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EL Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 17 de juliol de 2018 va 
aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les 
dades de caràcter personal, és el següent: 

“ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 5 DE JUNY DE 2018

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

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

- Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa
- Jordi Anducas i Planas, regidor
- Antonio Moreno Ruíz, regidor (renuncia en el punt 25)
- Mercè Rocas i Rubió, regidora
- Arturo Martínez Laporta, regidor 
- Pol Ejarque i Cortès, regidor
- Miracle Guerra i Sala, regidora
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Rosa Boladeras Serraviñals, regidora
- Alfredo Prado García, regidor
- José Antonio Andrés Palacios, regidor 
- Ramon Gabarrón Rubio, regidor
- Carme Benito i Gómez, regidora 
- Manel Ripoll i Puertas, regidor 
- Alfonso Olarte Rodés, regidor 
- Jordina Ribó Garriga, regidora (pren possessió del càrrec en el punt 4)

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

1. Aprovació acta de la sessió ordinària del Ple de 20 de febrer de 2018.

L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple de 20 de febrer de 2018 amb 
el resultat següent:

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel 
Ripoll i Puertas (MPC), 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). 
S’adopta l’acord per unanimitat.”

2. Aprovació acta de la sessió ordinària del Ple de 27 de març de 2018.
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L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple de 27 de març de 2018 amb 
el resultat següent:

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel 
Ripoll i Puertas (MPC), 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). 
S’adopta l’acord per unanimitat.”

3. Aprovació acta de la sessió extraordinària del Ple de 2 de maig de 2018.

L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple de 2 de maig de 2018 amb 
el resultat següent:

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel 
Ripoll i Puertas (MPC), 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). 
S’adopta l’acord per unanimitat.”

SECRETARIA

4. Presa de possessió regidora municipal.

La secretaria informa que ha estat expedida pel President de la Junta electoral central, 
amb data 14 de març de 2018, la credencial expressiva de la que ha estat designada 
regidora de Corbera de Llobregat la senyora Jordina Ribó Garriga, per estar inclosa en 
la llista de candidats presentada pel grup CDC a les eleccions locals de 13 de juny de 
2015, en substitució per renúncia del senyor Èric Blanco Moragas i prèvia renuncia 
anticipada del senyor M.S.C. (LOPD) i la senyora P.L.G. (LOPD). Amb caràcter previ a 
la pressa de possessió a fet la declaració de bens i la declaració d’activitats 
corresponents al Registre d’interessos d’aquest Ajuntament i ara, per poder prendre 
possessió i incorporar-se en el Ple de l’Ajuntament, haurà d’acatar la fórmula de 
jurament o promesa establerta legalment. I llegeix:

Secretaria: Senyora Jordina Ribó, jura o promet per la seva consciencia i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la 
Constitució com a normes fonamentals de l’Estat? 

Jordina Ribó: Si, juro per imperatiu legal d’acord amb la voluntat expressada pel poble de 
Catalunya al referèndum de l’1 d’octubre del 2017 i tenint sempre present els presos i 
exiliats polítics del nostre poble. 

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
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Dóna la enhorabona a la Jordina, desitgen que faci una bona feina en benefici del municipi 
i la ciutadania de Corbera. L’ha de dir que el seu començament no ha estat clar i honest. 
La seva incorporació com a regidora de l’Ajuntament no ha partit d’una bona base. Els 
regidors del PDeCAT, dues persones molt joves que és bo, inicien la seva singladura política 
amb un nefast punt de partida, la deslleialtat i l’abús de confiança i això és dolent de cara 
al futur. Tant de cara al seu futur com a polítics i també pel futur de la política al municipi. 
En el seu cas va començar abusant de la seva confiança demanant assistir a les Juntes de 
Govern i a les reunions de coordinació, van accedir perquè els va semblar normal, perquè 
són persones normals i pensen què la gent no va amb intencions ocultes. Però la veritat 
és que els va enredar i es va aprofitar. Al portaveu dels seu grup municipal ha convertit la 
seva acció, signar un pacte per desprès incomplir-lo, posant tots els partits contra les 
cordes, en una heroïcitat, en una epopeia. La seva decisió, què no sap si va ser una decisió 
de partit o una decisió unilateral de persona, ara diu què és com el cavall de Troia. Introduït 
dins la ciutat fortificada, amb guerrers al seu interior, per anar a obrir les portes i permetre 
que entrin els invasors. Pot ser no va ser tan poètica ni tan èpica l’acció del regidor Pol 
Ejarque. I tocant mes de “peus a terra” i situant-se a l’actualitat, ella diria que si, què Pol 
Ejarque ha fet de troià, el PDeCAT de Corbera ha fet de troià. Un troià que s’ha instal·lat 
dins del govern, però ja se sap, el malware, el software maliciós en qualsevol moment 
esborra tots els arxius i et destrueix el sistema operatiu. A més, la guerra de Troia, ella 
pensa que la tenen ells dintre del govern municipal.

I PART RESOLUTIVA

5. Aprovació festes locals 2019.

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

L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals, 
dues tindran caràcter local, i en el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, s’estableix que 
les dues festes locals seran fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies, a proposta dels municipis respectius.

S’acorda:

PRIMER. Fixar que les festes locals a Corbera de Llobregat per a l’any 2019 seran les 
següents:

 Dijous, 17 de gener
 Dilluns, 22 de juliol

SEGON. Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya.

Alcaldessa
Explica que el proper any el dia 17 de gener festiu és dijous i el dia 22 de juliol és dilluns, 
no hi ha cap canvi. Dóna pas a la votació.

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel 
Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés i Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i 
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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). 
S’adopta l’acord per unanimitat.”

ALCALDIA

6. Modificació del règim de retribucions de membres de la Corporació

CARTIPÀS 2017 – 2019 (3a etapa)

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

El Ple municipal, en sessió extraordinària de 30 de juny de 2015, va establir els 
membres de la Corporació que podien exercir els seus càrrecs en règim de dedicació 
exclusiva o dedicació parcial, fixant les retribucions brutes anuals i condicions de 
l’exercici en el sentit següent:

a) Alcaldessa: 45.000,00 € 
b) Primera tinenta d’alcaldessa: 38.000,00 € 
c) Fins a 3 tinents/tes d’alcaldessa i/o regidors/res amb delegació: 33.000,00 €

Arran de la moció de censura aprovada en la sessió extraordinària del Ple municipal 
de 2 de maig de 2018 i de la proclamació de la regidora Montserrat Febrero i Piera 
com a nova alcaldessa d’aquest Ajuntament s’ha conformat un nou equip de govern 
integrant pels grups municipals d’ERC, CUP, CDC i IMC.

Per Decret 757/2018, de 3 de maig, s’ha nomenat el regidor Albert Cañellas i Pagés 
com a primer tinent d’alcaldessa. 

El 24 de maig de 2018 (RE 2018/4954), el Sr. Cañellas ha presentat instància en la 
qual manifesta que la retribució fixada pel Ple per al seu càrrec supera el límit del codi 
ètic de la CUP-Corbera i sol·licita la disminució de la retribució a 21.000,00 € anuals.

La normativa de règim local atribueix al Ple la competència per a la determinació dels 
càrrecs de la Corporació que podran realitzar llurs funcions en règim de dedicació 
exclusiva o parcial, llurs retribucions, així com les quanties de les dietes per 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació i les 
indemnitzacions per despeses efectives que ocasioni l’exercici del càrrec, prèvia 
justificació. 

S’acorda:

PRIMER. Modificar, amb efectes 1 de juny de 2018, la retribució anual assignada al 
càrrec de primer/a tinent/a d’alcaldessa, quan s’exerceixi en règim de dedicació 
exclusiva, fixant-la en 21.000,00 € anuals, la qual es farà efectiva en 12 mensualitats 
del mateix import, o la part proporcional que correspongui. 
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SEGON. Ordenar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en 
el Portal de transparència de la Corporació.

TERCER. Traslladar aquest acord a l’interessat i als departaments d’Intervenció, 
Tresoreria i Recursos Humans.

(la transcripció de la renúncia, del regidor Antonio Moreno, es transcriu al punt 25)

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
És habitual que la primera mesura que pren un govern o un parlament al prendre possessió 
sigui apujar-se el sou a si mateixos. Avui, per contra, proposem baixar el seu salari de 
38.000 € a 21.000 €, i el del Xavi de 33.000 a 26.000 anuals. En els mesos previs a les 
eleccions municipals de 2015, la CUP va organitzar un procés participatiu per elaborar el 
programa, la llista i el funcionament de la pròpia Candidatura d'Unitat Popular. En una de 
les assemblees obertes es va decidir crear un codi ètic pels possibles regidors, que incloïa 
límits a les retribucions econòmiques. Es va establir que si els regidors formaven part de 
l'oposició, aquesta tasca seria repartida entre tota l'assemblea i els regidors rebrien zero 
euros. Ja que no hem pogut decidir sobre la quantitat de diners destinats a indemnitzacions 
per assistència als plens, mentre estaven en la oposició, els 300 € per ple que ham rebut 
la Miracle, el Xavi i ell fins ara els hem donat íntegrament per a que fossin gestionats per 
l'assemblea. Per altra banda, es va decidir que els regidors que haguessin de ser alliberats 
del treball per a poder-se dedicar a governar rebrien una compensació equivalent a 1.200 
€ mensuals en 14 pagues (o bé 1.400 € en cas de tenir càrregues familiars), xifres 
semblants a les prestacions d'atur màximes. Van decidir que la distinció salarial tingués en 
compte les necessitats i no el càrrec, sense preveure un salari diferent per l'alcaldia. Són 
mesures pensades tenint present la cronificació dels efectes de la crisi econòmica i les 
dures condicions de vida de les classes populars. A més a més, no veuen la seva dedicació 
a la política institucional com una professionalització, sinó com una tasca a fer dins de 
l'assemblea i una part del seu compromís com a activistes polítics. Pel que fa a la Miracle, 
ella no estarà sota el règim de dedicació ni completa ni parcial, sinó que rebrà 
indemnitzacions per assistència a les JGL i als Plens. Aquestes indemnitzacions són 
úniques, no poden modificar-se persona per persona. Donat això i que la seva dedicació 
real serà inferior a una jornada laboral completa, per tal de complir amb el codi ètic de la 
CUP Corbera caldrà que doni part del que rebi per a que sigui gestionat per l'assemblea 
local. En canvi, el Xavi i ell sí que estan en règim de dedicació completa, i per poder complir 
amb el codi ètic caldrà canviar les nostres retribucions. Durant aquesta legislatura, la 
retribució per un regidor en dedicació completa ha sigut de 33.000 € bruts anuals. En el 
cas del Xavi, baixaran aquesta xifra a 26.000 €. En el seu cas, el salari de la primera 
tinença d'alcaldia ha sigut fins ara, quan l'ha ocupat un regidor socialista, de 38.000 € 
bruts anuals i la baixaran a 21.000 €. Algunes persones properes m'han criticat la mesura, 
dient que és exagerada, que 21.000 € l'any és un salari molt precari per una tasca de 
responsabilitat. Quan sent això de seguida pensa en les treballadores de l'Escola Bressol 
Municipal, la responsabilitat de tenir entre mans infants de 0 a 3 i el salari baixíssim, de 
15.000 € anuals en el cas de les educadores, per exemple. Aquesta és una situació que 
estem treballant per canviar, però mentre el seu salari no es dignifiqui, no em semblarà 
que el seu és baix. Per tant, proposen aquest canvi de salaris per complir amb el codi ètic 
de la CUP de Corbera.
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.

Manel Ripoll
Diu que sempre ha pensat que unes persones que gestiones, com ara a l’Ajuntament de 
Corbera, 15.000.000 €, han d’estar ben remunerades. Els diu que a l’inici de la legislatura, 
van penjar uns rètols que deien que Corbera es gasta 300.000 € en sou dels polítics. Ells 
amb aquest pressupost que desprès parlaran, ja porten 315.000 €. A part, deia que 1.200 
€ està molt bé, el seu company guanyarà 1.600 € nets i la senyora Guerra amb les Juntes 
de Govern que faci més el Ple, s’anirà a 1.600 € també. Per tant, tot això què explica està 
molt bé cara a la galeria, ho han venut molt bé. També els vol dir què són co-responsables 
del que guanyen els demès companys de l’equip de govern, perquè també estan a l’equip 
de govern governant. Per tant amb ell li sembla què aquesta mesura no és correcte i que 
venen una cosa abans d’entrar i desprès en fan una altre. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Diu que ja ho ha explicat, que ho torna a repetir 1.200 € mensuals, en 14 pagues o en el 
cas de tenir carregues familiars era 1.400 € en 14 pagues i en el cas de Miracle ja ho ha 
explicat. Com que el que reb és per indemnitzacions no es pot modificar personalment per 
ella i de manera semblant que duran 2,5 anys han estat rebent 300 € per Ple i el que hi 
havia acordat era que fossin 0 o han donat a l’Assemblea. A partir d’ara, la Miracle, donarà 
la part proporcional per tal que el que rebi ella tingui a veure amb la seva dedicació real a 
la que serà. Calculen que serà menys d’una jornada complerta. És la manera que han 
decidit per poder complir amb el seu codi étic.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Diu que volia fer la precisió que quan estan parlant de remuneracions és indistint que vagin 
al partit o a la persona perquè al final és diner públic que surt de l’Ajuntament. També vol 
assenyalar la incoherència. Amb ella li sembla molt bé que ells tinguin un codi ètic, 
curiosament no és tradueix en els pressupostos en una rebaixa del capítol de l’àrea 
d’alcaldia i vol dir que en aquest govern són 10 persones, 5 tenen dedicació exclusiva, i 2 
són ells, i ara en aquesta modificació per cobrar menys però la resta de regidors no. Com 
deia el senyor Ripoll, quan eren fora ho criticaven i ara què són dins no diuen res al 
respecte. Curiós.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor José Antonio Andrés Palacios.

J.A. Andrés Palacios
Diu què és molt de tenir en compte aquest esforç que fan ells si fos totalment cert, 21.000 
€ a l’any significa 1.750 € encara que tinguin retencions, per tant ell si que compleix 
segurament els 1.200 € però en canvi el senyor Xavier que ara té el 80% de jornada, son 
26.000 € lo que significa 2.100 €, encara que tingui retencions també té bonificacions per 
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tenir família per tant vostè supera el seu codi ètic que parlava de 1.400 €. La senyora 
Miracle amb assistències cobrarà tant com ells. Sempre ha defensat que una persona que 
està treballant a l’Ajuntament, què a més la seva jornada són 24 hores al dia, un regidor 
que està dedicat a l’Ajuntament durant tot l’any ha de cobrar. No està en contra. Lo què 
no és molt lògic és que no fa gaire van demanar per escrit a l’Ajuntament, als regidors, 
què es baixessin el sou un 33%. Des de la oposició és molt maco dir-ho. Ara estan al 
govern. Abans en la oposició no tenien força, en canvi ara són imprescindibles en l’equip 
de govern i no ha vist que la resta de regidors s’hagi baixat el sou un 33%. Per tant la 
ètica i la pràctica són coses diferents. Estan incomplint ells mateixos els seus principis. 
També han sentit moltes vegades què 5 regidors són suficients per portar l’Ajuntament, hi 
ha 10 regidors. I la partida de governar al pressupost s’ha incrementat aquest any. Per 
tant queda molt maco de portes a fora, és molt lloable el que han fet ells en particular, 
però per la resta de l’equip de govern, la seva aportació social que parlaven, és nul·la. Per 
tant molt maco des de la galeria però ara portar-ho a terme, no fan el que deien, amb el 
municipi és nul.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Diu que és curiós què la primera discussió que tenen sigui perquè els regidors de la CUP 
es volen baixar el sou i la oposició no els hi deixa. Ja ho ha explicat l’Albert, ell tenia 
dedicació 80% i a partir de demà el 100% i el sou serà 1.400 €. Si han de seguir treballant 
perquè ells consideren que el sou dels polítics és elevat i seguiran treballant ara des de 
dintre de l’Ajuntament. Creu que des de la CUP han fet el primer pas per aconseguir-ho.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.

J.A. Andrés Palacios
Respon què li torna a dir que el seu posicionament amb la CUP és lloable, però a part quan 
van presentar aquesta carta als regidors, demanaven una baixada de sou del 33% i a ara 
que han fet el pressupost no ho estan acomplint. I ara si que són necessaris en aquest 
equip de govern, per tant la seva ètica no es porta a la pràctica. Només és això.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Respon què la primera discussió que tenen no és que es baixin el sou. La primera discussió 
que tenen en aquest Ple és perquè la primera mesura que prenen és absolutament 
incoherent amb el què fan tres anys que venen dient.

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

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Pol Ejarque i Cortés i Jordina Ribó Garriga (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).
Vots en contra:  Alfonso Olarte Rodés (PP), Manel Ripoll i Puertas (MPC).
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Abstencions:  José Antonio Andrés Palacios (GiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón 
Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). 
S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”

FINANCES

7. Aprovació Pressupost General 2018.

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

Vist  el projecte de pressupost municipal per a l'exercici de 2018 elaborat per l'Alcaldia, 
en què  els crèdits consignats en l'estat de despeses corresponen convenientment a 
les necessitats a què són destinats i  les consignacions   del  pressupost d'ingressos 
han estat calculades d’acord amb les bases que s’esmenten en l’informe econòmic i 
financer que s’annexa.

L’expedient del pressupost  conté la documentació i els annexos previstos al Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.

Atès que la tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els 
articles 162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 
500/90, i els articles 3, 4, 6, 12, 13 18 i 30 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

L’interventor i la secretària general han emès informes que queden incorporats a 
l’expedient.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost general per a l'exercici de 2018, integrat 
únicament pel pressupost de la pròpia Administració Municipal, el qual, resumit per 
capítols és el següent:

INGRESSOS:

Capítol Denominació PRESSUPOST DE 
L'AJUNTAMENT 2018

1 Impostos directes 7.853.823,39

2 Impostos indirectes 84.300,84

3 Taxes, preus públics  i 
altres ingressos 2.110.783,89
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4 Transferències 
corrents 4.068.098,01

5 Ingressos 
patrimonials 196.633,82

6 Alineació d'Inversions 
reals 0,00

7 Transferències de 
capital 0,00

8 Actius financers 0,00

9 Passius financers 1.097.000,00

 TOTAL INGRESSOS 15.410.639,95

DESPESES:

Capítol Denominació PRESSUPOST DE 
L'AJUNTAMENT 2018

1 Despeses de personal 5.546.577,64

2 Despeses corrents en  
béns i serveis 4.742.466,00

3 Despeses financeres 426.322,53

4 Transferències 
corrents 1.898.436,25

5 Fons de contingència  
i altres imprevistos 73.000,00

6 Inversions reals 1.362.267,80

7 Transferències de 
capital 64.150,00

8 Actius financers 0,00

9 Passius financers 1.297.419,73

 TOTAL DESPESES 15.410.639,95

SEGON. Aprovar les bases d’execució del pressupost general, que s’adjunten a 
l’expedient, així com els diferents annexos que l'acompanyen.

TERCER. Aprovar el límit màxim de despesa no financera per a l’exercici 2018  que 
consta  a l’informe d’intervenció sobre el compliment dels requisits de la Llei orgànica 
2/2012 en l’aprovació del pressupost de l’exercici 2018. 

QUART. Exposar-ho al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies 
hàbils, durant el qual, els interessats podran presentar reclamacions.
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CINQUÈ. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en 
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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.

SISÈ. Trametre còpia del pressupost definitivament aprovat a la Generalitat de 
Catalunya i a l’Administració de l’Estat, en compliment del que disposa l’article 169.4 
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.

Alcaldessa
Explica a continuació van a debatre i a posar a votació el projecte de pressupostos 
municipals per l'any 2018. L'exposició dels pressupostos que han preparat l'equip de 
govern el faran de forma conjunta tots i totes els regidors i regidores que formem part del 
govern municipal. El pressupost que presenten manté en termes generals la línia 
pressupostària seguida en els últims anys en aquest Ajuntament si be l’han volgut donar 
un aire diferent atenent a noves prioritats que consideren cabdals per afrontar en aquest 
any 2018. La primera premissa que ens hem marcat és la de mantenir tots els compromisos 
adquirits per l'anterior govern en vers a les diferents associacions i entitats. Per tant, vull 
llançar un missatge de tranquil·litat a tots els veïns i veïnes que tinguin dubtes al voltant 
de que el nou govern ho canviarà tot, missatge que malauradament més d'un ha anat 
escampant de forma irresponsable. La segona premissa en la elaboració dels pressupostos 
ha estat de no desfer cap projecte que estes en procés. No han volgut trencar dinàmiques 
de treball en el personal de l'Ajuntament. La tercera premissa i molt important, és que en 
la mesura que han pogut tot i respectant les restriccions imposades pel govern estatal 
envers les finances dels Ajuntaments, han augmentat de forma rellevant les despeses 
destinades a donar resposta als principals problemes i mancances del poble. En el seu 
entendre cal donar resposta als següents assumptes, que l'anterior govern, al nostra 
entendre, no abordava amb prou força:
- Necessiten donar resposta més contundent a la neteja i a la recollida d'escombraries.
- Han augmentat de forma molt rellevant les ajudes socials atenent al augment de persones 
i famílies del nostre voltant amb situació de vulnerabilitat.
- Volen crear plans ocupacionals per crear nous llocs de treball en els nostres aturats i 
aturades.
- Volen que a Corbera hi hagi professionals per atendre les necessitats del jovent.
- Augmenten els recursos per atendre millor la recollida de mascotes i les colònies de 
d'animals.
- Volen dinamitzar amb força el comerç i al teixit associatiu i d'entitats per a que siguin els 
veritables protagonistes del despertar de Corbera.  
Per poder fer tot això i més accions que a continuació us exposaran, han posposat dos 
grans projectes que entenen que ara no són prioritat. Han renunciat a tirar endavant en 
els propers anys a la construcció d'una nau d'entitats i a la construcció del Parc de la Roda. 
Dos projectes que estaven estimats en 1.5 milions d’euros i que destinaran a altres 
prioritats com us ha esmentat  i a altres inversions que creuen més urgents com:
- Arranjar els carrers i voreres.
- Volen impulsar les propostes que van suggerir en el projecte de pressupostos participatius 
"Corbera Participa".
- Volem fer realitat el nou Casal Jove.
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- Volem millorar els equipaments escolars i els habitatges públics.
I moltes altres inversions que ara amb més detall cada regidor i regidora anirà explicant. 
En resum, un pressupostos dissenyats per tocar de peus a terra, fugint de grans obres 
faraòniques i donant resposta a problemàtiques i mancances del dia a dia. Dóna la paraula 
al senyor Jordi Anducas.

