 representa un 93%, aquesta diferència representa què s’han gastat quasi 
800.000, € menys de lo previst. Tot això provoca que el resultat sigui amb un super-hàbit important, 
amb un resultat pressupostari de 2.385.000,00 €. El romanent de tresoreria de 2.710.000,00 € és 
una xifra molt superior al 2015. En quant a estabilitat pressupostària, en termes de sistema europeu 
de comptes, es compleix amb un saldo positiu de 3.809.000,00 €. En quant a la regla de la despesa, 
només computen una sèrie de despeses, ha crescut en un 5,66% sobre lo previst. Això es superior 
al 1,8% què era el màxim autoritzat, el que vol dir que la regla de la despesa l’any 2016 no es 
compleix. En quant a la sostenibilitat financera, el total d’endeutament al 31 de desembre de 2016, 
és de 9.369.000,00 €, amb un percentatge d’endeutament en relació als ingressos corrents de 61,71 
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%. La previsió al final del 2017 serà de 53,5%, la reducció està prevista en un 1.250.00,00 €. El 
destí del super-hàbit, segons la normativa, s’ha de cancel·lar deute. S’han analitzat els possibles 
riscos financers i el compliment amb el termini legal de pagament a proveïdors, es fa una reserva 
per complir amb això d’1.420.000,00 € del romanent de 2.710.000,00 €. Per tant queda 
1.289.000,00 € per cancel·lació de deute. Aquest import és el que provoca la modificació de crèdit 
per amortització de deute no previst. En el pressupost hi ha 1.600.000,00 € aproximadament ja 
pressupostat, és vol incrementar amb el 1.289.000,00 € i decidir en quins préstecs es destina per 
cancel·lar deute. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Pregunta què són exactament els 174.000,00 € de subvencions de la Diputació, no previstos. I del 
1.000.000,00 € de subvencions anteriors de la Generalitat. Les del 2013 si pot especificar quines 
són. Què significa quan han dit que no es compleix la regla de despesa. I la reserva de 1.420.000,00€ 
en relació a l’obligació de cancel·lar deute.

Ramon Gabarrón
Respon en quant a les subvencions de la Diputació són ajuts socials principalment però ja els enviarà 
un informe més detallat. En quant a les subvencions de la Generalitat es refereix als deutes que té i 
segueix amb deutes perquè amb aquest 1.000.000,00 € no ha pagat tot el que deu a l’Ajuntament i 
són bàsicament les quantitats que cada any ha de donar dels fonts de cooperació i quan deia el 2013 
es referia concretament al fons de cooperació que ara ja l’ha pagat. A part d’això també hi ha el 
PUOSC d’anys anteriors, que ara està al corrent. Amb el que ha pagat al 2017 encara segueix quedant 
1.000.000,00 € aproximat de deute. En quant a la regla de la despesa no s’ha complert perquè en 
el 2016 han fet més inversions de les previstes inicialment. La regla de la despesa es basa sempre 
amb el que s’ha gastat l’any anterior amb un increment percentual que ells determinen, en aquest 
cas era l’1,88 €. Però arrosseguen una situació, degut a que no han pogut invertir durant 5 anys pel 
dèficit acumulat, i estaven a un nivell de despesa molt baix què no és normal per cobrir les obligacions 
anteriors. En el 2016 han començat a tenir una normalitat ha fet que superi la regla de la despesa. 
Ara aquest import que han superat de uns tres-cents i pico mil d’euros del 2016, vol dir què en el 
2017 ja parteixen d’aquest increment. La regla de la despesa no te cap situació de complicació o 
inestabilitat perquè compleixen amb tot. Simplement, l’Estat per ser prudent, els obliga a tots els 
ajuntaments a no gastar més dels anys anteriors. En el 2017 segurament sobrepassaran la regla de 
la despesa perquè aquest equip de govern vol posar al poble al dia i amb aquest pla d’inversions 
previst de 6.000.000,00 € fins que acabi la legislatura. Es una cosa que no els preocupa absolutament 
res. Això obliga a fer un pla financer que d’acord amb el pla d’ajuts que ja tenen fet i el que fan cada 
any de previsió a quatre anys vista, doncs ara han de fer un pla financer que la regla de la despesa 
l’acabaran complint en aquests terminis. En la Comissió Assessora ja ho va explicar, de la reserva 
d’1.420.000,00 €, en concret 400.00,00 € es destinen simplement a complir amb el pagament de 
proveïdors perquè sinó la tresoreria tindria punts de tensió. La resta, el 1.000.000,00 €, és per fer 
front si succeís a les responsabilitats amb el litigi de Scrinser d’uns 400.000,00 € més els interessos 
previstos fins el 31 de desembre de 2016. I la resta d’uns 400.000,00 € es refereix al litigi amb 
Hisenda en quant a uns IVA que se’ls reclama i què ells entenen no corresponen. Això és bo fer la 
provisió per si finalment haguessin sentències contraries a l’ajuntament.