Jordi Anducas
Explica que els pressupostos que avui porten a aprovació els han dissenyat per dur a terme 
la política municipal que s’han compromès a tirar endavant des de que el passat 2 de maig 
de 2018 que van prendre possessió del govern municipal. Avui és 5 de juny de 2018 i 
aquest Ajuntament encara no té pressupost per executar les seves polítiques i accions 
necessàries. En situacions normals, aquesta presentació hauria d’haver-se fet el passat 
mes de novembre o desembre de 2017 per començar l’any amb les partides 
pressupostaries preparades per a ser executades. Com tots coneixen els darrers mesos de 
2017 van ser accidentats en aquest consistori i el govern existent a finals de 2017 no va 
poder fer la feina. El govern en aquell moment estava en minoria i va esperar a cosir 
complicitats per a poder presentar uns pressupostos amb possibilitats de ser aprovat. En 
aquesta tessitura, el passat 27 de març de 2018, es va convocar un ple amb la intenció de 
presentar i aprovar els necessaris pressupostos de l’Ajuntament. Aquell ple, com coneixen, 
també va ser accidentat i no es van poder  presentar aquells pressupostos pel 2018.  
Posteriorment a aquella data, es va produir una moció de censura que el passat 2 de maig 
de 2018 va ser aprovada, i ara si, tenen a Corbera un nou govern fort i amb la suficient 
força per a poder aprovar per fi uns pressupostos i per tant començar a fer política activa 
en el nostre poble. En el mentrestant l’Ajuntament no s’hauria d’haver aturat del tot. Des 
de l’1 de gener de 2018 s’ha funcionat amb els pressupostos prorrogats de l’any anterior 
2017. Ara be, l’anterior govern, amb l’excusa de no tenir uns pressupostos nous, es va 
dedicar ha posposar certes decisions que ara estan redreçant i amb aquests nous 
pressupostos impulsaran de forma contundent. Estan aquí per fer política. Estan aquí per 
a generar totes les circumstàncies que els permetin a ells i a tots els veïns i veïnes de 
Corbera a donar respostes a les diferents inquietuds, problemàtiques i mancances que 
tenim a sobre la taula. I un dels grans instruments per a donar respostes es tenir un 
pressupostos dissenyats per a poder-ho fer. Els pressupostos que ara els explicaran els 
han preparat per aquesta finalitat. Per donar cobertura al nostre objectiu com a govern. 
Volem que els veïns i veïnes de Corbera visquin una mica millor que en el 2017. I esperen 
que es fiquin les bases per a que en el 2019 es visqui una mica millor que en aquest 2018.
I com ho han fet? Doncs en primer lloc escoltant, escoltant als veïns i veïnes, escoltant als 
empleats de l’Ajuntament, a les persones involucrades en les diferents associacions i 
entitats, i de totes les inquietuds existents, la seva feina com a govern ha estat crear uns 
pressupostos que donin resposta en funció a les prioritats que s’han marcat. Quines són 
les problemàtiques i les mancances que volen donar resposta? El pressupost està composat 
principalment de 2 documents:
El pressupost d’ingressos, es fa una previsió del tots els recursos què rep l’Ajuntament.
El pressupost de despeses a on destinaran a donar resposta a les problemàtiques que han 
anat dient. Un tercer element és d’endeutament, és una font més d’ingressos molt 
important i explicaran la seva política i la seva visió de com ha de ser i quan l’endeutament 
d’aquest Ajuntament.
Pressupost d’ingressos: El ingressos previstos en el 2018 sumen un total de 15.410 mil 
euros, això suposa mantenir pràcticament la xifra d’ingressos previstos en l’any anterior. 
La diferència són només 111 milers d’euros, 0,7%. I aquest 15 milions d’euros d’on surten? 
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Doncs una mica més de la meitat (51%) provenen dels impostos municipals que tots i 
totes paguem, sent l’IBI, l’impost sobre bens immobles, el que té més importància, un 
40% del total d’ingressos de l’Ajuntament provenen de l’IBI.  Altres impostos que recapta 
l’Ajuntament són l’impost sobre vehicles, l’impost sobre l’increment de valor de terrenys 
de naturalesa urbana i l’impost sobre les activitats econòmiques. La recaptació prevista en 
el 2018 en tots els impostos suma un total de quasi 8 milions d’euros. La segona gran font 
d’ingressos són les provinents de subvencions i transferències rebudes d’altres 
administracions i suposen un 27% del total. Un total de 4 milions d’euros, dels quals 
pràcticament 3 milions provenen de tributs recaptats per l’estat. Altres administracions 
que ens destinen fons són la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat. La tercera pota en 
obtenció d’ingressos són el provinents de taxes i preus públics per serveis que rebem tots 
els veïns i veïnes referents a recollida d’escombraries, clavegueram, guals, multes, quotes 
de l’escola de música, de les activitats esportives, ... El total d’aquestes partides puja a 
2,1 milions d’euros, un 14% del total d’ingressos. I per acabar, l’ultima font de recursos 
és l’endeutament que adquirim pel finançament de inversions. Aquest any 2018 preveiem 
demanar un total de 1,1 milió d’euros d’endeutament nou. Així doncs, resumint, els 15 
milions d’euros de previsió d’ingressos es composen de:
8 milions provinents d’impostos 
4 milions de transferències i subvencions d’altres administracions.
2 milions de taxes i preus públics per la prestació de serveis
1 milió de endeutament que prové de préstecs concertats amb la Diputació de Barcelona 
amb el tipus d’interès parcialment subvencionat.
I parlant d’endeutament explica la situació i el futur de l’endeutament municipal. Una altra 
peça clau en la gestió de les finances municipals.
L’endeutament municipal: En el tancament de l’any 2017 l’endeutament total de 
l’Ajuntament pujava un total de 6,6 milions d’euros, un 43% del seu volum d’ingressos 
previstos. Aquest endeutament consideren que és raonable i està lluny d’èpoques anteriors 
on aquest Ajuntament va tenir que ser intervingut degut, justament per un excés 
d’endeutament que superava els límits permesos. Per tant, estan en un moment bo en 
quant al volum de deute i amb possibilitats de seguir optant a préstecs que els permetin 
fer les inversions que aquest poble necessita. En aquest any 2018 les operacions que 
preveuen fer envers l’endeutament són: en primer lloc, amortitzar part del deute anterior 
en -2,3 milions d’euros (1,3 del pressupost i 1 milió d’euros addicional que prové del 
superàvit de la liquidació del pressupost de l’any anterior). Així arriben a reduir-lo a 4,3 
milions d’euros. Per una altra banda volen obtenir +1,1 milió addicional com ha comentat 
en l’exposició del pressupost d’ingressos. Això suposarà passar de 4,3 milions d’euros a 
5,4 milions el deute. I finalment, també tenen previst disposar de 2 préstecs que es van 
obtenir l’any anterior però no es van disposar un import de +1,6 milions d’euros. Per tant, 
la previsió per final de l’any 2018 és tancar amb un endeutament total de 7 milions d’euros. 
(6,6 - 4,3 + 1,1 + 1,6 = 7,0). O sigui, parteixen de 6,6 milions d’euros a inici de 2017 i 
acabarem l’any, si disposem de tots els préstecs, en uns 7 milions d’euros de deute, 
mantenint per tant, un nivell d’endeutament del 45% sobre els ingressos. (6,6 - 4,3 + 1,1 
+ 1,6 = 7,0). Tanmateix han fet un estudi pels propers 8 anys que els permet assegurar 
que aquest Ajuntament pot seguir mantenint aquest nivell d’endeutament en els propers 
anys sense cap mena de problema. En la previsió que han treballat si cada any adquireixen 
nou endeutament pel mateix import de la suma de amortitzacions de deute de cada any, 
poden assegurar que el nivell d’endeutament es mantingui al voltant dels 7 milions d’euros 
en els propers anys. Aquest assumpte considerem que és important per a no perdre 
capacitat de finançament futura en la realització d’inversions i poder mantenir recursos 
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suficients pel disseny d’un pla d’inversions a llarg termini destinat a reduir les mancances 
en infraestructures i equipaments que tenim a corbera fruit de les dures restriccions patides 
durant els anys de la crisi econòmica. Per tant, d’aquesta manera la seva decisió sobre 
l’endeutament municipal és de mantenir el nivell en uns 7 milions de forma sostenible 
durant els propers anys i d’alguna manera limiten que aquest nivell no pugui superar el 
50% del total del pressupost municipal. 
Pressupost de despeses A nivell general, com en tots els pressupostos d’administracions 
públiques, el volum total del pressupost de despeses suma el mateix import que la previsió 
d’ingressos, o sigui 15,4 milions d’euros. Aquests 15,4 milions d’euros, es destinen a nivell 
global i considerant la naturalesa de les despeses en els següents conceptes:
5,5 milions d’euros, o sigui un 36% es destina a sous i salaris de tot el personal de la casa. 
Actualment l’Ajuntament dona feina a més d’un centenar de persones (143) que donen 
serveis a tots i totes els veïns de Corbera. Aquesta partida pràcticament es manté respecte 
l’any anterior.
4,7 milions d’euros es destinen a la compra de bens i serveis, o sigui un 31% del total. 
Destinen 1,9 milions d’euros a subvencions destinades principalment a la AMB pels serveis 
que reben d’aquesta administració supramunicipal, subvencionem el transport urbà i bus 
nocturn, a l’escola bressol, a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat i també a 
totes les associacions de veïns, associacions i clubs esportius, a associacions de pares i 
mares escolars, entitats i associacions de caire cultural i comercial.
Dintre de les seves prioritats hi ha la d’augmentar fortament aquestes partides de despeses 
en la compra de bens i serveis i en subvencions corrents donat que entenem que són molt 
importants per donar resposta a problemes del dia a dia, problemes que tenen sobre la 
taula i cal reduir, per això respecte l’any anterior la suma d’aquestes partides ha augmentat 
en 0,5 milions d’euros. La reducció en el pla d’inversions prèviament previst es concentra 
en:
Concepte Import
Pla de millora de la via pública i voreres 438,7
Pla millora infraestructures de neteja,  clavegueram y subministres 307,0
Pla de millora d'equipaments escolars 122,2
Ampliació casal magnòlies   92,8
Pla d'inversions en camins, fonts, ponts, i medi natural   69,2
Pla de millora de parcs   62,5
Pla de dinamització turística, cultural i empresarial   59,2
Pla de millores dels equipaments esportius   58,0
Per la modernització de la nostra Administració Local   57,3
Altres   50,0
Pla d'habitatge social             31,0
Inversió en prevenció i seguretat   15,2
TOTAL 1,4 MILIONS EUROS

En el proper Ple de mes de juliol, un cop aprovats aquests pressupostos que avui s’aproven 
i entren en període d’al·legacions i quedaran aprovats en el proper Ple, allà ampliaran la 
informació relativa a la resta d’inversions que volen fer aquest any 2018 i presentaran la 
modificació del Pla d’actuació municipal donat què aquests dos gran projectes, parc de la 
roda i nau d’entitats, tenen partides que venen del 2017 i volen canviar la denominació i 
el destí. Serà en el proper Ple del mes de juliol. Per acabar el pressupost de despeses 
també s’inclou la previsió de amortització del endeutament on hi destinem 1,3 milions 
d’euros i les despeses financeres relacionades amb l’endeutament (95 mil euros). I per 
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quadrar els 15,4 milions finalment es recullen imports que per prudència es doten per fer 
front a possibles contingències relacionades amb litigis i reclamacions provinents d’anys 
anteriors (331 milers d’interessos de demora + 73 de contingències noves). Amb tot això 
completem el conjunt del pressupost que avui presentem a la seva aprovació. Resumint, 
pressuposts de 15,4 milions d’euros, un import semblant als pressupostos de l’any anterior 
on a nivell d’ingressos no hi han grans variacions i en el pressupost de despeses els 
principals canvis són la reducció de les partides destinades a grans obres que no 
considerem prioritàries i re enfoquen a aspectes claus que a continuació us detallaran per 
cada àrea d’actuació.

La presidenta dóna la benvinguda a la senyora Jordina Ribó i el torn de paraula al senyor 
Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Llegeix en nom de la Cup: Avui tenen aquesta incorporació de la Jordina i alhora plega com 
a regidor un “animal polític”, un referent del qui han après moltes coses. Han vist defensar 
amb energia principis fonamentals, com ara els interessos de la classe treballadora o el 
respecte al medi ambient, que comparteixen plenament. Des de la proximitat ideològica, 
també han après com no volien comportar-se dins d'un ple. Des de la discrepància en 
mètodes polítics, aprecien el seu esforç i la seva dedicació. Ara plega de regidor, però 
saben que seguirà en política. En un temps en que es parla molt de nova i vella política: si 
l'esquerra de tota la vida significa gent que es deixa la pell per al seu poble, visca l'esquerra 
de tota la vida! Moltes gràcies per tot Antonio, segueixen lluitant!

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Diu què des del grup municipal PDeCAT només volen agrair els llargs anys de feina de 
l’Antonio. Estan a les antípodes ideològiques però sap que la honorabilitat i les ganes de 
treballar no li han faltat i la transversalitat és la república. Anar des de l’esquerra a la dreta 
i posar-se d’acord, lo primer és el país. Per tot això li vol agrair la feina esmerçada i que 
els tindrà allà per al que calgui.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.

Mercè Rocas
Diu que abans de tot ell és una persona molt humana i singular i deixa una gran empremta 
en tothom. Particularment ha estat un plaer i li desitja tot el millor, com a persona, com a 
grup polític i sobretot què es millori. També aprofitant el moment entranyable, voldria 
donar la benvinguda a la Jordina. Desitja què la seva joventut els aporti una visió fresca i 
dinàmica per aprendre.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor José Antonio Andrés Palacios.

José Antonio Andrés Palacios
Diu a l’Antonio que malgrat les seves diferències què són més per les formes què no per 
ideologies, el seu desig sincer és què es recuperi. Creu què ha fet la seva tasca. Potser no 
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s’ha sabut expressar, moltes vegades, com havia de fer. Però creu què si ha fet una tasca 
per Corbera i li desitja el millor.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.

Parla el senyor Jordi Anducas

Jordi Anducas
Diu que quan l’Antonio es va ficar en política ell només tenia un any. Li diu què és tot un 
personatge i el que ha après d’ell és que s’ha d’anar amb el cor per davant. Li agraeix per 
tot.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.

Manel Ripoll
Diu què ha de ser molt dur deixar un cosa què agrada per malaltia i li desitja el millor i que 
tingui molta sort i li vagi molt bé.

Antonio Moreno
Respon gràcies a tots i diu què les seves formes són un desastre i què no volia insultar 
però ha dit coses dures. I matisa al senyor Palacios que ideològicament estan molt lluny, 
què mai serien un del partit de l’altre. Diu què ara estan creant Catalunya en comú podem 
què desitja facin les coses bé i sinó s’afiliarà a la CUP.

El senyor Antonio Moreno marxa del Ple.
 
Alcaldessa
Explica què continuaran amb el Ple de pressupostos ja què s’ha avançat el punt del donar 
compte de la renúncia presentada pel regidor del grup municipal d’IMC. Dóna la paraula a  
la senyora Miracle Guerra.

Miracle Guerra
Explica sobre les seves dues regidories què, lo mes important d’aquestes és a Igualtat han 
augmentat la partida de sensibilitat LGBTI. En aquest moment, part de la societat a qui 
devem solidaritat i reconeixement. En Salut Pública, augmenten la partida de recollida 
d’animals, estan treballant en un nou contracte. Tornaran a posar en marxa la prevenció i 
control de la legionel·losi en els edificis i instal·lacions municipals. Ham creat una nova 
partida per a control de colònies per solucionar el problema de la massificació i descontrol 
dels animals sense propietaris.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Explica què comença per Ensenyament, i comença per una inversió que es manté intacta 
respecte les previsions dels anteriors equips de govern com és la inversió plurianual en 
reposició de finestres a l'Escola Jaume Balmes. Gràcies a l'aprovació avui dels 
pressupostos, si s'escau, podran tirar endavant la segona fase d'aquest projecte que des 
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de la oposició van recolzar i que mantenen des del govern. Als pressupostos que proposen 
que s'aprovin avui hi hem augmentat les subvencions per al funcionament de les AMPAs i 
AFAs, d'acord amb l'augment de la seva activitat, la major participació de les famílies i les 
responsabilitats que assumeixen. Un capítol a part es mereix l'Escola Bressol Municipal El 
Petit Corb, que com saben és un centre públic però de gestió privada. El contracte acaba 
el 31 d'agost d'enguany i quan va començar a treballar aquest equip de govern, el 2 de 
maig, calia anar de pressa per a assegurar que l'1 de setembre l'Escola Bressol obrís. 
Complint un dels acords de govern, tenen la voluntat de municipalitzar l'Escola Bressol, 
amb una gestió totalment pública. Per poder-ho fer cal un estudi de viabilitat que pot trigar 
alguns mesos. És per això que han engegat el procediment per fer un nou contracte per 
un sol any: suficient per poder municipalitzar pel següent curs, i prou curt per no allargar 
la privatització més anys. Enmig d'aquesta situació, les treballadores d'El Petit Corb han 
engegat una campanya per reivindicar les seves condicions laborals després de 12 anys 
amb salaris gairebé congelats, un salaris molt per sota de la mitjana de la zona. Vol 
traslladar el seu suport a les treballadores. Fa una dècada que la gestió està privatitzada i 
les diferents empreses que se n'han fet càrrec mai han dignificat els salaris. S’han 
compromès a municipalitzar l'Escola Bressol perquè saben que és la millor manera de 
garantir aquest servei i vetllar per les condicions laborals, i també treballar per a que 
mentre avancin cap a la municipalització el salari de les treballadores s'equipari a la mitjana 
de les escoles bressol de la zona. Per fer-ho possible caldrà augmentar l’aportació 
municipal, més del 50%, fins a 150.000 € anuals. Pel que fa a l'Escola Municipal de Música 
Lluís Soler i Ametller, aquesta sí pública del tot, enguany faran un esforç per a renovar el 
mobiliari, amb una partida de 10.000 €. Vol destacar que la partida per a activitats 
educatives ha augmentat a 22.000 €. Per ells l'àrea d'Ensenyament no és tan sols un servei 
de manteniment d'instal·lacions (un manteniment molt important, ben cert) però saben 
que l'educació és molt més que les parets que l'acullen i per això volen destinar més 
esforços i més despesa en acció educativa. També en la línia de millorar l'acció educativa 
feta des de l'Ajuntament en aquests moments estan renovant, colze a colze amb els dos 
instituts, el projecte de diversificació curricular que fins ara s'anomenava Aula Oberta i que 
busca un nom nou d'acord amb els canvis que vindran. En l'àrea de Joventut, com saben, 
tenim una manca important de personal. Per fer-hi front, disposarem de 15.500 € per 
contractar serveis que els serveixin per tirar endavant els objectius marcats pel Pla Local 
de Joventut. Ja que l'esmento, el Pla va ser redactat durant els anys 2016 i 2017, amb 
l'impuls del Jordi Anducas, i s'hauria d'haver aprovat l'any passat. Quan el Jordi i la resta 
de regidors d'ERC van sortir del govern, el Pla Local de Joventut va quedar aturat i no es 
va proposar en cap Ple. És la seva intenció aprovar-lo quan abans millor i començar a 
treballar d'acord amb els seus objectius. Un d'aquests objectius és obtenir un espai propi 
per al jovent de Corbera, un Casal de Joves, que faran allà on han dit que volen que hi 
sigui els joves quan se'ls ha donat la paraula: a les sales no utilitzades de la Societat Sant 
Telm. Existeix una coincidència entre les entitats, l'AJUC i Sant Telm, i l'Ajuntament ha de 
posar els mitjans per poder-ho dur a terme. Pel que fa a l'AJUC, l'Associació Juvenil 
Corberenca, la seves activitats, el seu impacte, la seva responsabilitat i el seu apoderament 
no paren de créixer i per això també creixerà la subvenció que rep a través de conveni. En 
l'àrea d'habitatge vol destacar el manteniment i les inversions previstes als Habitatges de 
Protecció Oficial. Millorarem el manteniment de les instal·lacions de les plaques solars amb 
un nou contracte, canviaran les portes d'entrada i faran un tancat nou per protegir millor 
l'aparcament.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavi Miquel.
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Xavi Miquel
Explica què per les Àrees que ell porta, Serveis Públics i Medi Ambient. Hi ha pocs canvis, 
amb sis mesos d’endarreriments, els pressupostos no són els d’ells i seguiran treballant 
per intentar-los millorar de cara a l’any vinent. En Serveis Públics s’han mantingut els 
principals compromisos que hi havien. La prioritat des d’aquesta àrea és la situació de la 
recollida d’escombraries i residus del municipi. Actualment estan immersos en una situació 
descontrolada i totalment inacceptable d’abocament de residus als voltants dels 
contenidors. Destinar més recursos també a la neteja de les vies públiques que fins ara 
era bastant menor. En aquest anàlisi estan mirant quines són les sortides, han reduït la 
inversió d’instal·lació dels punts verds de fusta que s’han posat als voltants dels 
contenidors que de moment no tenen clar si són beneficiosos. Faran seguiment de l’estudi 
de viabilitat de la recollida porta a porta que va implantar l’anterior equip de govern i pel 
que tenen consens els partits polítics. Altre projecte què de moment ha caigut és l’ampliació 
de la Deixalleria municipal, per l’anàlisi que estan fent encara ho han de valorar. Un dels 
objectius és iniciar el treball per aconseguir que el servei de gestió de l’aigua sigui pública, 
torni a mans del municipi, és un procés laboriós què no és pot fer en tres mesos. Pel què 
fa a Medi Ambient aposten per la recuperació de camins, de fons i de la riera amb diferents 
projectes que tenen en ment i començaran a portar a terme en les properes setmanes i 
mesos. Han augmentat una mica la partida del conveni amb Corbera Natura pel projecte 
del corb. Una de les prioritats és el canvi cap una transició energètica, què malauradament 
els últims anys poques coses s’han fet, per això el canvi per una caldera de biomassa per 
les dependències municipals es tirarà endavant aquest any. També hi ha el projecte per la 
zona esportiva i el projecte de plaques fotovoltaiques què està en marxa i una gestió 
forestal eficient per evitar incendis forestals.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.

Mercè Rocas
Explica què els pressupostos que presentem per l’any 2018, pel que fa a les Àrees de 
Seguretat Ciutadana i Mobilitat, són bàsicament aquells que ja va conformar a finals del 
2017, amb la continuïtat i consolidació de partides ja treballades. L’adequació en 
equipament i vestuari a la Policia Local, complint així amb la normativa presentada pel 
departament de Governació de la Generalitat de Catalunya el passat 30 de juny de 2017, 
la dedicació de més inversió en senyalització vertical i horitzontal per a una millora 
significativa dels vials del municipi i la consolidació del transport públic de viatgers per 
carretera en horari nocturn són alguns dels exemples que presenten amb una significació 
pressupostària d’un 3% d’increment. Pel que fa a l’Àrea de Via Pública les millores, 
augments i optimitzacions d’algunes d’aquestes partides, recauen bàsicament en el 
manteniment, inversions, reparacions i/o conservació dels carrers del municipi, millores en 
voreres i inversió en parcs infantils. El propòsit d’aquesta regidora i d’aquesta regidoria és 
donar resposta i solució a prioritats i necessitats que consideren cabdals i bàsiques als 
nostres veïns i veïnes. Moltes gràcies.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyora Arturo Martínez.

Arturo Martínez
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Explica que des de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran senyalaria dos eixos bàsics: 
l’augment significatiu de les ajudes a persones i famílies vulnerable què malauradament 
cada vegada tenen més famílies en situacions de vulnerabilitat social, econòmica, 
energètica, ets. I l’augment de recursos destinats al Sad. En resum: augment del 
pressupost de l’any 2018 en un 38% de l’any 2017. Suma dels capítols 2 (despeses) i 4 
(ajuts socials) més 79,28% fent un total de 403.145 €. Amb la suma dels capítols 
1(personal) i 6 (inversions) arriben a la xifra total de 799.780 €. Destaca unes partides o 
bé per augment de dotació o perquè són de nova creació. El capítol 2: transport del banc 
d’aliments, acollides per violència de gènere, una partida de nova creació és servei i 
intervenció socioeducativa (el van iniciar anteriorment i aquest any el reformularan d’una 
altre forma amb col·laboració amb el Consell Comarcal) i ajuts alimentaris. El capítol 4: el 
conveni de SAD (assistència domiciliaria), quatre noves amb el Consell Comarcal són 
conveni transport adaptat, nova educadora social, bon tracte a les persones grans i suport 
administratiu a Benestar Social i Gent Gran. I finalment la partida d’ajuts socials és lo més 
destacat d’aquest àrea.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Parla el senyor Jordi Anducas

Jordi Anducas
Diu què continua ell amb Cultura, explica què la partida de l’Àrea de Cultura, un objectiu 
principal és donar impuls i més suport a totes les entitats i associacions que es dediquen 
a crear i fer activitats cultural a Corbera. El pressupost de cultura s’ha augmentat 65.000 
€ més què l’any passat i 30.000 € més del què es va presentar al març. Un dels grans 
valors de corbera es el seu gran teixit associatiu que volem que creixi i es faci fort per a 
que segueixi sent un protagonista clau en el desenvolupament de la cohesió social, cultural 
i de conservació de les nostres tradicions i festes. S’han reunit amb les entitats i han dit 
que volen què facin un pas més, des de l’Ajuntament no organitzaran res sols, tot ho faran 
amb les entitats. Aquesta Festa Major, per exemple, tindran un espectacle infantil de la 
ma de la Xarxa, una diada castellera de la ma de la gent de la Diadema, noves activitats 
del jovent, sorpreses a la Fira de barraques. També es prepara pel novembre un nou 
festival de teatre segurament dedicat a la ciència ficció. A l’octubre un concurs de pintura 
ràpida. S’han compromès amb totes les entitats d’editar una guia de les que són per 
repartir a tos els veïns i veïnes ja què és un gran valor que tenen, un teixit associatiu 
cultural què no poden perdre. Per acabar, posposen la nau d’entitats, són conscients què 
totes les entitats tenen mancances d’espai i treballaran en un procés participatiu amb elles 
per saber les seves necessitats i trobar nous espais en un termini d’any i mig.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Explicarà les principals novetats i objectius de les Àrees que ha assumit. En primer lloc, 
Desenvolupament Econòmic, que esdevé un àrea puntal del pressupost i del pla de govern 
d’aquest Ajuntament. Ha estat sempre del parer que la prosperitat econòmica mai es pot 
deslligar de les polítiques socials, sense prosperitat i creació de riquesa els serà impossible 
tirar endavant les polítiques socials que són necessàries per al municipi. Per això el conjunt 
global de Desenvolupament Econòmic seran 417.000 € aproximadament que suposen 
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augmentar el pressupost respecte 2017 en un 40%. No volen entendre només l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic com única i exclusivament de comerç, volen que el servei 
d’empresa, emprenedoria i ocupació torni a ser un referent de la casa i generar noves 
oportunitats i llocs de treball a Corbera de Llobregat. Doten per primer cop en molts anys 
una partida d’ajudes a emprenedors i empreses de nova creació per acompanyar durant 
els primers mesos a aquelles persones que vulguin tirar endavant una idea. En segon lloc, 
crearan plans d’ocupació municipal que els permetran crear un pla d’ocupabilitat amb 
persones o bé, que han acabat la carrera o en risc d’exclusió social per tal de poder guanyar 
experiència laboral i poder incorporar-se al món del treball. Crearan l’espai del viver 
d’empreses, eren l’única formació que ho portava al seu programa electoral i ho tiraran 
endavant durant aquest mandat. Volen que aquest centre pugui generar nous emprenedors 
per al municipi i que generin un alt valor afegit. Dotaran amb 15.000 € a la creació d’una 
nova oficina de Turisme a l’espai de Sant Telm i destinen també 7.000 € a dinamització 
d’activitats de caire turístic, s’han reprès una sèrie de visites guiades teatralitzades. 
Afegeixen 4.000 € als 16.000 € del pressupost, a les activitats de dinamització comercial. 
Una llarga reivindicació dels comerciants és l’augment de la partida destinada a llums de 
nadal que els permetran adquirir més llums i més responsables amb el medi ambient, 
d’11.000 € a 15.000 €. Augmenten la partida destinada a la subvenció anual a ACOPA, 
volen acompanyar a la nova junta entrant amb més diners per a caminar plegats amb 
l’administració local per tal de dinamitzar la zona comercial de Corbera. Ha volgut tractar 
el pressupost de l’Àrea de manera global i no només entès de de la perspectiva de comerç. 
Cal començar a crear les bases d’un servei d’empresa, d’emprenedoria i ocupació pioner i 
punter. Cal generar nova ocupació al municipi estable i de qualitat i creuen que amb totes 
aquestes reformes podrien assolir aquests objectius. Una dada important d’avui, és què 
l’atur registrat aquest més ha baixat al 8,1%, 2,5% respecte al mes anterior i 7,7% 
respecte a l’any passat. En segon lloc, des de l’Àrea de Comunicació ha canviat de nom 
per incloure estratègia digital. En total la partida és de 36.000 € més. És una de les eternes 
oblidades durant els darrers anys a l’Ajuntament de Corbera i  de les principals mancances 
d’aquest Ajuntament que no ha sabut crear canals de comunicació que siguin àgils i que 
puguin arribar a les 15.000 persones que viuen al municipi. Les principals novetats seran 
la creació d’una nova web molt més dinàmica i intuïtiva i que sigui responsive a les diferents 
plataformes. Què es pugui adaptar a la seva visió tant quan la mires des del pc, des de la 
tablet o els smartphone. Ja varen crear per primer cop a aquest Ajuntament xarxes socials. 
No podien entendre com a l’any 2018, desprès de 10 anys de la creació de Facebook, la 
seva administració no tingues aquesta eina gratuïta per comunicar-se amb els ciutadans. 
De fet a Facebook ja són 2000 seguidors. A Twitter són prop de 500 seguidors i a Instagram 
els falten 3 seguidors per arribar als 1000. Està clar que cada cop més el vei de Corbera 
per estar informat acudirà a les xarxes socials per saber què passa al municipi. Respecte 
a Ràdio Corbera volen engegar una nova manera de fer Ràdio, integrada a les noves 
realitats del segle XXI. A l’1 de juliol tindran a disposició un nou servei de streaming i 
podcast a la carta, que permetrà als veïns escoltar píndoles del programa des de casa i 
reproduir-se en qualsevol moment en internet. En matèria de transparència i regeneració 
democràtica, amb la nova web i un nou sistema de vídeoactes, permetrà que els ciutadans 
pugui veure a traves de la web els plens municipals. En relació a Règim Interior, creuen 
que és necessària una reforma a fons de l’administració local de Corbera permetent la seva 
modernització i digitalització que els permetrà garantir un servei més eficient amb la 
ciutadania i augmentaran les partides destinades a un nou contracte de rènting d’aparells 
informàtics que els permetrà reformar i millorar a fons els equips dels que disposa tots els 
treballadors de la casa. També realitzaran noves inversions valorades en 15.000 € per 
millorar la xarxa de comunicacions d’internet internes, per incorporar fibra als serveis 
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general i que les connexions siguin molt més ràpides. A més , els permetrà introduir les 
comunicacions IP que els permetrà anar reduir any rere any el nivell de la factura de 
telefonia. Per altra banda, lloguer de vehicles, volen renovar el parc automobilístic de 
l’Ajuntament per vehicles híbrids o elèctrics. En matèria de personal, introdueixen una 
millora salarial dels treballadors del 1.75% i incorporen inversió en matèria de recursos 
humans per un nou programa que agilitzi la matèria de control horari, arcaic fins al 
moment.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Jordina Ribó.

Jordina Ribó
Agraeix la bona rebuda i confiança dels regidors del govern i oposició, què tots saben com 
han anat les coses i espera fer una feina en aquest Ajuntament i crear un futur en el que 
tots volen viure. Agraeix a l’anterior regidor Éric Blanco per tota la feina feta aquests anys. 
Té il·lusió per la nova Àrea de Transparència i Participació Ciutadana impulsada des de la 
seva formació PDeCAT i què el nou govern vol impulsar. Permetrà establir una major relació 
entre els ciutadans i la institució. Cada vegada és més rellevant i necessària la implicació 
de la ciutadania en el disseny i el desenvolupament de les polítiques públiques. A més 
d’una major coresponsabilització de la ciutadania amb l’actuació municipal. Els nous 
pressupostos destinaran 10.000 € a aquesta àrea i es finalitzarà el projecte de Corbera 
Participa. Per l’Àrea d’Atenció a la Ciutadania augmentaran el pressupost en un 4% amb 
millores en el sistema de facilitar la relació de la ciutadania amb l’Ajuntament. Es duran a 
terme noves inversions per millorar els sistemes de tractament de la informació per 
agilitzar els tràmits presencials com digitals de l’OAC.

Alcaldessa
Obre el torn de preguntes i dóna la paraula al senyor Jose Antonio Andrés Palacios.

J.A. Andrés Palacios
Agraeix al senyor Xavi Miquel què ha reconegut què els pressupostos ja venien donats. La 
resta dels representants del govern han fet una exposició com si fossin els seus 
pressupostos. Ja estaven pactats amb ERC la primera vegada, amb el PDeCAT la segona i  
ara han afegit unes variacions què ell considera va a pitjor. Han tret 500.000 € d’inversions, 
han reduït 250.000 € d’ingressos i han pujat 250.000 € repartits no sap com. Quan van 
marxar del govern, van publicar què feien oposició i que no eren els seus pressupostos 
quan ja estaven pactats amb ells, desprès van fer la presentació a la sala de Can Baró. 
Han mantingut els compromisos amb quasi tots els veïns però troba a faltar el Pont de Can 
Amigó, la Soleia, ajuts a les il·luminacions. En les inversions per arranjament de carrers 
no troba la partida dels passos de la riera i com l’altre dia va dir i avui ha rectificat que no 
hi hauria Pla d’actuació municipal, ja no sap que creure. En quan a pujar el deute de 
l’Ajuntament en un 45% en lloc de un 54%, l’altre dia van discutir, i estaven tots d’acord, 
que això que fan és hipotecar l’Ajuntament perquè per la regla de la despesa els impedirà 
desprès fer front a possibles despeses. La Deixalleria és una porta d’entrada dels residus i 
avui en dia està col·lapsada, ell no creu que és un projecte desmesurat. O els punts de 
recollida no pensa que afegeix un problema al carrer, en tot cas, la manca de recollida, 
han reduït aquí 100.000 €. Pot ser desmesurat era el parc de la roda, els aparcament a 
Corbera Alta i la nova nau d’entitats que era també pels Bombers i la Brigada. Rebaixar 
30.000 € d’enllumenat, rebaixar bomber de la Cervera, els 25.000 € de les càmeres de 
vigilància no creu que siguin millores. Les partides d’inversions, el Casal de les Magnòlies 
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no és una nova inversió, el Casal de Joves ja estava dintre la nau d’entitats i a Sant Telm 
no poden fer una inversió perquè no és un espai municipal. Les inversions a treballs 
forestals ja estaven previstes, és una gran inversió bianual, i anual depèn de la zona, l’únic 
que han fet és un increment de 5.000 € en despeses diverses sense concretar. Inversions 
per millorar escola de música municipal i habitatges públics, ja estava previst. Només hi 
ha una previsió d’increment d’11.000 € en les escoles. Els habitatges només s’ha 
incrementat en dues partides de 5.000 € per posar les plaques solars. Inversions 
destinades a al millora de l’administració i la seva digitalització tampoc és cert, ja estava 
previst a l’anterior proposta. Per les empreses tampoc és cert, ja tenien l’espai, el que 
faltava eren mobles i estaven dintre del pressupost. Creació de la nova web municipal, més 
útil, dinàmica, tampoc és cert i a més el seu regidor que va entrar nou va ser el que va 
començar a treballar-ho. No és una nova proposta, ja estava. Les partides de despeses 
què han augmentat, ajuts socials és cert s’han augmentat en 28.000 € i sap que cada any 
sempre estaven cobertes les necessitats. I diu molt poc a favor quan el increment de la 
partida d’animals és de 24.000 €. En creació plans ocupacionals entre les persones joves, 
només hi ha una partida de 22.000 € i no concreta per que és, encara queda pendent els 
plans d’ocupació de l’AMB i la Diputació i no s’ha fet res. Dotar a la Policia de nous 
equipaments, ja estava previst l’únic que estava previst la meitat de dos anys i ara ells 
han posat tot junt. Contractació per dinamització pel jovent del municipi, és cert hi ha 
15.000 € dintre treball d’empreses, no és un tècnic municipal. Augmentar recursos en 
matèria d’escombraries, és vergonyós aquesta publicitat, han rebaixat la partida de Serveis 
Públics en 106.000 € i han pujat només 8.000 € per la millora de recollida d’escombraries 
què dona per una dotzena de recollides, és cert que cal fer un esforç però aquest import 
no és la solució. La resta, 36.000 € què s’incrementa la partida a despeses diverses o 
convenis per tant no hi ha tant increment i enganyen a la gent amb percentatges. 
Augmentar les partides destinades a la dinamització comercial i creació d’ajuts, aquesta si 
és una gran aportació respecte a la seva proposta, increment de 22.000 € dels quals 
20.000 € van a despeses diverses d’ocupació què no saben què volen dir i sembla què ells 
tampoc. En cada àrea han augmentat despeses diverses i no sap si serà per publicitat o 
per què. I 2.000 € a l’assistent d’espais turístics. Dotar Ràdio Corbera de més recursos, el 
canvi significa un augment de 4.000 €. Destinar més recursos a les entitats del municipi 
per activitats per tenir un poble més viu, aquí si un gran esforç senyor Jordi Anducas, 
increment de 31.000 € destinats bàsicament a fires, festes i “piretes”, una gran prioritat 
d’aquest municipi. També hi ha àrees que han publicitat però s’han incrementat, Alcaldia 
en 16.000 €, bàsicament en salaris de ells. Era tan lloable el que deien i aquí s’han 
augmentat 16.000 € i deien que amb 5 regidors l’Ajuntament es podia dur a terme i què 
algú estava disposat a fer-ho gratis. I com demanaven baixar el sou el 33% a tots els 
regidors i tenint la força que tenen ara dins l’equip de govern, han estat incapaços de fer 
acomplir el compromís. Comunicació i estratègia digital, increment 4.000 €, una altre 
vegada en estudis i treballs sense especificar, també podria ser propaganda. Medi ambient 
un increment de 5.000 € en treball i despeses diverses, sense especificar. Mobilitat, 
increment de la partida en 2.000 €, casualment en publicitat i propaganda. Ensenyament, 
increment en 11.000 € respecte la seva proposta, bàsicament en la inversió prevista. És 
curiós que desprès de publicitar el tema de l’escola bressol i després de reunions amb 
sindicats, etc i es va comprometre en incrementar el sou, aquesta partida la baixen en 
30.000 €. Polítiques d’Igualtat, després de tant parlar i en mans de la CUP, aquesta només 
s’incrementa en 2.000 €. Esports, la partida de despeses diverses creix en 5.000 €, és una 
proposta que van fer ells. Cooperació i solidaritat, una altre decepció, per coherència 
esperava un increment però no han fet cap. També troba a faltar, d’ERC i la CUP una gran 
aportació a projectes participatius i en el pressupost no ha vist cap referència. Al primer 
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Ple que van fer es va presentar una llista immensa de tots els projectes pendents, què 
farien amb ells i no ha vist cap d’aquests projectes dintre del pressupost, si que ha sentit 
que volen incrementar la partida en 200.000 € més i si l’altre dia deia que no feia falta un 
nou crèdit, que volien treballar només amb el romanent i no volien un PAM, no s’ho pot 
creure. Si no fan alguna aportació més, els projectes participatius serà un no res. En resum, 
els pressupostos són pràcticament una còpia, el 98% dels presentats per ells i pactats amb 
ERC i PDeCAT. Els únics canvis és deixar d’invertir 500.000 € què es canvien d’inversió a 
despesa corrents i d’aquesta forma perden una capacitat d’ingressos de 250.000 €, com 
són plusvàlues, partides de la Generalitat i la venda de parcel·les que ja havien caigut. I 
incrementen la despesa corrent amb 250.000 € amb el que comportarà per la regla de la 
despesa de l’any que ve i l’altre. També van renunciar amb un nou pla d’actuació. Ells van 
ser transparents i amb ells l’altre dia els van di que no el presentaven i ara en el Ple han 
dit que si. Demana una mica de coherència. Els pressupostos que han presentat no aborda 
els problemes quotidians dels veïns, un pressupost poc ambiciós i conservador destinat a 
fer accions concretes per aconseguir vots de determinats col·lectius del poble però en cap 
cas pensat per les principals problemàtiques del poble. Tots van votar en contra dels 
pressupostos argumentant que no eren els seus i els volien mes socials, reals, participatius 
i és patètic. Totes les variacions que intenten maquillar com una gran tasca no és més que 
el seu reflex de incapacitat per fer uns pressupostos. I si al mes d’octubre haguessin fet 
aquesta proposta, els pressupostos ja estarien aprovats. Han fet perdre ,al poble de 
Corbera, 7 mesos per interessos partidistes i polítics que no aporten res al municipi. Molts 
projectes estarien fets. A aquesta alçada de l’any, i són conscients, són incapaços de 
complir amb els seus pressupostos. A diferència d’ells, no votaran en contra i no ho faran 
perquè no volen castigar als ciutadans de Corbera. Però estan ben segurs que son 
incapaços de acomplir aquests pressupostos. Quina coherència tots plegats. Gràcies.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.

Manel Ripoll
Diu què no farà referència al que ja ha fet el company per no avorrir a la gent que es 
escolta. Però si que ha tres punts de com estava previst i com ha quedat ara. Un dels claus 
és la possibilitat de poder fer les naus d’entitats, vostè senyor Anducas ha dit que ha parlat 
amb les entitats. Suposa que alguna d’elles l’haurà demanat què als espais que ocupen 
avui en dia, els que tenen la sort de tenir espais municipals, estan malament. Exemple La 
Penya del Corb, no poden estar on estan ara, no poden treballar per desprès fer l’espectacle 
o La Comissió de Reis no té un lavabo digne on treballen fins les 12-13h de la nit durant 
tres mesos. Els sap molt de greu que aquestes naus, com a mínim el primer pas no el tirin 
endavant. Ells si havien parlat amb les entitats i sabien de les voluntats i peticions. Aquí 
no estan d’acord. També els sap molt de greu el tema de la Deixalleria. El personal està 
en barracons, cada dia s’utilitza més i han tret aquesta partida. I altre, que també sorprèn 
perquè ho va demanar en aquell moment un tècnic, és les càmeres que s’havien de posar 
per qüestions de seguretat de la Policia Local. Ja els avança que Moviment pel Canvi votarà 
en contra dels pressupostos. Una primera pregunta és la responsable de l’OAC que ha dit 
haurà unes modernitzacions dintre de l’oficina i desprès de l’horari què han canviat. En la 
memòria diu què el 60% d’entrades són telemàtiques i que cada vegada la gent ve menys 
de forma presencial i telefònicament també s’ha augmentat i amplien tres tardes quan ells 
havien posat una. Espera que li pugui explicar i si es que ha estat ella, però si pren 
possessió avui entén que no pot donar ordres abans. L’altre tema és la partida de Salut 
Pública de legionel·losis què la posen en marxa però sap les dificultats què té fer un 
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contracte de legionel·losis? Sap què ja havia estat tirat endavant perquè la tècnica de Medi 
Ambient obligava que a tots els locals municipals hagués una persona que signés tot això? 
I els sindicats de l’Ajuntament es van posar totalment en contra? Ja contestarà per saber 
com se’n surt d’això. Ell no es va poder sortir però pot ser ells saben més. I per últim vol 
preguntar si ja tenen tirat endavant el tema del conveni de mosquits del Consell Comarcal 
perquè sinó quan els vagin a aplicar potser ens hauran picat a tots. Pel tema de Bombers 
voluntaris, quan ell va agafar la regidoria no tenien sostre i es van oferir què si els 
compraven material s’arreglarien i ho van fer i ara els tornen a deixar on estaven. Per tot 
això votaran en contra. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramón Gabarron.

Ramón Gabarron
Diu què en la seva intervenció repetirà algunes coses què ja han dit el senyor Palacios i el 
senyor Ripoll, molt correctes si bé vol donar una visió més global sobre pressupost i els 
canvis que han realitzat i que no entén bé tot i què és un reflex del que ells van presentar. 
No obstant hi ha canvis difícils de comprendre. La seva proposta de pressupost era i és 
fruit del pacte de govern amb ERC del que va sorgir el PAM per posar Corbera al dia amb 
les necessitats que la regularització econòmica havia impedit fins ara. La seva proposta no 
es podia contemplar sense fer al mateix temps el PAM, perquè les inversions del pressupost 
surten del PAM. I els senyor Anducas va treballar tan activament com ell, Pla que el senyor 
Ejarque en la seva efímera col·laboració al bon govern abans de la seva sortida i ERC i 
PDeCAT van trencar pacte. I ara volen modificar eliminant les inversions següents: naus 
per entitats 400.000 € en 2018 (ja veuran que fan amb els 400 € què ja estaven 
pressupostats al 2017) en detriment del servei i seguretat a la ciutadania, instal·lacions de 
punts verds 40.000 € en detriment de l’eficiència i eficàcia del municipi (si no funciona, és 
un problema de gestió no de diners) i en aquests últims dies ha estat tot el municipi Ple 
de deixalles i és basant inversemblant què es puguin eliminar perquè han de veure si 
funcionen o no. La Deixalleria municipal 50.000 € en detriment de l’eficiència i eficàcia de 
la neteja del municipi. En millores enllumenat 20.000 € en detriment dels serveis a la 
ciutadania de Corbera. En càmeres de videovigilància 25.000 € en detriment de la 
seguretat ciutadana de Corbera. I encara què no sigui inversió, ha de dir els 30.000 € de 
la gestió de l’escola bressol. Més de mig milió d’euros escatimats als ciutadans en serveis 
imprescindibles segons els pactes polítics amb PSC, Giu, MpC, ERC i PDeCAT. Totes 
aquestes voluntats representen el 73 % dels vots de Corbera i ara ho volen variar. En 
concret els presenten uns pressupost amb una reducció d’ingressos de 250.000 € del què 
ells havien presentat, no 111.000 € com deia abans. Li rectifica, 250.000 €. No li ha quedat 
clar i l’agradaria que li tornés a explicar perquè aquesta reducció d’ingressos. El problema 
no és que els baixin sense necessitat, sinó què a més incrementen les despeses corrents 
en 250.000 € quan el normal és què si baixen els ingressos han de baixar les despeses 
corrents en el mateix import, mantenint en la seva totalitat les inversions previstes que 
eren imprescindibles amb tots els pactes amb ERC i PDeCAT. Perquè pugen les despeses i 
redueixen les inversions? Tot i què s’ha comentat no ho veu clar. Dels dos grans grups de 
partides del pressupost d’ingressos, fixes i constants i què poden predir perfectament (IBI, 
IVTM, recollida residus, tributs de l’estat, fons de cooperació local de la Generalitat etc.) i 
el segon grup correspon a les partides variables segons les circumstàncies i per tant no 
predictibles (PV, construccions i llicències urbanístiques) amb un total segons el seu 
pressupost de 785.000 €. L’import del segon grup, per criteri de prudència (principi 
comptable bàsic), no s’hauria de destinar a despesa corrent què és consolida sinó què s’ha 
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de destinar a despesa temporal o inversions i vostès d’aquests 785.000 € destinaran a 
despeses temporals 250.000 €, un 30%, posant en alt risc el pressupost de despeses al 
utilitzar ingressos no segurs. La seva proposta destinava el 80% d’aquests ingressos, 
750.000 € sobre 923.000 € a inversió temporal i assegurava aquest mig milió que han 
eliminat. La seva proposta que així anirà incrementant els pot portar problemes en el futur 
per la inseguretat del cobrament de les PV, llicències d’obres i com pagaran les despeses? 
Això és el què estan fent ara, posar en risc el pressupost de l’Ajuntament. Perquè anul·len 
500.000 € d’inversió a canvi de 250.000 € de despesa? El canvi no és equitatiu i menys 
amb el tipus de despeses que han comentat. Tampoc no entén perquè no presenten el PAM 
modificat junt amb el pressupost, doncs un no s’entén sense l’altre. Hi ha partides 
compromeses què vinculen amb les previsions del 2018 i 2019. Han de saber com i on 
aplicaran aquets romanents afectats què no els expliquen del tot ni els donen detall de 
quin és el seu PAM en aquest moment. Insisteix, un no pot anar sense l’altre. Li poden 
explicar com es configuren els projectes d’obres de remodelació de la via pública des de la 
partida 11-1532-61915 en el pressupost del 2018 de 109.300 €? Perquè és important 
saber-ho, allà van ingressos de futur i ells no els expliquen simplement hi ha la partida de 
109.300 €. Volia preguntar quan es presentarà el PAM però ja l’han dit que segurament en 
el proper Ple. També volen saber com han canviat el destí dels romanents afectats 
d’aquests 2.000.000 € que li parlava. ERC amb la seva actuació i desprès el PDeCAT amb 
la seva maquinació han impedit reiteradament l’aprovació del pressupost retenint 
l’aplicació de moltes accions programades pel 2018, en perjudici de la ciutadania de 
Corbera. Ara ja serà molt difícil acomplir amb totes les accions i ho han dit. Això no 
impedeix què s’hagi de demanar el crèdit previst en el PAM, d’1.000.000 €, perquè no fer-
ho significaria perdre l’oportunitat i capacitat d’inversió. Ha entès, senyor Anducas, que no 
el demanarien perquè han parlat d’un endeutament a final d’any de 7.000.000 € i no 
8.000.000 €. Això és un greu error si ho fan així perquè estan abocant a aquest municipi 
a reduir les seves inversions de futur. Aquest percentatge de deute del 54% aprox. es 
podia assumir molt fàcilment per part de l’Ajuntament i que és la línia que es marcaven 
tots en mantenir en el futur. S’han de pagar 1.300.00 € i un 1.030.000 € i un queda 
compensat amb el 1.090.000 € però si no demanen l’altre milió què els passarà? Que a 
l’any següent ja no el podrà demanar i l’altre, mentre no canviïn la llei, tampoc. Perquè 
l’Ajuntament no es pot endeutar per sobre de les quantitats que amortitzarà. Per tant tot 
el que estaven parlant del que faran, pensi què ja té 1.000.000 € menys. I si no el guanya 
però paga el deute, automàticament baixa la quantitat de l’amortització, el que vol dir que 
a dinal d’any com haurà pagat menys quotes d’amortització es podrà endeutar menys. I al 
2019 com seguiran amb la mateixa política en teoria i moltes coses es deixaran de fer i 
haurà de cancel·lar deute segurament per un import major d’1.000.000 €. El que vol dir 
no tindran un endeutament de 7.000.000 €, el tindran de 6.000.000 € o segurament per 
sota. Són coneixedors què en el moment que aquest Ajuntament té la capacitat d’invertir 
resulta que l’estan portant al desastre, a no poder invertir. Per tant no farà naus ni sostres 
de piscina ni res i ja veuran si poden arranjar els carrers. Això és trist i els demanaria que 
ho repensessin. Han de demanar per aquest Ajuntament un refinançament del mateix 
import del que s’amortitzi per deute. Mentre es degui a proveïdors no ho poden dedicar al 
romanent a inversió. Mentre això no passi, tenen l’obligació moral de refinançar l’import 
que cancel·lin.