Xavi Miquel
Pregunta quan diu què el super-hàbit ha d’anar obligatòriament destinat a l’amortització del deute, 
quina part ha d’anar a pagar i quina part es pot reservar per fer front als temes de les litigis.

Ramon Gabarrón
Torna a respondre què dels 2.710.000,00 €, 1.420.000,00 € queden reservats per fer front a 
aquestes possibles contingències.
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Xavi Miquel
Pregunta específicament què marca la llei. Pregunta si el super-hàbit és obligatori que vagi a pagar 
deute.

Ramon Gabarrón
Respon què no, el super-hàbit no, el romanent per despeses generals. És obligatori què vagi a pagar 
deute sí l’ajuntament té crèdits de proveïdors aprovats per l’Estat en el seu dia. Sinó ho podrien 
destinar a inversions sostenibles i aquestes, que desprès les explicaran en la modificació de crèdit, 
el que fan és pagar el deute però desprès incrementaran el crèdit extern amb la Diputació per fer les 
inversions què tenen previstes.

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

L’alcaldessa dóna compte dels assumptes següents:

1. De l’aprovació per part del Ple del Consell Comarcal en sessió de 19 de desembre de 
2017 del Protocol d’adhesió a la Xarxa de Memòria Democràtica del Baix .

2. De l’aprovació per part del Consell Metropolità de la incorporació de l’AMB en qualitat de 
soci a la xarxa ICLEI-Governs locals per la sostenibilitat.

3. De l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament d’Abrera del Protocol d’adhesió a la Xarxa 
de Memòria Democràtica del Baix Llobregat.

En últim lloc, l’alcaldessa passa a llegir, el que es van comprometre, donar compte de les dones 
assassinades del que porten aquest any.

Si al gener 2017 començaven un balanç molt negatiu de 7 dones assassinades per violència 
masclista. Aquest febrer les xifres són encara més pessimistes. Un total d’11 dones han estat 
assassinades per violència masclista en mans de les seves parelles o ex parelles. A data d’avui ja 
són 20 dones mortes a l’Estat espanyol, 2 d’elles a Catalunya. Ells si que compten com a víctima de 
violència masclista, el recompte del Ministeri no ho fa, a la bebè d’un any morta desprès què el seu 
pare què es tirés amb ella per la finestra d’un hospital on la seva dóna estava ingressada. Des de el 
2013 han hagut 22 menors assassinats per violència masclista, què no apareix a les xifres oficials. 
Desprès d’aquest recompte poden afirmar què es troben en el pitjor inici d’any dels últims 10 anys. 
I el 2017 ha començat amb el pitjor balanç de víctimes assassinats de violència masclista des de què 
es té constància. 

Previ a passar al punt de precs i preguntes,, la senyora alcaldessa dona permís al senyor interventor 
per marxar.