Alcaldessa 
Dóna la paraula al senyor Alfredo Prado.

Alfredo Prado
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Diu que vist el pressupost que presenta l’equip de govern i sobre les partides de les àrees 
que ell portava, de la partida d’Esports sembla ser que el regidor ja no està i que la seva 
malaltia millori, políticament si què creu que no ha sigut un regidor bo per Corbera, 
independentment de la seva salut. Ho vol recalcar. Quan es pot parlar d’una data de 
cobrament de les subvencions de les entitats esportives. El regidor ha dit a les entitats que 
aprovat el pressupost a l’endemà ja es cobrarien. Han de saber tots que tot té un procés 
administratius i que normalment ells quan tenien el pressupost aprovat, trigaven sis mesos 
les entitats en cobrar. El procés de convocatòria, atorgament, presentació de les factures, 
i per tant vol saber una mica la data ja que han dit seria una de les prioritats. També les 
Ampes, que estan parlant de subvencions del 2017. I també les culturals. En quant a les 
inversions que han posat de la zona esportiva i havien 30.000 €. En l’edifici de la zona 
esportiva el senyor Antonio Moreno ha parlat d’unes tanques d’una de les pistes exteriors. 
Aquesta regidoria sempre ha estat en contra perquè es volia tancar de manera que encara 
que quedi una pista buida també quedaria tancada i l’entrada seria per dalt. I ha un accés 
de servilitat pel tema de minusvàlids i s’hauria d’arranjar per l’altre banda i desprès és 
perquè és l’únic espai que quan queda buit i no hi ha una activitat reglada, és l’únic espai 
pla on juguen els nanos. Ell sap que el tècnic sempre estava al darrera que el tanquessin 
aquesta àrea i ell sempre ha estat en contra. I sembla que es tira endavant. Pràcticament 
al pressupost no han variat gaire. Si que hi ha una partida de 30.000 € per acabar les 
dutxes de la piscina, aquí si que hi ha un problema de legionel·losis i si no s’acaben seria 
molt més costós el tema del manteniment. Aquesta inversió s’ha d’acabar i això es van 
comprometre l’any passat. L’altre part de la inversió era per canviar els llums del camp de 
futbol. Amb el canvi (a leds) de les del pavelló de l’any passat tenen un estalvi de 7.200 
watts anuals i la idea era continuar amb l’estalvi energètic. Volien canviar les del camp de 
futbol i l’any següent de les pistes poliesportives. El regidor o la regidora que continuï si 
vol tenir una xerrada amb ell segurament podrien aclarir-ho. Al Martí Pol també hi havia 
una inversió de 25.000 perquè te un gran desgast. Anava a preguntar sobre el projecte 
del Plec de les activitats esportives que caduca aquest any amb millores que havien 
incorporat. En pressupost de Via Pública, hi ha un projecte que parla de 109.300 € què 
suposa què saben on van aquests diners. Desprès hi ha un altre amb 374.000 € en 
projectes de remodelació de la via pública, carrer Rafamans, la zona de la Plana, carrer 
Pedreres, carrer Bellavista fins al camí Ral. Si que han deixat dos projectes de la zona de 
can Palet què ja portaven anys. Està el projecte del carrer la Pau, que tampoc surt, el 
Passeig dels Arbres que ho volien fer en dues fases. A veure si la idea de treure las naus 
és tapar la via pública. En ensenyament, de la partida d’inversió hi havia una de 57.000 € 
per el finançament de les finestres del Jaume Balmes, un projecte iniciat per ells a tres 
anys. I la CUP va presentar al·legacions dient que es gastessin la segona i tercera part en 
el 2018. Ara veu que no està. Però el que no entén és com no canvien les finestres del 
Jaume Balmes i li posen la roba a la Policia. No sap les prioritats que tenen en aquest 
moment. Per la roba de la Policia tenien la meitat aquest any i la meitat l’altre. Com no 
seran capaços de fer el pressupost del 2019, això es quedarà per fer. Sobre l’escola bressol, 
no sap si el senyor Cañellas té el pressupost a la mà. Si veu la partida surten 120.000 €, 
no surten 150.000 €, ells en el pressupost que van pactar amb el PDeCAT ja posaven 
150.000 € i ara baixen a 120.000 €. Això d’alguna forma no se l’està dient a les mestres 
de l’escola bressol. No sap si el senyor Jordi Anducas el pot dir alguna cosa dels 30.000 €. 
Sobre el plec de condicions, per quin motiu es va parar? Perquè tenien en la ma 
municipalitzar l’escola bressol i no es va fer el plec? Com a mínim el seu programa, perquè 
ell creu que acabarà en el seu mandat i l’escola bressol no estarà municipalitzada perquè 
ells mateixos renoven un any el contracte. Al municipalitzar l’escola bressol, la gent entén 
que els treballadors passarien a ser treballadors de l’Ajuntament, igual que en l’escola de 
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musica. Sembla ser que no, que diu que crearà una empresa municipal. Llavors en aquesta 
empresa municipal no tot el personal de l’escola bressol es quedarà dintre. Parla del 
personal docent però no del personal de la neteja, del personal de cuina. També estaria bé 
que ho diguessin a tots. Desprès això ho passarà a la ciutadania. La ciutadania haurà de 
votar si l’escola bressol es municipalitza o no. I en el moment que es municipalitza una 
empresa, tots tenen dret a presentar-se a aquelles places i pot ser que entrin les 
treballadores o pot ser que no. Diu que en 10 anys no han tingut cap pujada, han tingut 
dues. Per ell haurien de tenir molt mes sou i està d’acord que 15.000 € l’equip docent 
cobra poc. Però s’ha d’explicar tot molt bé, quan un fa un programa electoral ha de saber 
i acomplir. Quan han entrat al govern tenen l’obligació aquest any de no renovar a 
l’empresa i municipalitzar-la. Amb el tema de les Ampes el mateix, amb el tema de les 
subvencions aniran tard per la gestió que d’alguna manera han assumit, han parat un 
municipi durant un any. Aquest municipi no es pot aturar ni un mes. Tenen una part de 
responsabilitat d’haver paralitzat l’Ajuntament durant un any. No seran capaços de fer el 
pressupost del 2019. Al final és el pressupost d’ells. L’Albert Canyelles va dir que entraven 
en la Moció de censura perquè no eren capaços d’aprovar el pressupost i per l’article 155. 
Gràcies als companys d’ERC i del PDeCAT, el PSOE està gobernando en España. Ho diu per 
la CUP.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Carme Benito.

Carme Benito
Diu al senyor Anducas que veu un increment en el pressupost de cultura i es benvingut. 
Vol saber si hi ha un projecte cultural per a Corbera. Celebra que hagi donat suport per a 
les entitats i ja es contemplava en el seu pressupost. També està d’acord i havien acordat 
el concurs de pintura amb les entitats. Però si li preocupa que parli amb les entitats amb 
l’objectiu de tenir cada cap de setmana una activitat i sense tenir en compte què és una 
feina afegida al voluntariat de les pròpies entitats. I fer alguna consulta als veïns i veïnes 
si estan d’acord que cada cap de setmana hagi activitats, perquè a lo millor volen tenir 
descans. Li sap molt de greu que considerin no necessari fer les naus per les entitats. 
S’havia parlat amb la Penya del Corb i la Comissió de Reis, saben amb les condicions 
d’inseguretat que treballen per fer les estructures del “Correfoc”, “la porta de l’infern”, el 
guarniment de les carrosses de la Cavalgada. I també es tenien acordat, en el pla 
d’inversions amb ells mateixos, dins la nau hagués una sala insonoritzada per als assajos 
dels “Masquisamba” sense ocasionar cap molèstia al veïnat. Espera que tot això es continu 
tenint en compte.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

Jordi Anducas
Per respondre a les reflexions en general, al senyor Palacios especifica que quan van 
marxar al novembre no havien pactat res dels pressupostos. Han intentar canviar una mica 
amb les dues primeres premisses per reduir al màxim la disrupció degut als accidents que 
han patit en aquest municipi, Moció, gent que ha sortit del govern.., una mantenir els 
compromisos que han vist sobre la taula, els empleats de l’Ajuntament han dit quins i 
segona, tots els projectes que estaven treballant no han volgut cancel·lar. El que s’ha tirat 
enredera no hi havia res fet, la nau d’entitats. El PAM, no s’ha presentat avui perquè duen 
34 dies al govern. A finals del 2015 es va presentar el pressupost del 2016 i a finals del 
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20126 es va presentar el pressupost del 2017. I al febrer del 2017 van presentar el PAM i 
ara en 34 dies no poden presentar un document híper treballat de com seran les inversions 
del 2018 que ja els han dit i estan ara pendents del 2019. Al Ple de juliol quan hagin de 
fer les modificacions de crèdit, els explicaran on van, en quan al PAM. Limitar el deute en 
7.000.000 € no és hipotecar l’Ajuntament. La diferència d’agafar ara un crèdit de 7.000.000 
€ en lloc de 8.000.000 € suposa en els proper anys poder adquirir 100.000 € més cada 
any. Els poden ensenyar l’estudi que han fet conjuntament amb l’interventor. Per la nau 
d’entitats, no hi havia res preparat, és cert que les entitats demanen espai. Quan els diu 
la proposta no els agrada i ara ho faran mes ben fet, ells prefereixen una altre ubicació 
que son possibles. Sota del pavelló, Cal Abadia, un magatzem a la zona Corbera 2000 i 
estan treballant per altres locals de lloguer i es lligarà i valorarà. Si s’ha de tornar a pensar 
en una nau s’haurà de tornar a parlar en un futur. Volen escoltar, avaluar i que ells 
decideixin. Els pressupostos participatius segueixen en marxa, al juliol es dotarà 
pressupost i que la gent voti entre les 52 propostes que van arribar. Al senyor Ripoll, el 
que ha dit de la nau d’entitats, però a les entitats no els agradava la ubicació prevista a la 
zona de l’escola Cau de la Guineu en uns terrenys municipals. El tema de la Deixalleria no 
està descartat del tot però no s’havia començat cap projecte. Al senyor Gabarrón, ell ha 
parlat de les variacions de 2017 vs 2018. Li diu que ha baixat 250.000 € respecte al 
pressupost que s’havia de presentar, es cert però ell no s’ha referit amb el seu pressupost 
que volien presentar sinó amb referència del pressupost del 2017. El seu viratge era reduir 
inversió, 500.000 €, per dotar mes despesa corrent. I no han pogut fer què 500.000 € 
menys d’inversions els generés 500.00 € més de despesa corrent per la regla de la despesa 
què els limita. I els han reduït en el impost de plusvàlues que no és fixe, en l’estimació 
dels tributs que venen de l’Estat i uns ingressos que ells havien previst amb la venda de 
patrimoni què és molt remot que aquest any es faci. Això els permet augmentar la despesa 
al màxim, per generar mes ajuts socials que a l’abril ja s’havia consumit el 80% de la 
partida i per donar empremta a les entitats i associacions, comerç, plans d’ocupació. Sobre 
la visió de futur que cauran els ingressos de l’any vinent, li recorda que ells van aprovar 
un pla d’ingressos on projectaven una previsió d’augment dels ingressos d’un 1,5%, 
esperen que amb ells no caiguin els ingressos. Diu que no pateixin, que dintre de la previsió 
hi ha 400.000 € que estan per el que pugui passar i aquesta prudència l’avala el senyor 
interventor. Amb els romanents afectats de l’any passat ho explicaran al mes de juliol 
perquè fins que no estigui aprovat el pressupost del 2018 no es poden incorporar nous 
crèdits en el pressupost del 2018. Amb el tema de l’endeutament, l’any passat van 
amortitzar més préstecs dels que van anar a buscar en 1.200.000 €. Ells volen mantenir 
un endeutament de 7.000.000 € i els agradaria que fos 0. Però com en aquest poble viuen 
de l’IBI no com altres pobles que viuen de l’IAE. I no diguin a la gent que no agafar deutes 
és hipotecar l’Ajuntament perquè és un contrasentit. Al senyor Prado, que te por que les 
associacions esportives no rebin les subvencions, diu dues coses. Intentaran al màxim 
perquè rebin les subvencions i en Ensenyament la partida a augmentat, Esports està igual 
amb 44.000 € i Cultura està igual 26.000 €. Amb els mateixos imports, al gener del 2018 
podien llançar la convocatòria de subvencions i no ho van fer.

Alfredo Prado
Respon que la convocatòria de subvencions va en les bases d’execució del pressupost.

Jordi Anducas
Diu que tenen quatre entitats de cultura que els han demanat urgentment tancar el conveni 
i ho estan fent amb els pressupostos prorrogats, això ells també ho havien pogut fer al 
mes de febrer i amb la convocatòria de subvencions, excepte la de les Ampes perquè l’han 
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augmentat, la podien haver llançat. I ells no ho han fet ara perquè han modificat les bases 
d’execució i es llençaran lo més aviat possible. Si estan tan preocupats, si us plau no facin 
al·legacions i podran aprovar el pressupost en 15 dies, sinó anirà en perjudici de la 
ciutadania. A la Carme, totes les associacions i entitats estan molt contents d’ella i de 
l’equip de Cultura. Quan augmentat el pressupost és perquè les han demanat quina cosa 
els agradaria fer per lluir-se més. Com novetat pot ser és el festival de teatre, en lloc de 
fer varis espectacles, concentrar-los tot en un cap de setmana per veure si poden tenir així 
més afluència. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor interventor.

Interventor
Comenta que con un presupuesto prorrogado se pueden aprobar las bases de la 
subvención.. Lógicamente la mecànica que utiliza el Ayuntamiento és que las bases de la 
subvención se aprueban a través de las bases de ejecución del presupuesto y lo que 
tendrian que haber hecho és adoptar un acuerdo independiente para poder impulsarlo. 
Pero el hecho que haya un presupuesto prorrogado no impide que se puedan aprobar unas 
bases pero con un acuerdo individualizado en el Pleno que las aprobara.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramón Gabarron.

Ramón Gabarron
Replica alguns aspectes, diu que no recorda haver dit que hipotecaven l’Ajuntament. Ha 
dit que posaven a l’Ajuntament en una situació greu per la seva capacitat d’inversions. 
Evidentment el que demana és que s’hipotequi mes. Està d’acord que ell ha fet les 
comparacions amb l’any 2017 en lloc de amb la seva proposta però el fons de la qüestió 
és que s’estan gastant més diners en despesa, que desprès es consolida, més diners del 
que pot ser és convenient. Nos les plusvàlues que es cobraran l’any vinent i ell ja sap quin 
és el principi de prudència. Tots els comptables, economistes, etc. sempre basen els seus 
estudis en base a un aspecte de prudència, en funció del que es puguin moure. Cada any 
han augmentat les despeses i a la seva proposta ja havia una proposta considerable 
respecte al 2017. I ho van augmentar en base a uns aspectes prudencials, què el que 
gasten en despesa corrent es pugui assegurar de per vida. Què passi el què passi a 
l’Ajuntament no hagin de tirar enrere, com per exemple els ajuts socials, en cultura i això 
només passa quan s’estira mes el braç què la màniga i en aquest cas ho estan fent. Perquè 
s’havien de destinar a inversions o despesa temporal però mai a despesa corrent perquè 
totes les partides que han augmentat, automàticament l’any 2019 les requerirà. Ells ho 
volen fer i ell els diu què s’han equivocat i hi ha el risc què portin l’Ajuntament a un 
desastre, a l’any que ve o d’aquí deu anys. Les inversions, encara que no es gastin, lo 
correcte és utilitzar-lo, demanar-ho. La regla de la despesa, la proposta d’ells, la complia 
perfectament. Ara resulta que ells per quadrar la regla de la despesa han reduït el 
ingressos. Ingressos que segurament s’arribaran a cobrar i a final d’any s’hauran de fer 
servir per cancel·lar mes deute. En relació als 400.000 € de prudència, no sap si se 
equivoca, parla d’una partida en el romanent.

Jordi Anducas
Diu que no, en interessos de demora.

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

Codi Segur de Validació f51190f82da547ef98a1d75c2a547a6a001

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

18
/0

7/
20

18
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=f51190f82da547ef98a1d75c2a547a6a001


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

 

Ramón Gabarron
Respon que la partida d’interessos de demora dependrà dels interessos que els donin però 
ell no recorda què siguin 400.000 €

Jordi Anducas
Diu què interessos de demora és una partida posada per potenciar els riscos, a banda de 
73.000 €

Ramón Gabarron
Respon que els 73.000 € eren per una cosa molt concreta i ell no s’ho pot gastar en el què 
vulgui. No diu què no sigui així però no ho recorda què la partida d’interessos de demora 
pugi 400.000 €.

Jordi Anducas
Diu què puja 330.000 € més 73.000 €.

Ramón Gabarron
Respon què els 330.000 € no serveixen exclusivament per el que ell diu, sinó per deixar 
un sobrant a final d’any i no hagi problema. No per dedicar-lo a despesa. No cobreix lo 
altre com està dient, són dos aspectes totalment diferent. La partida, sigui un altre o 
aquesta que tingui com a reserva, no justifica ni explica el que li diu. Què no és convenient 
utilitzar els 850.000 € de plusvàlues i construccions per dedicar-lo a despesa corrent. Què 
no van acabar de fer el crèdit no està d’acord, segurament s’haurà acabat a principis d’any. 

Jordi Anducas
Diu que l’any passat van demanar un crèdit d’1.400.000 € més 175.000 € què estan 
demanats.

Ramón Gabarron
Diu què ha d’haver un altre.

Jordi Anducas
Diu què no i què el senyor interventor tampoc ho coneix. No disposats hi ha 1.400.000 € 
més 175.000 € i què es disposaran aquest any, a banda, van tornar 1.200.000 € 
d’amortització què no van demanar un nou crèdit.

Ramón Gabarron
Respon que si el van demanar. Diu que s’ha de ser molt curos en defensa de la ciutadania. 
No sé sembla al que tenien projectat tots plegats i no pot dedicar els 850.000 € de partides 
que no son segures a despesa corrent. Si no el demanant ara no el podrà demanar l’any 
que be. Ell creu que si és un endeutament correcte que pot pagar, és positiu que 
l’Ajuntament s’endeuti. Està d’acord que ho poden discutir, són dos tipus de opinió. Però 
ara fins que no es pagui aquesta llei, no podrà fer-ho. Si no el refinança ja no el té ni el 
podrà demanar. I quan la llei permeti que el superàvit o romanent es pugi gasta en 
inversió, podrà acceptar que ell no es volguí endeutar. Però mentre no sigui així, està 
portant a aquest Ajuntament a un desastre.

Jordi Anducas
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Explica el que li volia dir en quan si han de gastar els 250.000 €, estan parlant de l’1,6% 
del pressupost. Li costa qualificar-ho d’imprudent. Ells, l’any passat van amortitzar deute 
per valor de 2.800.000 € i es van accedir a nous crèdits que no es van disposar de 
1.600.000 €, vol dir que es van deixar pel camí de demanar, 1.200.000 €. Podien haver-
se endeutat una mica més. I ho comparteix. I ells han limitat l’endeutament a 7.000.000 
€. La previsió és que a 2019 podran adquirir nous préstecs per valor d’1.200.000 €, al 
2020 per valor d’1.400.000 €, al 2021 per valor d’1.100.000 €, al 2022 per un valor 
d’1.049.000 €, 2023 – 1.078.000 €, 2024 – 1.700.000 € i a l’any 2025 – 1.169.000 €. Si 
tornen tindran capacitat d’endeutar-se i pot anar fer una llista de tot el que vol construir 
perquè no ho acabarà.

Ramón Gabarron
Respon que no enredi a la gent perquè no te 7.000.000 €. Té el milió i pico que demana 
de nou i ha vist que li va baixant cada any. Li torna a repetir, si no demana aquest milió 
d’euros el tindrà de menys de possibles inversions i per això entén que no vol fer les naus 
i altres coses que són necessàries al municipi ara, no d’aquí 10 anys. Aquest milió l’han de 
demanar perquè sinó aquest Ajuntament va al desastre i lo més trist és que quan ells 
tornin no ho podran demanar.

Alcaldessa
Respon que ja estarà tot el deute pagat. Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Diu què pel tema dels plans d’ocupació confirma que segueixen en peu i segueixen 
treballant estretament amb l’AMB i la Diputació i a més en els pressupostos afegeixen amb 
20.000 €. Un apunt general primer diuen que no són els seus pressupostos i desprès què 
no els entenen. Comenta sobre la política fora del municipi.

Alcaldessa
Demana què es vagi contestant. Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.

Arturo Martínez
Respon què dels ajuts socials i no sap si estaven comparant amb la partida de gossos o 
gats i ha dit que la partida d’ajuts socials era de 28.000 €. Per aclarir-ho no confondre el 
capítol 2 d’ajuts socials de 28.000 € amb la partida d’ajuts socials del capítol 4 què són  
113.000 €. Una és pagament a proveïdors, del capítol 2 i la del capítol 4 és ajuts socials 
en si mateixa. Són dos conceptes diferents en dos capítols diferents.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.

J.A. Andrés Palacios
Respon que ell no s’ha explicat malament sinó que l’han entès malament. La partida que 
s’ha incrementat dels 113.000 € són els 28.000 € d’ajuts socials. Ell no ha parlat de l’altre 
partida. Per això ha fet la comparació, la partida d’ajut socials la incrementen en 28.000 € 
en canvi la d’animals s’incrementa en 24.000 €. L’altre partida de pagaments a proveïdors 
l’han incrementat en 10.000 €. Abans han fet la referència que al total de l’àrea pujava 
66.000 € i per això l’ha dit que no parli de percentatges perquè d’aquets 66.000 € només 
hi ha 28.000 € que incrementen la partida i la resta són pràcticament convenis. Per això 
què parlar que ha pujat 40% és enganyar la gent. I al senyor Anducas li diu que manipula 
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les paraules. El canvi de timó és normal però siguin una mica honestos, eren pressupostos 
que ja estaven aprovats per ells i del Pla d’actuació va dir a la Assessora que no pensaven 
presentar-lo i avui ha dit que si. Ell sap que provoca i manipula les paraules. Naturalment 
si tinguessin un Pla d’actuació seria molt més fàcil saber on aniran a parar les inversions. 
No han tingut només un mes, han tingut tot aquest temps des de que estaven en la oposició 
per preparar què volien fer quan tornaren a governar. Si no fan la nau d’entitats li sembla 
molt bé, és una opció d’ells però no vingui ara què és un retret. La nau d’entitats significa 
bombers, “Maquisamba”, la brigada, la Penya del Corb, la Comissió de Reis, tota una sèrie 
de persones que ja estaven implicades. Ara diu que no estan d’acord què no volien aquest 
espai, és un canvi d’opinió què pot ser respectable però què es cert que han tret una 
partida d’inversions per incrementar la despesa i ell ha dit què condicionava a l’Ajuntament 
en el futur, no ha dit que l’hipotecava. Creu que és un error però és la seva fórmula. Però 
esperar, fer perdre a Corbera 7 mesos per un 1.6% de variació com ha dit, és vergonyós. 
Haguessin aprovat, desprès presenten la Moció i els canvien sobre la marxa. El que han 
fet és perjudicar als ciutadans i és una realitat i ell li dona la volta manipulant les paraules. 
En finances no està demostrant què el que està explicat estigui argumentat. Només parla, 
parla, parla. Són els seus pressupostos amb mínima modificació. S’aprovaren al juliol si 
van bé, passaran a intervenció, entre que surten els plecs i es fan les adjudicacions han 
perdut l’any. És una llàstima el què han fet al municipi. Ells i el senyor què s’està rient al 
costat, el senyor del PDeCAT.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.

Arturo Martínez
Diu què vol aclarir què no ha enganyat a ningú quan ha donat els números perquè la 
partida del capítol 2 d’ajuts socials ha passat de 16.000 € a 28.000 €. El què ells tinguessin 
en un pressupost que no és va arribar a aprovar perquè el Ple no es va celebrar i, per tant, 
ningú va votar en contra dels pressupostos. Quan ells generen un pressupost ha estat amb 
relació al del 2017. I en la partida d’ajuts socials del capítol 4 és passa de 60.000 € a 
113.000 €. Són dues coses diferents si es comparen amb el que ells volien proposar. Tots 
tenen raó simplement ningú enganya, són dues comparacions diferents. Però la 
comparació què han de fer és respecte al pressupost del 2017.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.

J.A. Andrés Palacios
Rectifica que el que enganyen són els percentatges, no ell. Els seus pressupostos no 
estaven aprovats perquè no es va arribar a celebrar el Ple però estaven consensuats amb 
ells. I si es volen posar mes medalles a la chaqueta, perfecte. Però la realitat es que hi 
havia una proposta de pressupost consensuat que no es va poder aprovar per culpa d’ells 
i del PDeCAT. És qüestió com expliquen tot, per això diu que les paraules poden mal 
interpretar.

Arturo Martínez
Respon què ell no ha dit en cap moment què enganyi, diu que ell compara respecte a unes 
xifres que li convenen i ell compara respecte al pressupost de 2017. En el moment que ell 
entra veu quina és la situació, el que està be ho deixa, moltes partides estan exactament 
iguals i altres detecten què han augmentat les necessitats. I a partir d’aquí fa la 
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comparació. Si diu que la suma dels capítols 2 de despeses i capítol 4 ajuts socials, respecte 
al 2017, pugen en un 79,28%, és cert. Cap dels dos enganyen però sembla que els dos ho 
pretenguin. Vol que quedi clar que els números que ha dit són reals. I el pes de Benestar 
Social en el pressupost és un 5,17% quan sempre han estat en un 3,60% i han augmentat 
cada any. Van creixent. Com resulta que cada vegada hi ha més vulnerabilitat de més tipus 
ho han d’augmentar.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.

Mercè Rocas
Respon a tres al·lusions, al senyor Ripoll pel que fa al sostre del local dels bombers 
voluntaris li recorda que ell va augmentar cero en aquesta partida. En els pressupostos 
que ara es presenten hi ha uns petits augments i les reparacions del local ja ho feien quan 
ell era alcalde. Respecte als 25.000 € d’una partida destinada a càmeres i que ha 
desaparegut, abans de marxar va deixar a punt una primera fase per renovar unes càmeres 
i monitors de circuit tancat en la recepció de la seguretat ciutadana, en la porta de 
l’Ajuntament, de la Policia i l’OAC. I aquest 25.000 € anaven destinats a mes càmeres per 
una vigilància per les dificultats que tenien en els punts de recollida d’escombraries. Quan 
ha tornat al govern als sis mesos al govern, es troba que en aquests 7-8 mesos que queden 
no es podran implementar i no sap bé perquè la primera fase està aturada. En aquest 
moment s’està intentant acabar aquella primera fase. No té sentit que deixi 25.000 € en 
una partida que no vol ni podrà gastar i amb consens amb els seus companys es dediquen 
a una altre cosa. No significa que en els propers pressupostos de 2019 es pugui valorar de 
tirar-ho endavant. La última al·lusió els 109.000 € en una partida dedicats a Via Pública, 
aniran destinats a tirar endavant projectes ja treballats per ells i altres que des de aquests 
nou govern es volen portar a terme. L’ordre de prioritats no està encara decidit i en el 
moment que així sigui seran els primers en ser informats. Es compromet, en el moment 
que hi hagi aquest llista de prioritats i ordre seran els primers als que els enviarà un correu 
electrònic o els citarà per si volen comentar-ho.

Alcaldessa
Diu que abans s’ha saltat la Jordina i encara que avui no eres la regidora però els poden 
explicar el perquè hi ha hagut el canvi d’horari què no és un canvi d’horari. Dóna la paraula 
a la senyora Jordina Ribó.

Jordina Ribó
Diu que acaba de prendre possessió del seu càrrec i per tant no ha pogut realitzar les seves 
funcions plenament. Aquest canvi d’horari no ho ha pres des de la seva persona, ha estat 
una decisió de tot l’equip de govern. S’ha parlat amb els treballadors de l’OAC com de 
l’Ajuntament i aquest canvi que es va fer al març va ser des de una idea política. Això fa 
que perjudica al temps d’espera de les persones en una sola tarda tot i que hi ha molts 
tràmits digitals també hi ha presencials, com és el Padró. I la franja del mig dia que també 
tenia bastant afluència havia passat només a ser una. A la tarda només hi ha una persona 
i han hagut dies que han vingut a treballar altres persones degut a que a les vuit encara 
hi havia persones que no havien estat ateses i s’havia tancat a les nou. També s’ha parlat 
amb les treballadores d’implementar-ho desprès de l’estiu perquè la ciutadania també 
estigués informada. Hi havia massa volum el dijous i per això s’ha volgut obrir les tardes 
el més ràpid possible.
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Diu què referent a la baixa de 15.000 € en la millora hidràulica als passos de riera, no és 
el projecte. El projecte en si, es manté, són els 500.000 € què estan com a inversió. S’ha 
considerat què no són criteris polítics, són criteris tècnics. Què 60.000 € era massa elevat. 
Les partides què s’han rebaixat de l’enllumenat públic i de les millores de l’enllumenat 
públic, també per criteris tècnics s’ha considerat que hi havia masses diners. De la partida 
de despeses diverses a Medi Ambient de 400.000 € era perquè s’havia d’afegir la direcció 
facultativa, per conflictes que hi ha hagut no es pot assumir des de l’Ajuntament. Sobre la 
Deixalleria, ell no ha dit que l’ampliació de la Deixalleria era un projecte què caigués, es 
congelava perquè la redacció del projecte està a les beceroles i a més pot haver-hi un 
conflicte sobre els terrenys què són propietat privada. S’ha decidit què amb aquest estudi 
global què es vol fer amb els residus i recollida d’escombraries també s’inclogui com es 
gestiona millor la Deixalleria. Sobre la mala gestió de la recollida d’escombraries, creu que 
en els últims deu anys s’han fet coses malament i coses bé, ara bé, responsabilitzar els 
últims deu anys a la persona que porta només un mes no creu què sigui gaire normal. Els 
números del rebuig què s’han recollit al març d’aquest anys, han estat 70 tones dels 
abocaments llançats afora dels contenidors, al mes d’abril què encara no havia entrat 
aquest equip de govern va augmentar fins a 104 tones i al maig segueix augmentant fins 
a les 113 tones, assumeixen què hi ha aquesta problemàtica però no els poden 
responsabilitzar d’això. Sobre els punts verds, recalcar què no s’eliminen els punts verds 
sinó què no es destinen més diners a posar de nous perquès s’ha considerat i consultat, 
fins i tot per l’empresa concessionària, què no és la millor manera. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Explica pel tema de les partides anomenades despeses diverses, una que han explicat es 
sobre activitats educatives. Hi ha una partida què té aquest nom amb la qual és finança 
les activitats educatives que es fan ara a l’escoles liderades per l’Ajuntament, un catàleg 
d’activitats. Volen augmentar aquestes propostes i per això augmenten aquesta partida. 
Vol explicar una mica millor el tema de la possibilitat de municipalitzar l’escola bressol, què 
l’Alfredo ha preguntat, un dels motius perquè han arribat a un pacte de govern és perquè 
treballaran per municipalitzar l’escola bressol, saben què por poder-ho fer amb la legislació 
vigent cal què hi hagi un pla de viabilitat què triga al voltant de 5-6 mesos com a mínim. 
No és un procés ràpid però és necessari poder-ho fer. Com ells no ho van fer, entenen que 
no volien municipalitzar-la per setembre, no hi havia un plec preparat. El que han fet ells 
és tirar endavant un plec per un any perquè hi pogués funcionar l’escola bressol i d’aquí 
un any es pogués municipalitzar el servei. Estan parlant desprès de les eleccions, pot ser 
que tingui a veure molt el resultat de les eleccions. Però per què es pugui fer, feia falta 
que aquest plec no fos per sis anys per exemple. Sobre l’aportació municipal, ha explicat 
què l’aportació municipal ha augmentat més d’un 50% i ara està a uns 92.000 € i el 
compromís que han adquirit és què l’aportació municipal sigui de 150.000 €. Implica què 
la partida pressupostària ha de ser de 120.000 € per cobrir els mesos que porten amb els 
92.000 € i cobrir amb el nou acord de la nova aportació què seria de 150.000 € durant uns 
mesos de l’any per això la partida no és de 150.000 € sinó de 120.000 €. Però insisteix, el 
compromís de l’aportació municipal és de 150.000 €. Sobre el tema de municipalització, 
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l’agradaria què no llancessin missatges catastròfics sobre la situació dels treballadors en 
un procés de municipalització. L’estatut dels treballadors protegeix que els treballadors 
han de ser subrogats, i és el que passaria. Una altre cosa és que en possibles baixes, per 
jubilació etc. s’haurien de cobrir amb procés de contractació d’igualtat d’oportunitats, per 
mèrits, etc. Aquesta és la manera de funcionar per fer això, creuen què els serveis públics 
com una escola bressol, com l’escola de música haurien de ser treballadors públics i s’ha 
de municipalitzar i no externalitzar. Entre altres coses perquè consideren és la millor 
manera de defensar el dret de les treballadores d’aquest servei, la qualitat del servei i la 
possibilitat de participació i decisió per part de la ciutadania a través dels mecanismes de 
participació ciutadana què es decideixin. L’agradaria què no s’estenguessin falsos rumors.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfredo Prado.

Alfredo Prado
Diu què una pregunta que ha fet per el tema de municipalitzar si seria l’Ajuntament què 
agafaria com a funcionaries a les mestres o la idea de muntar una empresa municipal.

Albert Cañellas
Respon què entre aquestes dues opcions s’ha de mirar el què es pot fer i quina seria la 
millor manera. Ara mateix no és pot crear una empresa municipal per el pla d’estabilització 
que ha d’estar subjecte l’Ajuntament. Per tant, aquesta opció què seria una eina què podia 
ser útil, en l’actualitat no es pot utilitzar. El fet què aquestes treballadores passessin a 
formar part de l’Ajuntament no vol dir que fossin funcionaries. Seria funcionari si passes 
per un procés selectiu etc. És una figura diferent, ni personal funcionari ni laboral.

Alfredo Prado
Pregunta sobre el personal què es quedaria, com una forma no és possible avui, han de 
dir una empresa municipal.

Albert Cañellas
Respon no. Com no es pot utilitzar l’empresa municipal avui i mentre no canviï la situació, 
s’haurà d’acollir aquests treballadors directament a l’Ajuntament. Però a l’Ajuntament hi 
ha treballadors què són funcionaris, laborals i una tercera figura, indefinits no fixe.

Alfredo Prado
Diu què està totalment d’acord perquè porta set anys allí. Tenen equiparats als funcionaris, 
laborals i indefinits en quant a dies de vacances, permisos retribuïts. Passaria aquesta gent 
a tenir els mateixos permisos o drets? La senyora secretària diu que no. Per això, d’alguna 
forma s’hauria d’expressar lo què seria municipalitzar amb aquests moments l’escola 
bressol i dir-ho tot. 120.000 € també s’ha de dir, què s’ha pujat 120.000 € no 150.000 €. 
Aquest plec, on estaven els increments salarials, el tenien ells per sortir. El tècnic tenia el 
plec per sortir. No anaven amb temps i en dues setmanes es va produir la Moció de censura. 
Hi havia un increment de tot el salari dels treballadors, del IPC, des de la sortida del plec 
de fa sis anys. Té els documents i són públics, estan penjats. Ara sembla que aquest 
increment, en principi, no es pot posar. S’està mirant uns altres plecs i s’està parlant amb 
el sindicat. El que funcionarà amb aquest plec per aquest any, renovable un any mes. 
D’alguna forma treure un plec per un any, per ell no tindrà consistència. Quan una empresa 
ho presenta ha de ser per sis anys. Per un any, es presentarà segurament alguna empresa 
de neteja. Quan s’expliqui el que estan explicant de municipalitzar els serveis i no només 
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de l’escola bressol sinó també la idea que tenen de l’aigua o també de la zona blava, què 
s’expliqui tot. Que l’Ajuntament tindrà aquest personal, que haurà de tenir els mateixos 
drets laborals, doncs hauran de mirar que l’escola bressol no pot tancar només a l’agost. 
També com ha dit que es pot demanar un pla de viabilitat i si d’alguna forma ho accepta o 
sinó no.

Albert Cañellas
Diu que contesta sobre la taula salarial que hi havia en el plec i els motius pels quals s’ha 
parat la licitació. Aquesta taula no és real, no és la que hi ha ara mateix, no és la taula 
subrogació que s’havia de posar en el plec. Això ha obligat a paralitzar aquesta licitació. 
No corresponia amb la realitat que hi ha. Ha de ser amb les dades reals del moment 
passades per l’empresa. Sobre l’IPC, no l’augmentat aquest any l’IPC, com es que no 
l’augmentat perquè això és com a mínim congelat els salaris. La realitat és que ha hagut 
augments de l’IPC a vegades, i a vegades no, a la pràctica no és una congelació salarial. 
És pitjor, és una reducció de la capacitat adquisitiva de les treballadores. L’augment hauria 
de ser en equiparar el salari de les treballadores de l’escola bressol, al salari mitjà de 
escoles de la zona.

Alfredo Prado
Diu que el salari mitjà és un 40% per sobre i aquí estan parlant de l’IPC de sis anys és un 
3%, és el que s’havia posat. Ara la idea és pujar el nivell i per el que diu CCOO, pujar el 
salari de les educadores un 40% i què això es posarà al plec. Això és el que volen posar al 
plec. Ja ho veuran.
Albert Cañellas
Respon que aquest xifra concreta de CCOO no l’ha llegit. Però si ha llegit el comunicat de 
premsa i no diu aquesta xifra. Ha llegit alguna notícia què no era fidel al comunicat de 
premsa de CCOO i que deia coses com que portarien en aquest Ple d’avui el plec i això no 
era veritat. Això ho van parlar amb CCOO i no ho va escriure en el seu comunicat de 
premsa entre d’altres perquè no ha de passar per Ple, és competència de Junta de Govern 
Local. Aquesta xifra que diu, no sap d’on la treu però en quant hagi sortit el plec miraran 
quines xifres surten. 

Alfredo Prado
Diu, més què res per que quedi tot clar, el tema de la municipalització, que quedi molt clar 
com quedarà l’escola bressol i amb el tema de l’aigua i la zona blava. Que quedi molt clar 
sobretot a les treballadores, si es possible o no, si es crea aquesta tercera categoria, no 
serien ni funcionàries ni personal laboral, seria fixa indefinit i quins serien d’alguna forma 
els drets que tenen aquests treballadors. I sobre tot l’horari, perquè estan parlant que 
treballen en un horari de mil sis centes i pico hores i els treballadors de l’Ajuntament 
treballen menys i cobren bastant mes. O sigui, equiparar tot això a veure com ho posen 
sobre la taula.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.

Miracle Guerra
Diu que el senyor Ripoll li preguntava per la legionel·losis. No, no sabia com anava tot això, 
de fet ha estat el personal de l’Ajuntament qui li ha informat de les diferents necessitats 
que estaven pendents de solucionar. Li agraeix l’aclariment, com no ha trobat cap tipus de 
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document que li resumis la feina feta i la feina prevista. El tema dels mosquits, estaran 
atents i faran tot el que calgui. Gràcies.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.

Manel Ripoll
Diu que per al·lusions ha de contestar. Ha de tenir en compte què hi ha un informe de la 
tècnica de medi ambient on explica exactament quines són tots els detalls per poder tirar 
endavant aquest plec. Altre cosa es que la pugui plasmar perquè pugui sortir al plec, això 
és el que ell veu més complicat. Ells el que han fet, es que cada vegada que ha fet falta 
una neteja per que no hi hagués legionel·losis es contractava aquesta empresa i es gastava 
d’aquesta partida. Per contestar a la senyora Ribó, quan es va decidir per la tarda treballar 
un dia, no va ser una decisió política. Ell feia cada setmana dues hores de reunió amb les 
treballadores i es va proposar això per una raó. Ara han d’anar tres dies a la setmana les 
tres treballadores que queden. Aquella vegada havien d’anar un cop cada tres setmanes 
perquè eren tres treballadores. Per tant, amb un dijous només a la setmana, anaven un 
cop i tenien tota la resta de la setmana lliure per les tardes. Simplement era per aquest 
motiu. Però no era una qüestió política, era una qüestió tècnica què van estar d’acord totes 
les treballadores. Ara estan amb aquesta disjuntiva, doncs cap problema. Però si tingui en 
compte que a la memòria de gestió del 2017 s’explica que cada vegada hi ha menys gent 
que va per les tardes a fer gestions. Una altre cosa li vol dir al senyor Anducas. Li està 
dient que la Penya del Corb i la Comissió de Reis l’havien dit que estava molt lluny. On 
està la penya del Corb ara? Ho sap? Està mes lluny. Ho diu perquè te un fill que està a la 
Penya del Corb i també és membre de la Comissió de Reis. Per tant les dues coses les 
coneix perfectament i estan mes a la vora les naus què es podien fer, què no es faran, que 
no pas on estan ara. No “els vengui la moto” com explicava el senyor Gabarrón, amb la 
“labia” que té va “venent motos a tothom”. No és veritat, està mes a la bora on estarien. 
I amb ell li han dit que amb les condicions que estan, tampoc no és la millor manera de 
treballar ara. També tenen un altre problema amb la brigada, ja no hi caben els cotxe a 
dintre i els han de deixar fora amb tot el tema de tanques, cadires, taules i tot això. Una 
altre cosa és que ells ho decideixen, són els que han de decidir el que han de fer però fa 
falta un lloc i també per les entitats perquè puguin reunir-se. Cada vegada és més difícil i 
al final acaben tots a la Diadema perquè no tenen lloc. I per últim a la senyora Roca, parli 
demà mateix amb el personal de la policia perquè aquestes càmeres què vostè està dient 
que són de consum intern ja estan pagades. El que passa és que no s’han fet, perquè amb 
problemes d’hisenda per pagar amb dies que corresponen és va pagar sense haver fet la 
feina. I les que estaven els 25.000 € era per controlar l’entrada de la zona baixa i de la 
zona alta. I això es va posar i li torna a dir el que ha dit a la senyora Ribó i al senyor 
Anducas, són els que governen ara i posen els diners on volen. No barregin les coses. Les 
càmeres que deia ella amb les càmeres que proposava ell.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.

Mercè Rocas
Diu que agraeix el matis però ella no ha dit que no estigues pagat, sinó encallat. El que ha 
passat es que no s’ha legalitzat. I per tant s’ha pagat el que no estava legalitzat. Parli ell 
o faci una instància i parli amb la Policia Local. 
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Rosa Boladeras
Pregunta si un regidor ha de parlar amb la policia.

Mercè Rocas
Diu que disculpi, què ha dit, parli, truqui, vagi o faci una instància. Allò què més li 
requereixi.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.

J.A. Andrés Palacios
Diu que un parell de punts, el tema de les càmeres senyora Mercè si que és cert que van 
treballar moltíssim aquest tema i li agrairia que no quedessin al calaix perquè si fan falta 
aquestes càmeres. Amb el tema del projecte de la Deixalleria, el projecte està fet, no està 
a les beceroles, està fet. I li sembla que també està aprovat. I és un projecte que no 
implica gaire obre per tant no afecta al terreny. Es podria fer perfectament. Ell no sap si 
és que no l’han informat bé o no s’ho ha mirat bé. Però dir que està a les beceroles. Potser 
el seu projecte estigui a les beceroles per modificar-lo, però aquest, l’ampliació i tot el que 
anava allà el projecte està fet. Redactat i amb aquest preu què era d’aquesta obra què 
significava l’ampliació de la Deixalleria i l’enllumenat del vial que no té enllumenat. Per 
això li prega que si ho desconeix, digui que ho desconeix però ni digui que està a les 
beceroles.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

Jordi Anducas
Diu què en quant a la seva manera de parlar, fa el què pot. En quant al tema de la nau 
d’entitats està d’acord en que hi ha mancances i que s’ha de trobar un lloc tant per entitats 
com bombers, brigada però creuen que tenen possibilitats per reubicar tothom i en el cas 
concret de la Penya del Corb que actualment tenen tres ubicacions, Cal Badia, material 
sota el pavelló i material al magatzem de la brigada. On els agradaria estar és sota el 
pavelló, el que l’han dit. Estan treballant ara amb els tècnics si és compatible o no i els 
diguin quins usos es poden fer servir sota el pavelló, a Cal Badia, en el local llogat a la 
zona Corbera 2000 i en els locals que hi ha disponibles. Un cop ho tinguin els preguntaran 
on volen anar. Un altre tema, sobre els sous de tots ells, amb la composició de govern de 
l’any passat (2017) va pujar a 356.000 €, el sou que ara presenten de tots ells també 
inclou els que estaven al govern des de el mes de gener fins a l’abril són 297.000 € han 
reduït en 59.000 € el sou global de tots ells aquest any 2018 degut a varies raons que 
sumen i resten. Ara són 10 i abans eren 8 i abans 6. Que resten, els regidors de la CUP 
com han dit s’han baixat el sou i actualment no hi ha sou d’alcaldessa. Aquets 59.000 € 
els dedicaran a tot el requisits de coses que han intentat potenciar.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramón Gabarron.

Ramón Gabarron
Diu que segueix dient les coses de la manera que vol i com no són. No pot comparar el 
pressupost del 2017 que durant tot l’any va haver un equip de govern sencer amb aquest 
any on ha hagut renúncies. Pot comparar el que hi havia en el pressupost propi amb el 

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

Codi Segur de Validació f51190f82da547ef98a1d75c2a547a6a001

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

18
/0

7/
20

18
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=f51190f82da547ef98a1d75c2a547a6a001


d’ells i resulta que no s’ha rebaixat sinó què s’ha pujat. És el mateix que ha passat amb 
Podemos, diuen unes coses i desprès fan altres. Van dir que serien menys regidors, que 
es baixarien el sou tothom i al final no ha estat així per tant no involucri la “troca”. Tothom 
és lliure de fer el que vulgui i tothom té dret a cobrar inclús possiblement més i el que 
acaba de dir és un engany i la gent aplaudeix perquè són de la seva corda però és un 
engany. Diguin les coses com són realment. No digui falsedats si us plau, com també haver 
dit que ells al 2017 no van establir el crèdit, el van establir perquè es va demanar un crèdit 
pels diners que es van pagar. Digui les coses certes, digui el que cregui, ell està d’acord 
que es vulgui gastar ens 850.000 € en despeses, per ell és una animalada però si ells ho 
volen fer i ho aproven doncs endavant. Tampoc pot dir que hi ha 400.000 € de reserva i a 
més diu que son els interessos de demora. Resulta que son 330.000 €. Quan ell arrodoneix 
una xifra, 330.000 € són 300.000 € no 400.000 € i d’aquests 300.000 € arrodonits també 
hi ha una part amb interessos de demora per tant no sobren 330.000 € i si realment 
sobressin, els pot dedicar a despesa però no redueixi les inversions. Són opinions i aquesta 
com ara està de regidor de la oposició té tot el dret del mon a opinar però el que li demana 
és que no falsegi les coses. Com això que ha dit ara de la comparació de sous, és una 
animalada. Amb ell no li sembla correcta que els regidors de la CUP es baixin el sou. Si 
volen desprès donar a qui vulguin que li donin però no s’ha d’explicar el que es fa amb els 
diners que cobren. El que passa es que ells han de cobrar com tothom perquè els posen 
amb ells també contra les cordes. Igual que li passa a la Colau a Barcelona. Ella ha de 
cobrar uns diners i si desprès no els vol que els doni a qui vulgui per tant això no és 
correcte des de el seu punt de vista.