14. Precs i preguntes

Alcaldessa
Dóna pas al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Comenta què volen fer 3-4 preguntes. En primer lloc volen preguntar com està la situació dels pisos 
buits i les multes per intentar aconseguir què aquests pisos buits tornin a ocupar-se. També volen 
preguntar sobre el tema de la taula per la qualitat de l’aire què es va aprovar a principis de l’any 
passat amb una Moció què van presentar què Corbera s’adherís a la taula per la qualitat de l’aire. Al 
cap d’uns mesos van preguntar sobre això i se’ls va dir què si s’havia fet però desprès van veure què 
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no s’havia fet i avui mateix han vist una notícia què s’havia reunit novament la taula per la qualitat 
pel aire amb els seus deu membres què són Castellbisbal, El Papiol, Molins, Martorell, Sant Vicenç 
dels Horts, Torrelles, Cervelló, La Palma i Pallejà. No hi és Corbera en aquesta notícia. Explica què 
aquesta reunió s’havia fet a Pallejà i concretament demanaven una millora per la qualitat de l’aire a 
la Diputació de Barcelona. Volen saber si s’han adherit, si no, o és què la notícia és incorrecta. Per 
això, perquè s’havia aprovat en una Moció. Un altre cosa què volen preguntar com funciona el procés 
per presentar instàncies a l’OAC perquè des de fa un temps es pot fer de manera digital i pot portar 
moltes facilitats perquè la gent no s’hagi de traslladar però també pot portar dificultats a l’hora de 
fer les instàncies. Volen preguntar si les inversions en nous servidors té a veure amb això. I comentar 
què han sentit algun comentari de gent què l’ha costat presentar instància o poca informació si 
aquella instància està tenint repercussió. Saber si s’han rebut queixes o es valora als usuaris si estan 
satisfets. Vol saber el funcionament. Finalment, des de la CUP col·laboren amb unes jornades 
feministes a Corbera conjuntament amb l’organització amb “Dones feministes figaflors” i un dels 
actes organitzats és el de la pintada col·lectiva d’un mural d’un poema de Maria Mercè Marsal i l’hora 
de demanar el permís, des de l’ajuntament els han respòs que se’ls donaria si no hi havia signatures 
de les organitzacions i se’ls va concretar què en una altra situació una altre organització tampoc 
podria signar un mural al poble. I mirant les ordenances de civisme, explica què per poder fer un 
mural cal demanar permís al propietària o a l’ajuntament, cal presentar un esbós, mides però ni 
diuen que no pot haver cap signatura. Pregunta en base a què decideixen què el permís només es 
pot donar si no està signat el mural i preguntar si a l’equip de govern els agradaria que passés lo 
mateix a tot arreu. Dóna l’exemple de Badalona què s’ha signat el mural. Insisteixen en què tornin 
a pensar aquesta decisió perquè es pugui fer aquest mural tal i com les organitzacions el volien 
plantejar i fer.

Alcaldessa
Al no haver-hi més preguntes dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Respon en quant als habitatges buits què han seguit tot el procediment i ja han entrat dins la fase 
sancionadora. S’han signat els decrets de l’expedient pròpiament sancionador amb les sancions que 
es van passar en aquest mateix Ple què la primera era 6.000,00 € etc. Han de tornar en aquest 2017 
a posar al dia el cens d’aquests habitatges buits, tenint en compte les dificultats perquè les entitats 
bancàries no afloren la inscripció en el registre i els porta dificultats en aquest sentit. Pot fer un 
resum amb la xifra de cadascun dels habitatges, hi algunes entitats què han presentat al·legacions, 
s’han resolt. Han començat amb les multes coercitives què no és tant una sanció pel fet què 
l’habitatge no ha estat ni llogat ni venut. En quant a la taula per la qualitat de l’aire, la veritat és què 
ignorava que hagués hagut aquesta convocatòria. També preguntarà a la tècnica de medi ambient, 
també li va passar el contacte i en aquell moment sé que ella va contactar. No sap ara, mirarà el què 
ha passat i els contestarà. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.