Jordi Anducas
Respon que només transmetia números i hi ha que sumen i que resten. L’any que ve li pot 
assegurar que serà una mica menys.

Ramón Gabarron
Pregunta, quan 2019? Bueno com que acabaran ells i no els altres.

Jordi Anducas
Diu que com el sou de l’alcaldessa del 2019 no hi serà, segurament que s’estalviaran quatre 
mesos de 45.000 € a l’any.

Ramón Gabarron
Diu que ben estalviats són.

Alcaldessa
Explica què abans de passar a votació volia dir dues coses. Una amb lo de l’OAC que la 
Jordina ha estat venint i treballant, això va ser una petició expressa de les treballadores 
que no donaven abast. Aquella tarda es feien unes cues terribles i tenien que venir dues 
persones a treballar i era inadmissible i amb ells els va dir que això havia estat una decisió 
de l’equip de govern perquè quedava una persona menys a l’OAC. Està totalment d’acord 
que s’ha de dir la veritat i no s’ha de falsejar però aquí hi ha hagut varies vegades que els 
han estat dient amb ells, concretament a ERC, que havien pactat uns pressupostos. Quan 
ells van marxar al novembre, tots a les seves àrees havien estat treballant pressupostos, 
no van arribar a fer ni la primera ronda, no es van seure. Però quan ells van explicar el 
perquè marxaven del govern i ho tornarien a fer una altre vegada, i els van dir que estaven 
disposats a parlar de pressupostos. Com molts municipis que estan tirant endavant els 
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pressupostos amb minoria al govern. Ells van decidir que no, no els faran sentir culpables 
de què estan al mes de juny i encara no tenen pressupostos. Dóna pas a votació.

Rosa Boladeras
Demana fer una explicació de vot.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras i altre dia li prega ho demani abans.

Rosa Boladeras
Respon, l’explicació de vot es fa en el moment de votar senyora alcaldessa.

Alcaldessa
Diu que faci l’explicació de vot.

Rosa Boladeras
Diu què no es pensava que tinguessin el cinisme de treure el sou de l’alcaldia tal com l’han 
tret i si va relacionat amb el pressupost i els motius dels quals perquè no té dedicació, què 
en comptes de tenir el sou que es comentava percep per assistència. Però li sembla innoble 
i cínic que hagin tret això. I ella mateixa en el moment que van fer el pacte de govern van 
estar parlant d’aquest tema, les seves manifestacions a llavors i que no ho considerava 
just per la seva persona i ara digui el que digui. Si no vol explicar les raons per les quals 
ella no pot optar a la dedicació allà ella, ella tampoc ho dirà pas. Sobretot no ho utilitzin 
políticament. 

Alcaldessa
Respon que en cap moment li ha dit això amb ella.

Rosa Boladeras
Diu que el seu company els hi acaba de fregar per la cara. Votaran aquests pressupostos, 
és evident que estan en una situació excepcional. Té raó senyora alcaldessa, estan al dia 
5 de juny i encara no tenen pressupostos municipals. S’ha parlat que ha hagut, el senyor 
Anducas deia accidents, però no han estat accidents. S’han pres decisions per part d’unes 
persones d’aquesta sala i han tingut conseqüències. Van marxar tal com han descrit ara, 
van marxar del govern i els van deixar a l’estacada. Es cert que va dir que recolzarien els 
pressupostos però a l’hora de la veritat, exactament el dia 7 de març van tenir una reunió 
per parlar de pressupostos, que hi eren ells. El senyor Arturo es veu que no se’n recordava 
del que van dir. I van dir que aquells pressupostos no els aprovarien. El seu portaveu era 
el senyor Anducas. I els van dir, pot ser estaven enrabiats perquè havia entrat el PDeCat 
al govern, els van dir que no els aprovarien de cap manera. De manera que diguin les 
coses pel seu nom. Només vol que quedi constància del seu posicionament de vot. Perquè 
també han tingut la “barra” de dir que un dels motius de la Moció de censura era que no 
hi havia pressupostos. Se’n van del govern, deixen en minoria, i llavors diuen que no poden 
fer res perquè no tenen pressupostos. I no els tenen no només pel que van fer, sinó també 
pel que van fer els senyors del PDeCat. Van elaborar conjuntament uns pressupostos, van 
acceptar modificacions i tres minuts abans de anar-los a aprovar li va dir amb ella que 
s’abstindrien. Cosa que desprès va dir el contrari. Però amb ella, el li va dir que 
s’abstindrien i que deixaven el govern. Val? Això els ha portat al dia d’avui, amb els 
pressupostos, al mes de juny, sense aprovar. Uns pressupostos que avui presenten, ella 
no entrarà de qui són, pensa que són pels corberencs i corberenques. I ells se’ls fan seus 
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i els presenten ara. D’una manera molt possibilista, poc entusiasta, l’ha sorprès això sent 
qui lidera l’àrea d’hisenda i què els senyors de la CUP diguin què no són els seus. Per tant 
no cal que els votin si no són els seus. Amb ells també és van veure el dia abans de parlar 
amb ERC, amb el senyor Cañellas i amb un company seu de partit i els van dir tots els 
motius pels quals no votaven els pressupostos què són mes o menys el que presenten ara 
i fins i tot ella va preguntar “i si incorporessin processos de municipalització? Votaríeu a 
favor?”. Van dir que no i ara mes o menys el mateix ho presenten i ho aproven. El senyor 
Anducas també els va fer una recriminació en aquella proposta i els va dir que no eren 
prou atrevits, que no gastaven que s’havia d’estressar les finances. Ara amb aquets canvis 
hi ha unes coses que no s’entenen, estressem les finances però desprès resulta què no 
demanaran crèdit perquè potser desprès no poden fer les coses. És difícil entendre aquesta 
barreja estranya entre gosadia i desprès els agafa por de tirar endavant. Hi ha una cosa 
fonamental què es el PAM i el que han dit és què el van fer junts, el van presentar al 2017 
perquè abans no és podia. Perquè abans no tenien sanejats els comptes municipals, no hi 
havia capacitat d’inversió i tampoc no sabien les quantitats que els arribarien de les entitats 
supramunicipals (Diputació i AMB). Senyora Febrero, era alcaldessa i ho va explicar a la 
presentació què es va fer a la Biblioteca municipal. I ara diuen “ui van estar un any i mig 
per fer això”. Eren amb ells, no van trigar un any i mig, no hi havia els diners com per 
poder fer però no l’elaboració. La proposta d’ells, dia 6-7 de març, portava una actualització 
del PAM. Si la van fer ells, també la poden fer ara. No s’ha d’actualitzar sencer, simplement 
han de dir quines són les inversions que mantenen de cara al 2018 i quins són els destins 
dels diner no utilitzats en el PAM 2017. Això és tan difícil? I això és essencial per entendre 
aquest pressupost que ara estan aprovant. Sense conèixer aquest pla i amb aquesta actitud 
es fa molt difícil fer-los confiança. Però no faran un exercici de irresponsabilitat com van 
fer ells. No deixaran Corbera mig any més sense pressupostos, no pot ser i per tant els fan 
confiança, tirin endavant. S’abstindran. Si és una possibilitat, abstenir-se, votar a favor i 
votar en contra. I moltes vegades, encara que no s’estigui plenament d’acord, s’ha de fer 
un exercici de mirar a contribuir en positiu. I això és el que fan avui i per tant, uns números 
que són en essència el mateix que havien treballat amb ells durant tres anys i el mateix 
que tenien preparat, el que els estranya què amb ells fa tres mesos els consideraven 
nefastos i avui els aproven per tant els fa pensar que pot ser les seves motivacions no són 
la ciutadania de Corbera. Però com que la seva motivació si que és la ciutadania de 
Corbera, que no es treballi en va i que es pugui tirar endavant les coses i la seva obligació 
ara és tirar-les endavant i sinó no haver fet la Moció de censura i no haver-se posat al 
capdavant del govern perquè es suposa què és que tenen clar el que volen fer i que tot el 
que es proposen ho faran i això és el que espera pel bé d’aquest municipi.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

Jordi Anducas
Diu què només un comentari. Amb ell l’han jutjat la manera què té de parlar i s’agafa la 
llicència de jutjar.

Rosa Boladeras
Diu a la senyora alcaldessa què això ha estat una explicació de vot. Què si hi ha més torns 
de paraules entraran una altre vegada en el debat si hi ha al·lusions.

Alcaldessa
Respon què ella també s’ha sentit al·ludida i no la contestarà.
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Jordi Anducas
Diu què ha vist una estratègia de anar.. és com quan fas un assalt, el primer assalt 
deixarem “vidilla, vidilla” i arriba l’últim assalt i surt la peça grossa i fa aquí una classe de 
que han de fer. I els dóna confiança, moltes gràcies, els diu què no estan entusiasmats. 
Escolti estan “entusiasmadísims”  i amb unes ganes de tirar endavant que no es pot 
imaginar. I sinó surti al carrer i vegi l’activitat que han generat. Només dir, a banda de 
festes i festejos estan fent moltes altres coses. En quant a que cita les reunions que han 
tingut ell no se’n amaga què el 6 de març, era el dia del seu aniversari. El 7 era el dia 
següent al seu aniversari, i ell, el senyor Palacios que pot mirar el seu Facebook on va fer 
un acta de la seva reunió. Els va dir el que amb menys mesura han fet. “Treguin inversions 
i fiquin despesa corrent.”  I els va dir una i dos i tres vegades i ells què no que no i el 
senyor Gabarrón li deia que això no era ser prudent. I ara l’està dient el que han fet. Han 
fet el que deien. Ell en aquella reunió en nom d’ERC els demanava més, però no estan sols 
en aquets equip de govern. Són un govern de quatre partits i s’han posat d’acord. Quan 
ell ha estat en el govern amb ells, l’ha costat molt negociar amb ells. Amb vostè és “o lo 
tomas o lo dejas” I ara que ja no hi són, se’ls ha escapat de les mans. Ho sent molt i 
sobretot el sap molt de greu perquè ell ha patit més que potser ells de la inactivitat que 
ha hagut en aquest mesos, perquè ell a banda dels números què és la seva professió, 
activa la màquina. Ara s’han de posar a treballar. La responsabilitat d’aquests 6 mesos és 
injust que se l’atribueixin amb ells i al PDeCat. Ells també van prendre una decisió i la 
respecten però va tenir conseqüències. La responsabilitat ha de ser compartida.

Alcaldessa
Dóna pas a la votació.
Vots a favor:  Pol Ejarque i Cortés i Jordina Ribó Garriga (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:  Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo 
Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). 

Vots en contra:  Manel Ripoll i Puertas (MPC),

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

RÈGIM INTERIOR

8. Aprovació plantilla pressupostària i RLT 2018.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de 

l’Àrea de Règim Interior, amb el text següent:

ASSUMPTE: MODIFICACIÓ RELACIÓ LLOCS DE TREBALL I APROVACIÓ PLANTILLA 
PRESSUPOSTÀRIA 2018
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S’ha elaborat la plantilla del personal de la Corporació i la modificació de la relació de 
llocs de treball, en compliment del que disposen l'article 291.1 de la Llei 8/1987, de 
15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 25 i 28.1 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. 

Tot i que l’Estat encara no ha aprovat la Llei de pressupostos generals per a 2018, s’ha 
considerat adient contemplar un increment de les retribucions de l’1,75 % i crear un 
fons addicional del 0,20% de la massa salarial, si bé s’ha d’entendre supeditat a les 
possibles variacions que es puguin donar com a conseqüència de l’aprovació de la 
corresponent normativa estatal.

La tècnica de Recursos Humans ha emès l’informe 83/2018.

S’acorda:

PRIMER. Determinar la previsió de les retribucions bàsiques a percebre durant l'any 
2018 pel personal de l’Ajuntament en concepte de sou i triennis, en les nòmines 
ordinàries de gener a desembre de 2018, les quantitats referides a dotze mensualitats 
que es recullen a continuació, les quals representen un increment de l’1,75% respecte 
a l’any 2017, restant en tot cas supeditades a la seva aprovació o modificació per la 
corresponent normativa estatal:

GRUP / 
SUBGRUP SOU TRIENNIS

A1 13.813,92 531,48

A2 11.944,56 433,32

B 10.441,14 380,22

C1 8.968,44 327,84

C2 7.464,12 223,08

E 6.831,60 168,00

SEGON. Determinar la previsió de les pagues extraordinàries a percebre al juny i 
desembre 2018, en concepte de sou i triennis, seran retribuïdes d’acord amb les 
següents quanties, les quals representen un increment de l’1,75% respecte a l’any 
2017, restant en tot cas supeditades a la seva aprovació o modificació per la 
corresponent normativa estatal:
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GRUP / 
SUBGRUP SOU TRIENNIS

A1 710,35 27,32

A2 725,94 26,33

B 752,00 27,39

C1 645,93 23,60

C2 616,34 18,41

E 569,30 14,00

Les pagues extraordinàries tindran un import, cadascuna d’elles, d’una mensualitat de 
sou, triennis i complement de destí mensual que percebi el personal.

TERCER. Determinar la previsió de les quanties corresponents al complement de 
destinació per l’any 2018 dels diferents nivells dels llocs de treball, referides a dotze 
mensualitats, les quals representen un increment de l’1,75% respecte a l’any 2017, 
restant en tot cas supeditades a la seva aprovació o modificació per la corresponent 
normativa estatal:

NIVELL IMPORT
30 12.066,36
29 10.823,04
28 10.368,00
27 9.912,72
26 8.696,64
25 7.715,88
24 7.260,60
23 6.805,92
22 6.350,40
21 5.896,08
20 5.476,80
19 5.197,20
18 4.917,36
17 4.637,76
16 4.358,64
15 4.078,56
14 3.799,32
13 3.519,24
12 3.239,52
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11 2.959,80
10 2.680,56
9 2.540,76
8 2.400,48
7 2.260,92
6 2.120,88
5 1.981,08
4 1.771,44
3 1.562,28
2 1.352,40
1 1.142,88

QUART. Aprovar la previsió distribució del complements específics per l’any 2018, els 
quals representen un increment de l’1,75% respecte a l’any 2017, les quals es detallen 
a continuació, restant en tot cas supeditades a la seva aprovació o modificació per la 
corresponent normativa estatal.

DENOMINACIÓ
DIFICULTAT 

TÈCNICA
ESPECIAL 

DEDICACIÓ RESPONS.
COND. 

DE FEINA TOTAL MENSUAL
AGENT DE POLICIA TT 3.219,93 2.146,67 4.293,26 4.623,13 14.282,99 1.020,21
AGENT DE POLICIA TR 3.219,93 2.146,67 4.293,26 3.226,77 12.886,63 920,47
ARQUITECTE              4.401,30 2.934,17 5.868,33 1.467,09 14.670,89 1.047,92
ARQUITECTE TÈCNIC / 
ENGINYER TÈCNIC 3.234,59 2.156,39 4.312,78 1.078,20 10.781,96 770,14
ARQUITECTE URB. 7.005,30 4.670,19 9.340,38 2.335,10 23.350,97 1.667,93
ARXIVER 2.749,35 1.832,91 3.665,80 916,46 9.164,52 654,61
AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA 1.878,33 1.252,23 2.504,44 626,12 6.261,12 447,22
AUXILIAR DE GESTIÓ 1.878,29 1.252,20 2.504,39 626,10 6.260,98 447,21
AUXILIAR DE GESTIÓ 
D'ALCALDIA / RRHH / 
HISENDA 2.134,31 1.422,85 2.845,72 711,43 7.114,31 508,17
AUXILIAR DE GESTIÓ 
DE L'OAC 1.878,29 1.252,20 2.504,39 2.369,86 8.004,74 571,77
AUXILIAR DE GESTIÓ 
MOBILITAT 2.129,06 1.419,35 2.838,73 709,68 7.096,82 506,92
AUXILIAR DE GESTIÓ 
D'ESPORTS 2.134,29 1.422,85 3.240,28 2.369,86 9.167,28 654,81
AUXILIAR TÈCNIC DE 
RÀDIO 1.348,05 898,69 1.797,40 449,34 4.493,48 320,96
BIBLIOTECÀRIA 1.034,74 689,82 1.379,65 344,90 3.449,11 246,37
CAP DE COLLA 
BRIGADA FORESTAL 3.077,00 2.051,33 4.102,66 1.025,67 10.256,66 732,62
CAP DE SECCIÓ DEL 
SERVEI 
D'ADMINISTRACIÓ/CAP 
DE SECCIÓ DE L’OAC 4.071,98 2.714,65 5.429,30 1.357,33 13.573,26 969,52
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SERGENT - CAP DE LA 
POLICIA 7.141,08 4.760,72 9.521,44 2.380,36 23.803,60 1.700,26
CAP DE SERVEI 
D'INTERVENCIÓ (TAE) 7.190,76 4.793,83 9.587,70 2.396,92 23.969,21 1.712,09
CAP DE SERVEI 
D'AFERS TRIBUTARIS 
(TAG) 4.604,56 3.069,71 6.139,41 1.534,85 15.348,53 1.096,32
CAPORAL DE POLICIA 
TT              4.100,46 2.733,65 5.467,27 4.916,65 17.218,03 1.229,86
CAPORAL DE POLICIA 
TR 4.100,46 2.733,65 5.467,27 3.520,29 15.821,67 1.130,12
CONSERGE 1.472,47 981,66 1.963,30 490,85 4.908,28 350,59
CONSERGE – 
Instal·lacions piscina 
municipal 1.712,62 981,66 2.118,03 3.062,81 7.875,12 562,51
ENGINYER 
INDUSTRIAL 2.882,72 1.921,82 3.843,64 960,91 9.609,09 686,36
FUNCIONARI EN 
SEGONA ACTIVITAT 3.219,93 2.146,67 4.293,26 1.073,32 10.733,18 766,66
INTERVENTOR            7.190,77 4.793,84 9.587,69 2.396,91 23.969,21 1.712,09
OFICIAL DE 1ª 2.121,73 1.414,49 2.828,97 707,25 7.072,44 505,17
PEÓ 1.588,50 1.059,00 2.118,02 529,50 5.295,02 378,22
PROFESSOR 3.222,54 2.148,36 4.296,73 1.074,18 10.741,81 767,27
PROFESSOR ESCOLA 
DE MÚSICA 3.253,27 2.168,86 4.337,70 1.084,42 10.844,25 774,59
PSICÒLEG 2.041,02 1.360,67 2.721,36 680,34 6.803,39 485,96
SECRETARI               9.028,74 6.019,16 12.038,33 3.009,58 30.095,81 2.149,70
SERGENT                   6.645,99 4.760,72 8.715,90 2.380,36 22.502,97 1.607,36
TÈCNIC AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA 1.528,89 1.019,27 2.038,53 509,63 5.096,32 364,02
TÈCNIC AUXILIAR DE 
GESTIÓ 2.372,34 1.581,55 3.163,11 790,78 7.907,78 564,84
TECNIC AUXILIAR DE 
GESTIÓ DEL SERVEI 
D'URBANISME 2.863,08 1.908,73 3.817,45 954,36 9.543,62 681,69
TÈCNIC AUXILIAR 
DELINEANT 2.274,31 1.516,21 3.032,41 758,11 7.581,04 541,50
TÈCNIC 
D'ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL (TAE) - 
Lletrat 9.028,74 6.019,16 12.038,33 3.009,58 30.095,81 2.149,70
TÈCNIC 
D'ADMINISTRACIÓ 
GENERAL (TAG) 3.155,69 2.103,78 4.207,58 1.051,90 10.518,95 751,35
TECNIC MIG / TÈCNIC 
D’OCUPACIÓ/ 
TREBALLADORS 
SOCIALS / EDUCACORS 
SOCIALS 2.066,75 1.377,83 2.755,65 688,91 6.889,14 492,08
TECNIC MIG DE 
RECURSOS HUMANS 2.610,67 1.740,45 3.480,90 870,22 8.702,24 621,59
TREBALLADOR/A 
FAMILIAR 1.426,53 951,01 1.902,03 475,48 4.755,05 339,65
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TRESORER/A 4.604,56 3.069,71 6.139,41 1.534,85 15.348,53 1.096,32

Tot seguit es detallen les diferents peculiaritats del complement específic d’alguns llocs 
de treball:

Policia Local:

El complement específic remunera de forma especial, en el cas de la Policia Local, el 
desenvolupament d’una jornada superior a la ordinària, en els termes establerts a 
l’annex I de Policia Local, art.10, dels Pactes de Treball del personal funcionari al servei 
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

El complement específic remunera de forma especial, en el cas de la Policia Local, el 
complement de perillositat, degut a la condició objectiva que es desprèn de l’activitat 
exercida per aquest col·lectiu.

S’ha arribat a una proposta d’acord dels pactes de treball del personal funcionari de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per la modificació del complement específic de 
la policia local, un cop aprovat per l’òrgan competent es signarà l’addenda 
corresponent.

El factor nocturnitat, torn trencat i rotativitat quedarà recollit dins del complement 
específic, en l’apartat de condicions de feina,  tal i com es detalla a continuació:

Agent policia TT i caporal policia TT : 290,73 *12 = 3.488,76 euros bruts any

Agent policia TR i caporal policia TR: (19,38 * 6,10 nit/mes + 58,15 
rotativitat) *12 = 2.116,42 euros bruts any

Quedant el complement específic per categories de la següent manera: 

AGENT DE POLICIA TT 14.037,34 € bruts/anyals en 14 pagues
AGENT DE POLICIA TR 12.665,00 € bruts/anyals en 14 pagues
CAPORAL TT            16.921,90 € bruts/anyals en 14 pagues
CAPORAL TR        15.549,56 €  bruts/anyals en 14 pagues 

Aquests imports seran d’aplicació a partir de l’1 d’agost de 2018 i 
s’actualitzaran els imports quan s’aprovi la normativa estatal corresponent.

Altres llocs de treball:

Auxiliars de gestió adscrits als serveis de l’OAC, d’esports i mobilitat:

El complement específic d’aquests llocs de treball retribueixen la major responsabilitat 
en quan tasques realitzades de l’àrea de joventut i en quan a jornades alternes en 
horari de tardes.

Auxiliar de gestió adscrits als serveis de Recursos Humans, Alcaldia, Intervenció:
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El complement específic d’aquests llocs de treball retribueixen la major responsabilitat 
en quan tasques realitzades als referits serveis.

Tècnic auxiliar de gestió adscrit al servei d’Urbanisme:

El complement específic d’aquest lloc de treball retribueix la major responsabilitat en 
quan tasques realitzades al referit servei.

Tècnic mig adscrit als serveis de Recursos Humans:

El complement específic d’aquest lloc de treball retribueix la major responsabilitat en 
quan tasques realitzades al referit servei.

Cap de secció de l’OAC:

Les funcions assignades al lloc de treball núm.70 s’equiparen en quan a les retribucions 
en concepte del complement específic del lloc de treball núm.11.

Lloc de treball núm. 86 conserge adscrit al servei d’esports:

Les funcions assignades al lloc de treball núm.86, conserge de  l’espai de la piscina 
municipal, tenen major dificultat tècnica, responsabilitat i perillositat (condicions de 
feina) que les funcions exercides pels conserges d’altres espais municipals, i per tant 
queden retribuïdes tal i com reflecteix el complement específic. 

CINQUÈ. Determinar que el complement de productivitat corresponent al personal 
d’aquest Ajuntament retribuirà l’especial rendiment, l’activitat i dedicació 
extraordinària i l’interès o iniciativa amb que es desenvolupin els diferents llocs de 
treball, i que es preveu amb efectes a 1 de gener de 2018, queda distribuït de la forma 
següent, el qual representa un increment de l’1,75% respecte a l’any 2017, restant en 
tot cas supeditat a la seva aprovació o modificació per la corresponent normativa 
estatal:

Tot seguit es detallen dues peculiaritats del complement de productivitat de dues 
treballadores:

El complement de productivitat de la senyora C.Ll.M. (LOPD) s’aplicarà a partir de l’1 
de febrer de 2018 i la senyora G.G.R. (LOPD) percebrà a data 1 de gener de 2018 un 
increment de 1.743,70 euros bruts anyals en relació amb l’import que tenia estipulat 
l’any 2017.

Determinar que a l’annex I dels Pactes de Treball del Personal Funcionari al Servei de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat estableix un complement de nocturnitat, 
complement de rotativitat i complement de torn trencat, pels funcionaris de la Policia 
Local que desenvolupin les tasques pròpies del càrrec en el torn de nit, en règim 
d’horari de torns, i en règim horari especial de torn partit respectivament.
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Determinar que es crea una borsa de 37.696,56 euros pel pagament d’aquests 
complements, els quals ja inclou l’increment previst de l’1,75 % respecte a les 
previstes per l’any 2017, quedant supeditada a l’aprovació de la normativa estatal 
corresponent.  Aquests complements de la policia s’abonaran fins al 31 de juliol de 
2018 i a partir de l’1 d’agost de 2018, tal i com queda reflectit al punt quart quedarà 
inclòs al complement específic. 

TREBALLADOR/A
TOTAL  
ANUAL

TOTAL 
MENSUAL

A.M.,M. (LOPD) 5.108,04 364,86
A.G., F.J. (LOPD) 4.309,34 307,81
A.E.,P (LOPD) 6.973,40 498,10
A.Z.,A (LOPD) 4.309,34 307,81
A.G.,O (LOPD) 3.633,00 259,50
A.M.,A. (LOPD) 4.309,34 307,81
A.P.,A.M. (LOPD) 2.594,90 185,35
A.G.,P (LOPD) 3.113,88 222,42
B.M.,G.R. (LOPD) 4.175,78 298,27
B.R.,R. (LOPD) 2.747,36 196,24
B.G.,S (LOPD) 3.785,18 270,37
B.A.,A. (LOPD) 6.973,40 498,10
B.F.,J (LOPD) 2.673,72 190,98
B.T.,J. (LOPD) 7.523,46 537,39
B.A.,R. (LOPD) 4.077,78 291,27
B.A.,J. (LOPD) 3.123,68 223,12
B.A., S. (LOPD) 1.743,56 124,54
B.A., J. (LOPD) 1.861,30 132,95
B.V., G (LOPD) 3.828,58 273,47
B.A., M.E. (LOPD) 1.897,00 135,50
B.A., M (LOPD) 3.088,96 220,64
C.R., M (LOPD) 1.861,30 132,95
C.T., F. (LOPD) 3.192,70 228,05
C.B., I (LOPD) 4.278,68 305,62
C. C., M.J. (LOPD) 2.747,36 196,24
C.F., S. (LOPD) 13.942,46 995,89
C.M., A. (LOPD) 2.747,36 196,24
C.G., C (LOPD) 333,48 23,82
C.A., M. (LOPD) 1.861,30 132,95
C.B., S (LOPD) 3.113,74 222,41
C.B., E. (LOPD) 4.803,26 343,09
C.R., M. (LOPD) 1.037,96 74,14
C.D., J.A. (LOPD) 3.743,74 267,41
D.M. R., R. (LOPD) 2.145,08 153,22
D.S. A., D (LOPD) 7.523,46 537,39
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D.P., J (LOPD) 3.785,18 270,37
D.d. l. A., J (LOPD) 2.812,46 200,89
D.G., A. (LOPD) 2.747,36 196,24
E.B., M.J. (LOPD) 3.468,64 247,76
E.LL., N. (LOPD) 3.972,92 283,78
F.L., D (LOPD) 3.743,74 267,41
F.M., L. (LOPD) 2.258,62 161,33
F.S., C. (LOPD) 17.604,44 1.257,46
F.M., M (LOPD) 3.937,22 281,23
F.C., N (LOPD) 1.224,58 87,47
G. B., C. (LOPD) 4.618,88 329,92
G.G., J.A. (LOPD) 3.785,18 270,37
G.L., J. (LOPD) 2.747,36 196,24
G.R., F.M. (LOPD) 6.493,06 463,79
G.F., A. (LOPD) 7.523,46 537,39
G.Ll., E. (LOPD) 2.812,46 200,89
G.R.,G. (LOPD) 3.640,70 260,05
G.M., E. (LOPD) 3.785,18 270,37
G.C., S. (LOPD) 1.861,30 132,95
G.C.,M.C. (LOPD) 7.523,46 537,39
G.F.,S. (LOPD) 1.861,30 132,95
G.G., P. (LOPD) 9.555,98 682,57
G.R., A.P. (LOPD) 4.357,92 311,28
G.R.,E. (LOPD) 1.743,56 124,54
G.S. R.M. (LOPD) 7.523,46 537,39
H.V., A.I. (LOPD) 7.997,08 571,22
I.E., L.J. (LOPD) 7.523,46 537,39
I.P., M.J. (LOPD) 5.498,78 392,77
I.J., M. (LOPD) 6.973,40 498,10
J. S., A. (LOPD) 2.812,46 200.89
J.L., M.I. (LOPD) 1.897,00 135,50
J.J., C. (LOPD) 6.973,40 498,10
J. J., F.J. (LOPD) 7.523,46 537,39
K.,H. (LOPD) 2.812,46 200,89
L.A., J. (LOPD) 2.747,36 196,24
L.C., A (LOPD) 3.937,22 281,23
Ll. L., N (LOPD) 1.743,56 124,54
Ll. R., D.D. (LOPD) 7.523,46 537,39
Ll. M., C (LOPD) 4.691,96 335,14
L.C., A. (LOPD) 4.309,34 307,81
L.L., S. (LOPD) 1.897,00 135,50
L. M., M. (LOPD) 5.498,92 392,78
L.G., F. (LOPD) 946,40 67,60
M.A., S. (LOPD) 3.972,92 283,78
M.C., A. (LOPD) 3.397,80 242,70
M.B., D. (LOPD) 7.523,46 537,39
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M.M., M. L. (LOPD) 2.747,36 196,24
M.B., F. (LOPD) 6.973,40 498,10
M.S., M.J. (LOPD) 1.743,56 124,54
N.M., Y (LOPD) 1.897,00 135,50
N.T., E. (LOPD) 4.113,48 293,82
O.G., R. (LOPD) 6.973,40 498,10
P.D., D. (LOPD) 7.523,46 537,39
P.P., I.(LOPD) 3.797,50 271,25
P.R., S.(LOPD) 1.861,44 132,96
P.O., M (LOPD) 4.267,34 304,81
P.V., M (LOPD) 4.309,34 307,81
R.P., S (LOPD) 2.592,38 185,17
R.S., M (LOPD) 1.861,30 132,95
S.B., D (LOPD) 1.861,30 132,95
S.G., C (LOPD) 4.309,34 307,81
S.T., M.J. (LOPD) 8.506,96 607,64
S.G., J. (LOPD) 7.722,26 551,59
S.F., C (LOPD) 7.523,46 537,39
S.F., I (LOPD) 5.858,72 418,48
T.S.,J. (LOPD) 7.523,46 537,39
V.G., Y (LOPD) 333,48 23,82
V.V.,J (LOPD) 7.523,46 537,39
V.A., N (LOPD) 1.861,30 132,95
V.E., A.O. (LOPD) 7.523,46 537,39

Que la productivitat assignada no té en compte les reduccions de jornada per conciliar 
la vida personal i familiar, i per tant en aquests casos es pressuposta el 100% de 
l’import.

Els conserges de l’àrea d’esports que per les seves circumstàncies objectives 
relacionades amb el tipus de lloc de treball i el desenvolupament del mateix en torns 
festius se’ls hi retribueix dins els complement de productivitat.

SISÈ. Determinar que es preveu que les gratificacions per serveis extraordinaris 
experimenten un màxim d’un 1,75 per cent de creixement respecte a les assignades 
al 31 de desembre de 2017, restant en tot cas supeditades a la seva aprovació o 
modificació per la corresponent normativa estatal, tot determinant que aquestes 
gratificacions tindran caràcter excepcional i sols podran ésser reconegudes per serveis 
prestats fóra de la jornada habitual de treball, i en cap cas podran ésser fixes en la 
seva quantia ni periòdiques, ni originar drets individuals en períodes successius, que 
es remuneraran en les quanties següents:

GRUP / 
SUBGRUP

SERVEIX 
EXTRAORDINARIS 

LABORABLES

SERVEIS 
EXTRAORDINARIS 

FESTIUS O 
NOCTURNS

A1 21,95 27,41

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

Codi Segur de Validació f51190f82da547ef98a1d75c2a547a6a001

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

18
/0

7/
20

18
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=f51190f82da547ef98a1d75c2a547a6a001


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

 

A2 21,23 26,55

C1 19,82 24,76

C2 17,69 22,12

E 12,72 15,90

S’entenen com a festives totes les hores realitzades fora dels dies ressenyats com a 
laborables en el calendari laboral aprovat anyalment pel Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya o, pels Policies Locals els alternatius que resultin del seu 
quadrant. S’entenen com a nocturnes les hores extraordinàries treballades entre les 
22 i les 6 hores.

SETÈ. Determinar que el complement per guàrdia, pels empleats de la Brigada, es 
preveu un increment màxim de l’1,75 per cent respecte a la quantitat assignada al 
desembre de 2017, restant en tot cas supeditat a la seva aprovació o modificació per 
la corresponent normativa estatal

VUITÈ. Crear un fons addicional del 0,20% de la massa salarial que prèvia negociació 
col·lectiva es podrà destinar entre altres mesures a la implantació de plans o projectes 
de millora de la productivitat o la eficiència, la revisió de complements específics entre 
llocs equiparables, la homologació de complements de destí o aportació a fons de 
pensions, restant en tot cas supeditat a la seva aprovació o modificació per la 
corresponent normativa estatal. 

NOVÈ. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat en el sentit següent i de conformitat amb l’informe 83/2018 emès 
per la tècnica de recursos humans:

PERSONAL LABORAL  / LLOC DE TREBALL

Nº A RD CS SERVEI
DENOMINACIÓ 
DEL LLOC DE 
TREBALL

RL AG CD

129 00 02 00 comunicació
Auxiliar de 
gestió L/F C2 14

DESÈ. Aprovar la relació de llocs de treball de l’exercici 2018 la qual, un cop efectuades 
les modificacions consignades a l’apartat anterior, queda de la manera següent: 

Nº A RD CS SERVEI DENOMINACIÓ DEL LLOC DE 
TREBALL RL AG CD

17 00 00 00 Alcaldia Auxiliar de gestió del servei d’alcaldia L/F C2 14
7 00 00 00 Alcaldia Auxiliar de gestió del servei d'alcaldia L C2 16

23 00 00 03 Arxiu Arxiver L A1 21
25 00 00 03 Arxiu Auxiliar de gestió L/F C2 14
22 01 04 01 Benestar social i gent gran Auxiliar de gestió L/F C2 14
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115 01 04 01 Benestar social i gent gran Conserge L E 13
110 01 04 01 Benestar social i gent gran Educador/a social L A2 21
21 01 04 01 Benestar social i gent gran Tècnic/a auxiliar de gestió F C1 16

112 01 04 01 Benestar social i gent gran Treballador/a Familiar L C2 14
107 01 04 01 Benestar social i gent gran Treballador/a social L A2 21
108 01 04 01 Benestar social i gent gran Treballador/a social L A2 21
109 01 04 01 Benestar social i gent gran Treballador/a social L A2 21
119 01 05 00 Biblioteca Bibliotecari/a L A2 21
120 01 05 00 Biblioteca Tècnic/a auxiliar de biblioteca L C1 14
183 01 05 00 Biblioteca Tècnic/a auxiliar de biblioteca L C1 14
184 01 05 00 Biblioteca Tècnic/a auxiliar de biblioteca L C1 14
140 02 08 00 Comerç Tècnic/a auxiliar de gestió F C1 16
155 00 00 05 Compres i contractacions Auxiliar de gestió F C2 14
75 00 02 00 Comunicació Auxiliar de gestió F C2 14

179 00 02 00 Comunicació Auxiliar de gestió L/F C2 14
73 00 02 01 Comunicació Auxiliar tècnic/a de ràdio L C2 14

129 00 02 00 Comunicació Auxiliar de gestió L/F C2 14
156 01 05 01 Cultura Auxiliar de gestió L/F C2 14
123 01 05 01 Cultura Tècnic/a auxiliar de gestió F C1 16

114 01 04 01 Desenvolupament econòmic / 
Tecnologia i innovació Auxiliar de gestió F C2 14

125 02 06 00 Desenvolupament econòmic / 
Tecnologia i innovació

Tècnic mig de desenvolupament 
econòmic L A2 21

126 02 06 00 Desenvolupament econòmic / 
Tecnologia i innovació Tènic/a d'ocupació L A2 21

99 01 03 02 Ensenyament Auxiliar de biblioteca L C2 14
18 01 03 02 Ensenyament Conserge L/F E 13

100 01 03 02 Ensenyament Conserge F/L E 13
101 01 03 02 Ensenyament Conserge F/L E 13
102 01 03 02 Ensenyament Conserge L E 13
103 01 03 02 Ensenyament Conserge L E 13
163 01 03 02 Ensenyament Conserge L/F E 13
96 01 03 02 Ensenyament Professor/a L A1 21
91 01 03 02 Ensenyament Professor/a d'escola de música L A1 20
92 01 03 02 Ensenyament Professor/a d'escola de música L A1 20
93 01 03 02 Ensenyament Professor/a d'escola de música L A1 20
94 01 03 02 Ensenyament Professor/a d'escola de música L A1 20
95 01 03 02 Ensenyament Professor/a d'escola de música L A1 20

188 01 03 02 Ensenyament Professor/a d'escola de música L A1 20
189 01 03 02 Ensenyament Professor/a d'escola de música L A1 20
89 01 03 02 Ensenyament Psicòleg/a L A1 22
97 01 03 02 Ensenyament Tècnic/a d'educació L A2 21
98 01 03 02 Ensenyament Tècnic/a d'educació L A2 21
16 01 03 01 Esports Auxiliar de gestió L/F C2 14
84 01 03 01 Esports Conserge L E 13
85 01 03 01 Esports Conserge L E 13
86 01 03 01 Esports Conserge L E 13
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87 01 03 01 Esports Conserge L E 13
88 01 03 01 Esports Conserge F/L E 13
82 01 03 01 Esports Tècnic/a d'esports L A2 21

106 01 04 00 Igualtat de gènere Tècnic/a de polítiques de gènere L A2 21
131 02 06 01 Informàtica Auxiliar de gestió F C2 14
141 02 07 00 Intervenció Auxiliar de gestió del servei d'hisenda L/F C2 16
178 03 07 00 Intervenció Auxiliar de gestió del servei d'hisenda F C2 14
139 02 07 00 Intervenció Cap de servei d'intervenció (TAE) F A1 25
137 02 07 00 Intervenció Interventor/a F A1 26
164 03 09 01 Medi Ambient Tècnic/a de medi ambient L A2 21
29 00 00 04 OAC Auxiliar de gestió de l’OAC F C2 14
30 00 00 04 OAC Auxiliar de gestió de l’OAC F C2 14
32 00 00 04 OAC Auxiliar de gestió de l’OAC L/F C2 14
76 00 00 04 OAC Auxiliar de gestió de l’OAC L/F C2 14
70 00 00 04 OAC Cap de secció de l'OAC F C1 18
33 00 00 04 OAC Conserge F E 13
67 00 01 01 Protecció Civil/Mobilitat Auxiliar de gestió L/F C2 14
6 00 01 01 Protecció Civil / Mobilitat Auxiliar de gestió de mobilitat F C2 16

15 00 00 02 Recursos Humans Auxiliar de gestió de RRHH L/F C2 14
157 00 00 02 Recursos Humans Auxiliar de gestió  de RRHH L/F C2 14
20 00 00 02 Recursos Humans Tècnic/a mig de RRHH F A2 21
81 01 03 00 Salut Pública i Consum Auxiliar de gestió F C2 14
66 00 00 01 Secretaria Auxiliar de gestió F C2 14

11 00 00 01 Secretaria Cap de secció del servei 
d'administració de Presidència F C1/C2 18

8 00 00 01 Secretaria Secretari/a F A1 30

9 00 00 01 Secretaria Tècnic/a d'Administració Especial TAE 
(Lletrat) F A1 26

172 03 10 00 Secretaria Tècnic/a d'administració general (TAG) F A1 21

187 00 00 01 Secretaria Tècnic/a d'administració general (TAG) F A1 21

44 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
45 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
46 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
47 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
48 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
49 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
50 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
51 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
52 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
53 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
54 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
55 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
56 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
57 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
58 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
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60 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
61 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
62 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
63 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
64 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14

167 00 01 00 Seguretat Ciutadana Auxiliar de gestió L/F C2 14
34 00 01 00 Seguretat Ciutadana Cap de la policia local F A2 24
38 00 01 00 Seguretat Ciutadana Caporal de policia F C1 17
39 00 01 00 Seguretat Ciutadana Caporal de policia F C1 17
40 00 01 00 Seguretat Ciutadana Caporal de policia F C1 17
41 00 01 00 Seguretat Ciutadana Caporal de policia F C1 17
42 00 01 00 Seguretat Ciutadana Caporal de policia F C1 17
43 00 01 00 Seguretat Ciutadana Caporal de policia F C1 17
37 00 01 00 Seguretat Ciutadana Sergent F C1 22

182 00 01 00 Seguretat Ciutadana Sergent F C1 20
65 00 01 00 Seguretat Ciutadana Tècnic/a auxiliar de gestió F C1 16

168 03 09 01 Serveis Públics Cap de colla L C2/E 14
150 03 09 00 Serveis Públics Enginyer/a Industrial L A1 21
170 03 09 01 Serveis Públics Peó L E 13
171 03 09 01 Serveis Públics Peó L E 13

185 03 09 01 Serveis Públics Tècnic/a auxiliar de gestió L C1 16

136 02 07 - Tresoreria Auxiliar de gestió del servei d'hisenda F C2 16
143 02 07 01 Tresoreria Cap de servei d'afers tributaris (TAG) F A1 25
191 02 07 01 Tresoreria Tresorer/a F A1 25
173 03 10 00 Urbanisme i habitatge Arquitecte L A1 21
151 03 09 00 Urbanisme i habitatge Arquitecte tècnic F A2 21
152 03 09 00 Urbanisme i habitatge Arquitecte tècnic L/F A2 21
149 03 09 00 Urbanisme i habitatge Arquitecte Urb. F A1 21
31 03 09 01 Urbanisme i habitatge Auxiliar de gestió L/F C2 14

180 03 10 00 Urbanisme i habitatge Auxiliar de gestió L/F C2 14
174 03 10 00 Urbanisme i habitatge Enginyer/a tècnic F A2 21
175 03 10 00 Urbanisme i habitatge Enginyer/a tècnic L/F A2 21
13 03 09 00 Urbanisme i habitatge Tècnic/a auxiliar de gestió d’urbanisme F C1 16

153 03 09 00 Urbanisme i habitatge Tècnic/a auxiliar delineant F C1 15
154 03 09 00 Urbanisme i habitatge Tècnic/a auxiliar delineant L C1 15
159 03 09 00 Via pública Oficial 1a L C2 14
160 03 09 00 Via pública Oficial 1a L C2 14
158 03 09 00 Via pública Oficial 1a (Cap de la Brigada Municipal) L C2/E 14
161 03 09 00 Via pública Peó L E 13
162 03 09 00 Via pública Peó L E 13
190 00 01 00 Seguretat Ciutadana Aspirant agent policia F C2 14

C1* : Aplicació de l’article 65 de la Llei 3/2015 de mesures fiscals, financeres i 
administratives
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ONZÈ: Aprovar la plantilla pressupostària per a l’exercici 2018, la qual, de conformitat 
amb el contingut d’aquests acords, queda estructurada de la manera següent:

PERSONAL FUNCIONARI

D'HABILITACIÓ AMB CARÀCTER NACIONAL:

1 SECRETARI. Subgrup A1. Nivell 30. 
 1 INTERVENTOR. Subgrup A1. Nivell 26. (Vacant)

1 TRESORER/A. Subgrup A1. Nivell 25. (Vacant).

D'ADMINISTRACIÓ GENERAL:

SUBESCALA TÈCNICA

1 TAG. Cap del Servei d’Afers Tributaris. Subgrup A1. Nivell 25. 
1 TAG. Subgrup A1. Nivell 21. 
1 TAG. Subgrup A1. Nivell 21.(Vacant) 

SUBESCALA ADMINISTRATIVA

1 TÈCNIC AUXILIAR DE GESTIÓ. Cap de secció del servei d’administració de 
presidència. Subgrup C1. Nivell 18. 
1 TÈCNIC AUXILIAR DE GESTIÓ. Cap de secció de l’OAC. Subgrup C1. Nivell 18. 
(Vacant)
5 TÈCNIC AUXILIAR DE GESTIÓ. Subgrup C1. Nivell 16. 

    
SUBESCALA AUXILIAR

2 AUXILIAR DE GESTIÓ. Subgrup C2. Nivell 16. 
2 AUXILIAR DE GESTIÓ. Subgrup C2. Nivell 14.(Vacant) 
7 AUXILIAR DE GESTIÓ. Subgrup C2. Nivell 14. 

SUBESCALA SUBALTERNA

3 CONSERGES. Agrupació Professional (E). Nivell 13. Laboralització  

D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL:

SUBESCALA TÈCNICA

1 TECNIC D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. Lletrat. Subgrup A1. Nivell 26.
    1 TAE. Cap del servei d’intervenció. Subgrup A1. Nivell 25 (Vacant) 

1 ARQUITECTE URB. Subgrup A1. Nivell 21. 
1 ARQUITECTE TÈCNIC. Subgrup A2. Nivell 21. 
1 ENGINYER TÈCNIC. Subgrup A2. Nivell 21. 

   1 TECNIC MIG RECURSOS HUMANS. Subgrup A2. Nivell 21. 
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1 TÈCNIC AUXILIAR DELINEANT. Subgrup C1. Nivell 15.

SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS

1 SERGENT. Subgrup C1. Nivell 22.
1 SERGENT. Subgrup C1. Nivell 20. 
6 CAPORALS. Subgrup C2. Nivell 17. 
14 AGENTS POLICIA LOCAL. Subgrup C2. Nivell 14.
6 AGENTS POLICIA LOCAL. Subgrup C2. Nivell 14. (Vacants) 

PERSONAL LABORAL  

TÈCNICS SUPERIORS
Subgrup A1

1 Arquitecte. 
1 Enginyer Industrial. (Vacant) 
1 Psicòloga. 
1 Professor de música.
6 Professor de música. (Vacant)
1 Professor (Vacant) 
1 Arxiver. 

TÈCNICS MITJANS
Subgrup A2

3 Treballadors socials.
1 Educador social.
1 Bibliotecari. 
1 Tècnic d’esports.(vacant) 
1 Arquitecte Tècnic. Urbanisme. Funcionarització. 
1 Enginyer Tècnic. Funcionarització. 
1 Tècnic de medi ambient. 
1 Tècnic d’educació. 
1 Tècnic d’educació. (Vacant) 
1 Tècnic de desenvolupament econòmic (Vacant). 
1 Tècnic d’ocupació. (Vacant) 
1 Tècnic de polítiques d’igualtat (Vacant) 

TÈCNICS AUXILIARS
Subgrup C1

1 Tècnic auxiliar delineant. Urbanisme (Vacant) 
1 Tècnic auxiliar de gestió de Medi Ambient (Vacant) 
3 Tècnic auxiliar de biblioteca (Vacants) 

AUXILIARS DE GESTIÓ/BIBLIOTECA/TREBALLADORS FAMILIARS/PERSONAL 
D’OFICIS 
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Subgrup C2

1 Auxiliar biblioteca.  
1 Treballador familiar. 
1 Cap de Colla. Serveis públics(Vacant) 
1 Oficials de 1ª - Cap de la Brigada 
2 Oficials de 1ª. (Vacants)   
7 Auxiliars de gestió. Funcionarització. 
9 Auxiliars de gestió. (Vacants). Funcionarització. 
1 Auxiliars de gestió (per persones amb disminució). (Vacant) Funcionarització. 