Manel Ripoll
Contesta en relació a les instàncies presentades a l’OAC. Diu què des de fa un temps si que s’ha 
augmentat molt el què són les instàncies via internet. Casi podien dir què és un 80% el què els ha 
entrat ara via internet. Si què hi ha un ordinador què, les noies què hi ha en allà atenent al personal, 
es poden posar en aquest ordinador i els ensenyen a fer la instància com sempre s’ha fet, la què 
s’entrega presencialment què continua funcionant normalment. Hi ha gent que entenem no té 
internet o no li ve de gust, o són persones grans que tenen dificultats a fer servir això. També estan 
fent una enquesta des de fa temps per la satisfacció de la gent. I ara no té les dades aquí però les 
va dir en la inauguració de l’OAC, totes les entrades o telefònicament o presencialment què hi ha a 
l’ajuntament i tot això els faran un informe de valoració que tenen del 2016 i els hi passaran. Per 
tant, queixes directes no són conscient què tinguin. Una instància què entra telemàticament, rep un 
missatge conforme l’ha rebut automàtic i a partir d’aquí es deriva a tot l’ajuntament. Les poden 
presentar presencialment o en el ordinador rebre ajut per presentar-les telemàticament. Els que no 
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poden presentar presencialment són les empreses.

Alcaldessa
Explica en relació al tema del poema, ella mateixa li va dir què es podia fer sempre i quant no estigui 
signat i ho fes qui ho fes la decisió de l’equip de govern és què no es signés i així es va fer 
genèricament. És una decisió què es va prendre entre tots i ja està, res més, no va més enllà. Respon 
què els va semblar què no havia d’haver cap signatura. Ja li va dir què hi havia un article què es 
prohibia fer “grafitis” i què ells ho interpretaven què fos un mural artístic i es donava permís però 
què no es firmés. I ja està, no hi a rés més a dir. Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Diu què per tant no hi ha resposta, no els donen el motiu per el qual consideren què no és pot signar 
i per tant té tot l’aspecte de ser un abús de poder.

Alcaldessa
Respon què no és això, si inclús que ell mateix li va dir que tampoc podran haver propagandes. No 
té rés a veure que hi hagi propagandes. No hi ha hagut mai cap problema. Però ho consideraven 
d’aquesta manera, què és una signatura. Però mai s’ha posat cap problema en què posin les 
propagandes que vulguin sempre i quan no estiguin posats en mobiliari urbà i per això també s’estan 
posant les cartelleres, per fer tota la propaganda què es vulgui. No és rés mes què això, no va més 
enllà. Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Comenta què si deixen signar, segurament dintre de vuit anys podien tenir aquí un “grafiti” artístic 
fet per un corberenc què tingués un valor de 40.000.000,00 € per l’ajuntament.

Jordi Anducas
Respon què el matís de signar és posar les sigles del partit. No signar l’artista. El que es va comunicar 
es què no es signés amb la sigla del partit. Aquesta és la limitació. 

Antonio Moreno
Pregunta si pot signar l’entitat.

Jordi Anducas
Respon què el detall no el sap però la idea era aquesta. Imaginis què Corbera l’omplim de lemes 
polítics. Cada partit un mural. Per la publicitat política no cal ficar logos. 

Antonio Moreno
Diu què estan parlant d’una cosa artística. 

Alcaldessa
Explica què l’han volgut considerar artístic perquè es pugui fer.

Jordi Anducas
Demana fer un prec pel regidor Eric Blanco, què si us plau, suposa què té la suficient qualificació 
perquè acaba de publicar i llegeix “el regidor de RC justifica el vot contrari per la Moció per crear un 
banc del temps dient què seria “sovietitzar” el municipi”. Creu què es podria resumir diferent això. 

Eric Blanco
Diu què si, és el que el senyor Jordi Anducas ha dit i si vol poden repassar l’àudio del Ple. I tampoc 
li estranya desprès de dir en l’anterior Ple què s’ha de descentralitzar les inversions a Corbera baixa. 
No el sorprèn, ja res, del què vingui d’ell.

Al no haver-hi mes intervencions, la presidenta dona per acabat el Ple.
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I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 23:20 hores, 
i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

                                                            
La secretària, Maria Abarca Martínez         

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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