1 Auxiliars tècnics de ràdio. Emissora Municipal. 

PERSONAL D’OFICIS/CONSERGES
Agrupacions Professionals (E)

2 Peons forestals. (Vacants) 
2 Peons brigada municipal. (Vacants)  
5 Conserges. 
5 Conserges. (Vacants) 

DOTZÈ. Publicar la modificació de la relació de llocs de treball i la plantilla 
pressupostària de l’exercici 2018 anteriors al Butlletí Oficial de la Província i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

TRETZÈ. Trametre còpia de la relació de llocs de treball i de la plantilla pressupostària 
de l’exercici 2018 a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Explica que amb l’aprovació de pressupostos s’elabora la plantilla del personal de la 
Corporació i la relació dels llocs de treball. Les principals novetats s’ha considerat adient 
contemplar l’augment de les retribucions en un 1,75% i creen un fons addicional del 0,20 
de la massa salarial supeditat a possibles variacions com a conseqüència a l’aprovació de 
la normativa estatal i estan amb negociació amb el sindicats de l’Ajuntament per decidir 
on destinar-los, sigui ajuts socials o a massa salarial. Intentarà respondre qualsevol dubte.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Pregunta en global quantes persones són el personal de l’Ajuntament. 

Pol Ejarque
Respon que en global ara són 135 però han hagut variacions d’última hora. Ara no li sabria 
dir i si vol quan tingui un moment li trasllada la dada en concret. 
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Rosa Boladeras
Diu que aquesta era una pregunta que la porta a la segona, perquè ells fan la quantitat 
que acaba de comentar perquè el comitè d’empresa decideixi si s’aplica a ajuts social o bé 
s’aplica a incrementar productivitat. Llavors voldria saber si s’aplica a incrementar 
productivitat a quin personal s’aplicaria.

Alcaldessa 
Explica que estan decidint ara si seria un apartat de productivitat. Perquè el que no volen, 
amb les reunions que han tingut amb els sindicats és que es pugi aquest 0,20% 
directament als sous perquè el que cobrarien alguns empleats seria molt poc i el que estan 
proposant és que sigui una pujada lineal, encara que sigui molt poc però per tothom igual.

Rosa Boladeras
Diu que justament ho pregunta perquè semblaria molt mes lògic que s’apliqui a les 
persones que tenen els sous mes baixos. Perquè si s’incrementa la quantitat i és 
sobrepassa el capítol 1 no és pot fer, però estan parlant de 50€ l’any. Amb lo que quasi be 
el temps que estaran discutint en que ho apliquen es malbarata els 50€ no?

Alcaldessa 
Respon que no estaran temps discutint-lo, han tingut una primera reunió i els temes que 
hi havia dels ajuts socials ja s’ha tancat i ara amb la propera reunió ja quedarà tancat. No 
han pres ells la decisió per deixar-la amb ells i sembla ser què serà aquesta la decisió. Al 
no haver-hi més intervencions dóna pas a la votació.

“Vots a favor:  José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés i Jordina Ribó 
Garriga (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).

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

9. Ratificació dels decrets 612/2018 i 635/2018, en matèria d’adscripcions 
provisionals dels llocs de treball.

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

L’11 d’abril de 2018 es va dictar en matèrica de personal el Decret d’Alcaldia 612/2018, 
fent ús de la competència establerta a l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i de l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
sent necessari ratificar la present resolució en el següent Ple municipal.

El 13 d’abril de 2018 es va dictar en matèria de personal el Decret d’Alcaldia 635/2018, 
fent ús de la competència establerta a l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i de l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 
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28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
sent necessari ratificar la present resolució en el següent Ple municipal. 

S’acorda:

PRIMER. Ratificar el Decret d’Alcaldia 612/2018, d’11 d’abril, la part dispositiva del 
qual resol el següent: 

“PRIMER. Finalitzar la relació administrativa de la senyora M.E.B.A. (LOPD) amb 
número de DNI. (LOPD) a data 5 d’abril de 2018, i la causa de cessament es produeix 
per la finalització de la baixa per incapacitat temporal de la senyora R.B.A. (LOPD) i 
els conseqüents canvis de lloc de treball de la senyora N.E.LL (LOPD) i G.G.R.(LOPD).

SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a la senyora M.E.B.A. (LOPD)   
amb número de DNI. (LODP), de la part proporcional de la paga extraordinària de 
juny, ascendent a un import de 1.119,44 euros bruts i autoritzar, disposar la despesa 
i reconèixer i ordenar el pagament de la part proporcional de vacances, ascendent a 
un import de 451,83 euros bruts, amb càrrec a la corresponent partida del vigent 
pressupost de despeses efectuant els descompte corresponents de l’IRPF i de 
Seguretat Social, si s’escau.
 
TERCER. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la relació de nòmina de l’1 
al 5 d’abril de la senyora M.E.B.A. (LOPD) amb DNI núm. (LOPD) per import de 269,61 
euros, amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost de despeses, i 
efectuar els corresponents descomptes IRPF i seguretat social.

QUART. Finalitzar la comissió de serveis, de la senyora N.E.LL. (LOPD) amb DNI 
(LOPD), com a tècnica auxiliar de gestió (RLT núm. 11), adscrita provisionalment a 
secretaria com a conseqüència de l’alta per incapacitat temporal de la senyora R.B.A. 
(LOPD), a data d’efectes 5 d’abril de 2018.

CINQUÈ. Declarar el reingrés efectiu a la senyora N.E.LL. (LOPD), a data 6 d’abril de 
2018, en la plaça d’auxiliar de gestió, grup C, subgrup C2, amb un nivell 14 de 
destinació, adscrita provisionalment al lloc de treball RLT 81 a l’àrea de salut pública.

SISÈ. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a la senyora N.E.LL. (LOPD) amb 
DNI (LOPD), de la part proporcional de la nòmina de l’1 al 5 d’abril de 2018, ascendent 
a un import de 294,24 euros bruts i de la part proporcional de la paga extraordinària 
de juny, ascendent a un import de 1.156,28 euros bruts, amb càrrec a la corresponent 
partida del vigent pressupost de despeses efectuant els descomptes corresponents 
d’IRPF i de Seguretat Social, si s’escau. 

SETÈ. Adscriure provisionalment a la senyora N.E.LL. (LOPD) (DNI (LOPD)), al lloc de 
treball núm. 81, com a auxiliar de gestió, al servei de secretaria, amb efectes a 6 
d’abril de 2018, tot actualitzant la plantilla i la RLT en el moment de la seva aprovació 
per part del Ple de l’Ajuntament.
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VUITÈ. Adscriure provisionalment a la senyora G.G.R. (LOPD) (DNI (LOPD)), al lloc 
de treball núm. 29, com a auxiliar de gestió, al servei de salut pública, amb efectes a 
6 d’abril de 2018, tot actualitzant la plantilla i la RLT en el moment de la seva aprovació 
per part del Ple de l’Ajuntament. 

NOVÈ. Ratificar aquest Decret pel Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es 
celebri.

DESÈ. Autoritzar i disposar la despesa a càrrec a la corresponent partida del vigent 
pressupost municipal

ONZÈ. Notificar aquest acord a les persones interessades.“

SEGON. Ratificar el Decret d’Alcaldia 635/2018, de 13 d’abril, la part dispositiva del 
qual resol el següent:

“PRIMER. Adscriure provisionalment a la senyora M.E.G.V. (LOPD) (DNI (LOPD)), al 
lloc de treball núm. 13, com a tècnica auxiliar de gestió, al servei d’intervenció, amb 
efectes a 13 d’abril de 2018, tot actualitzant la plantilla i la RLT en el moment de la 
seva aprovació per part del Ple de l’Ajuntament.

SEGON. Adscriure provisionalment el lloc de treball núm. 178, d’auxiliar de gestió, al 
servei d’urbanisme i habitatge, amb efectes a 13 d’abril de 2018, tot actualitzant la 
plantilla i la RLT en el moment de la seva aprovació per part del Ple de l’Ajuntament. 

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a càrrec a la corresponent partida del vigent 
pressupost municipal

QUART. Notificar aquest acord a les persones interessades. 

CINQUÈ. Ratificar aquest Decret pel Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es 
celebri.”

En conseqüència, la relació de llocs de treball i la plantilla de l’exercici 2018, dels llocs 
afectats, quedarà de la següent manera: 

Nº A RD CS SERVEI DENOMINACIÓ DEL LLOC DE 
TREBALL RL AG CD

29 01 03 00 Salut pública i consum Auxiliar de gestió F C2 14

13 03 07 00 Intervenció Tècnic/a auxiliar de gestió del servei 
d'hisenda F C1 16

178 03 09 00 Urbanisme i habitatge Auxiliar de gestió F C2 14
81 00 00 01 Secretaria Auxiliar de gestió F C2 14

I la denominació del lloc de treball de tècnic auxiliar de gestió del servei d’urbanisme 
que abans era: 
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DENOMINACIÓ
DIFICULTAT 

TÈCNICA
ESPECIAL 

DEDICACIÓ RESPONS.
COND. 

DE FEINA TOTAL MENSUAL
TECNIC AUXILIAR DE 
GESTIÓ DEL SERVEI 
D'URBANISME 2.863,08 1.908,73 3.817,45 954,36 9.543,62 681,69

Quedarà com tècnic auxiliar de gestió del servei d’hisenda: 

DENOMINACIÓ
DIFICULTAT 

TÈCNICA
ESPECIAL 

DEDICACIÓ RESPONS.
COND. 

DE FEINA TOTAL MENSUAL
TECNIC AUXILIAR DE 
GESTIÓ DEL SERVEI 
D’HISENDA 2.863,08 1.908,73 3.817,45 954,36 9.543,62 681,69

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Diu que intentarà sintetitzar el contingut dels decrets que ratifiquen. El primer, es va 
finalitzar la relació administrativa per una persona adscrita a Finances i la baixa per 
incapacitat laboral d’una persona a Secretaria i es produeixen els conseqüents canvis de 
llocs de treball. El segon decret, adscriure provisionalment una persona que estava com 
auxiliar de gestió a serveis tècnics, passar-la a finances. És una mica complicat pel ball de 
llocs. Si tenen qualsevol dubte intentarà explicar-la millor.
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), Pol 
Ejarque i Cortés i Jordina Ribó Garriga (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). 

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

FINANCES

10. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2018.

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

Durant l’exercici 2018 s’han presentat factures per subministraments, serveis, i altres 
prestacions corresponents a l’exercici 2017 incloses al present expedient.
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L’article 176.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que només poden 
aplicar-se al pressupost les despeses que es realitzin en el propi exercici.

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

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

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

S’acorda:

ÚNIC. Aprovar el reconeixement de les obligacions d’exercicis anteriors núm.02/2018, 
per un import total de 1.232,40€, segons el següent detall :

EXERCICI 2017

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

2017/53 30/09/2017 B61268181 MIRADOR ROIG, S.L. 579,56 2018 20 136 2210509

2017/72 31/12/2017 B61268181 MIRADOR ROIG, S.L. 583,40 2018 20 136 2210509

PR-000896 21/09/2017 53051330J LAURA BEA GARCIA 69,44 2018 02 920 2269909

   TOTAL 1.232,40  

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

Jordi Anducas
Explica què es tracta de passar a aprovació per reconèixer unes factures de l’any 2017 què 
han arribat en aquest exercici 2018 i com el 2017 està tancat, han d’aprovar què es pugui 
reconèixer. Estan parlant de 1.200 € de tres factures diverses de l’any passat.

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), Pol 
Ejarque i Cortés i Jordina Ribó Garriga (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). 
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S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”

11. Modificació de l’ordenança fiscal número 12 reguladora de la taxa de 
cementiri.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea 
de Finances, amb el text següent:
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals.

L’objecte d’aquest expedient és la modificació de l’ordenança fiscal número 12 per 
incrementar les taxes del cementiri municipal.

L’empresa Gestió Integral de Cementiris de Nomber, SL, concessionària del servei 
públic de la gestió del cementiri municipal, amb l’objectiu de mantenir l’equilibri 
econòmic-financer que asseguri la viabilitat de la concessió, ha sol·licitat l’increment 
de les taxes per l’ús de la sala de vetlles un 7% i de la resta de tarifes un 4,5%.

L’article 20 del Plec de Condicions administratives, tècniques i econòmiques per a 
l’adjudicació en règim de concessió administrativa de la gestió del servei de cementiri 
municipal, regula els ingressos de l’adjudicatari i disposa que aquest percebrà 
directament dels usuaris els ingressos corresponents al servei de cementiri municipal 
segons les taxes regulades a l’ordenança fiscal vigent en cada moment i  preveu 
l’actualització de taxes per mantenir l’equilibri econòmic del contracte. 

S’acorda:

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de l’ordenança fiscal 
número 12 en el sentit que s’indica: 

“Article 6è. Quota tributària.

La quota tributària es determinarà per l'aplicació de les tarifa següent:

Epígraf 1. Assignació nínxols, osseres i columbaris

Concessió d'un nínxol amb ossera        1.846,52 €
Concessió d'un nínxol sense ossera         2.141,21 € 
Renovació concessió nínxol amb ossera 1.384,63 €
Renovació concessió nínxolsense ossera 1.606,17 €
Concessió temporal nínxol (dos anys)     308,28 €
Columbari concessió 50 anys (inclosa làpida)      877,80 €
Conservació anual 

- per nínxol              30,30 €
- per columbari          15,15 €
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Epígrat 2. Inhumacions, exhumacions, reduccions i trasllats. 

Drets d'inhumació amb o sense col·locació de làpida       166,15 €
Drets d'exhumació i/o reinhumació      166,15 €
Inhumació /exhumació columbaris          109,73 €
Trasllat dins del cementiri      146,30 €

Epígraf 3. Incineracions

Pack incineració 1.171,45 €

Epígraf 4. Dipòsit i sala de vetlla.

Sala de vetlla     450,00 €
Dipòsit refrigerat         87,78 €

Epígraf 5. Col·locació de làpides

Drets de col·locació de làpides         60,09 €

Epígraf 6. Registre administratiu

Drets de 1a. Expedició o duplicats de títols             15,15 €
Canvis de titularitat        112,86 €

Epígraf 7. Altres

Condicionament sepultura (inclou Sudari)               80,46 €
Gestió i eliminació de residus (per cada inhumació)      34,48 €

Epígraf 8. Conservació i neteja

Neteja i ofrena nínxol (3 vegades) en un any       190,19 €
Neteja i ofrena nínxol (1 vegada) en un any          73,15 €
“

SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord 
provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini 
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
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TERCER. Publicar l’anunci d’exposició al públic en el Butlletí Oficial de la Província  i a 
més a més en un diari dels de major difusió de la província. Si transcorregut el termini 
no s’han presentat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu, 
sense necessitat d’un nou acord plenari en aquest sentit.

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

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

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Explica què aquesta proposta bé de l’anterior equip de govern, és una proposta per revisar 
les taxes del cementiri. Incrementar un 7% l’ús de la sala de vetlles i la resta de tarifes un 
4,5%. Això ja va quedar rebutjat quan estaven en l’oposició i ha hagut d’entrar en aquest 
Ple per una qüestió que l’últim Ple es va suspendre. Ells ja van considerar des de la oposició 
que eren uns augments totalment abusius, en un lloc i situació molt complicada per això 
l’equip de govern votarà en contra d’aquesta proposta.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.

J.A. Andrés Palacios
Diu que han presentat una proposta en aquest Ple què no va ser comunicada a la Comissió 
Assessora.

Alcaldessa
Diu que li pot explicar.

J.A. Andrés Palacios
Respon què deu tenir un argument segur.

Alcaldessa
Diu què no és cap argument, és la veritat. Quan es va suspendre el Ple del dia 27 de març, 
van quedar tot una sèrie de punts què ja s’havien informat prèviament a la Assessora. Per 
això a l’Assessora, no es va parlar d’aquest punt.

J.A. Andrés Palacios
Respon què sabia què ho diria. Però els podien informar igual què quan passen un punt 
d’urgència. Ha de dir que tampoc ha vist el dictamen, només ha vist la proposta signada 
pel senyor Gabarron. En el Ple no hi ha cap dictamen d’això, no el van enviar, al menys.
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Alcaldessa
Comenta que deu ser un error.

J.A. Andrés Palacios
Respon què ja són dos errors.

Alcaldessa
Comenta què trobaran algun altre.

J.A. Andrés Palacios
Respon què segur. Desprès li dirà un altre. Doncs passen una proposta, sense comunicar-la 
i sense dictamen. No sap perquè la presenten si no estaven d’acord l’altre vegada. 
L’agradaria saber perquè la tornen a presentar.

Alcaldessa
Respon què els punts pendents s’havien de tornar a presentar.

J.A. Andrés Palacios
Respon què aquest punt ja va ser rebutjar l’altre vegada en el Ple, van votar en contra.

Alcaldessa
Respon que ells, el 27 el tornaven a portar en el Ple i van suspendre el Ple i no es va fer el 
Ple. I no van sortir aquests punts. 

J.A. Andrés Palacios
Diu que ara el tornen a presentar directament, estan en contra d’aquesta proposta.

Alcaldessa
Respon què és igual, és igual.

J.A. Andrés Palacios
Diu què no tot és igual senyora alcaldessa.

Alcaldessa
Diu què el Ple del dia 27 no es va fer i llavors tornen a portar els punts, els mateixos. Ja 
està és així.

J.A. Andrés Palacios
Diu què és així perquè és així. Però torna a repetir, ho presenten sense avisar. No entrarà, 
senyora alcaldessa té raó.

Alcaldessa
Diu què no vol tenir raó, ella es deixa assessorar per qui que creu que sap més que ella en 
aquest cas. Ho van estar consultant, ells es pensaven que ja havien votat en un Ple què 
no, però ells el van tornar a presentar perquè pensaven que tenien majoria i sortiria 
aprovat i va consultar amb secretaria i li van dir que el tenien que tornar a presentar. I 
pensa què és molt mes clar i transparent poder-ho presentar. Sinó ha rebut el dictamen 
és que ha hagut un error però no hi ha cap voluntat de no... ho aclareix. I el que està clar 
és que el mateix que defensaven els diferents grups municipals que estaven en l’oposició, 
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continuen pensant el mateix. Però havia quedat pendent, tenen l’obligació de tornar a 
presentar els punts. 

J.A. Andrés Palacios
Diu què no tornarà a explicar el què és. Ja van manifestar l’altre vegada, saben què això 
és l’equilibri econòmic de l’empresa que porta el cementiri, Àltima, què té una demana i 
desprès li preguntarà com està el tema. I l’altre vegada ho va presentar perquè considera 
que l’equilibri econòmic s’ha de fer abans que posi una altre demanda. Per tant ell votaria 
favorable i ells facin. 

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Pregunta si hi havia un altre tema de l’ordre del dia que estava previst pel Ple 27 de març 
i què s’hagués hagut d’incloure en aquesta ordre del dia.

Alcaldessa
Diu que ho tenien per explicar i que si els sembla bé votaran primer.

Rosa Boladeras
Respon que no, per poder votar això li agradaria saber.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Diu que suposa que es refereixen al tema de la llum, de la inversió. Això va haver una 
equivocació i no havia de passar per Ple. Els contractes és una competència delegada a la 
Junta de Govern Local. Es podria haver aprovat a la Junta de Govern Local directament i 
no havia de passar per Ple. De totes maneres aquesta equivocació els ha anat bé perquè 
s’ha pogut negociar una millora econòmica de la inversió, s’ha tret el tipus de fix variable, 
del 3,5% es baixa al 3% i es redueix la inversió que surti de contracte en 10 mesos. A la 
propera Comissió Assessora s’informarà degudament.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.

J.A. Andrés Palacios
Diu que ara que parla del diable de l’enllumenat li estranya que tornin a presentar això i 
que ara el vulguin aprovar. Ells es van assabentar desprès que havia d’anar per Junta de 
Govern i no ho van fer per desprès sigui conegut per tots i tots poguessin participar. Vostès 
van dir que era com una maledicció apostar per una multinacional etc., i ara ho fan ells? 
La veritat és que no sap si està pegant alguna cosa del PDeCat però l’està sorprenent una 
mica. L’anti capitalisme se l’està caient el anti no? Tornen a negociar amb l’empresa, 
passen del variable al fixe, introdueixen un increment en el tema del basant etc. Per tant 
encara que baixi alguna cosa pujarà també i ho aproven, un contracte a deu anys amb una 
empresa que és una multinacional. Li poden explicar? Si abans era tant dolent el contracte 
per la llum de les urbanitzacions i per al nucli ara és tan bo? Li dona la sensació que amb 
ells se’ls ha encès la llum ara que estan governant. Abans era tot fosc.
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Alcaldessa
Diu que li prega què no facin tanta fantasia.

J.A. Andrés Palacios
Respon que no és fantasia, és un punt de visió i amb tot el respecte.

Alcaldessa
Diu què es molta fantasia.

J.A. Andrés Palacios
Respon fantasia el que posen ells a vegades amb la “parafernalia” d’algun regidor de vostè. 
I intenta, de moment amb ella creu que ha estat bastant raonable aquesta nit. És el 
comentari que va dient, abans no tenien llums i ara tenen més llum. Cadascú ho pot agafar 
com vulguin. 

Alcaldessa
Diu què està convençuda que no hi ha mala intenció.

J.A. Andrés Palacios
Respon què per això diu que ara, allò que semblava que era el demonio la peste i ara 
aquest canvi de concepte.

Alcaldessa
Respon que ara ell li contestarà però que ella també li volia dir què ells com ERC van 
suggerir..

J.A. Andrés Palacios
Diu què si, què se’n recorda què un membre d’ells els va posar casi a “parir”, casi, que no 
feia falta tanta inversió i ara és perfecte. És un comentari amistós això de “parir”. El sorprèn 
molt que mantingui això que abans era tan dolent i ara ho vulguin aprovar.

Alcaldessa
Diu què ja sap que tenen molt bona relació i així segura però ara no els diguin que ja ho 
sabien que això no anava al Ple. No digui què es que ho van voler fer per transparència. 
Diu que són condicions totalment diferents. Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel què 
ha estat negociant amb l’empresa.

Xavier Miquel
Explica què és molt senzill. Des de la CUP especialment i també una mica el què es valorava 
en el Ple quan es va tirar enrere, la proposta tècnica els semblava adequada, la eficiència 
ambiental li semblava molt interessant però no acceptaven què hi hagués una clàusula sol 
en aquest contracte, què és el que hi havia abans. Han estat negociant això i s’ha canviat. 
Ja ho sap són un partit anit capitalista però en el moment que entren accepten les seves 
contradiccions. Però no passa res, és així i lluiten des de dins per intentar-ho revertir. Si 
han d’anar amb això, endavant, cap problema.

J.A. Andrés Palacios
Diu moltes gràcies Xavier, la veritat és que des de fora és veu una cosa i des de dintre un 
altre no, segurament? És una pena encara que mantinguin això de la multinacional però a 
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mida que estiguin dintre fins Sorea serà bona per ells o qualsevol empresa d’aquestes. 
Gràcies de totes formes.

Xavier Miquel
Respon que no entra perquè es molt tard però ell creu que la crítica que els poden fer és 
molt més que aquest joc de nens.

J.A. Andrés Palacios
Diu què crítica en aquest punt cap ni una, en aquest punt que van presentar i defensar i 
està convençut és bo per a Corbera per l’estalvi d’energia, la contradicció d’ells potser. I si 
es fer més d’aquets per millorar més per eficiència energètica, endavant.

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), Rosa 
Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). 

Vots en contra: Pol Ejarque i Cortés i Jordina Ribó Garriga (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).

Queda rebutjat amb la majoria que requereix la Llei.”

Una vegada finalitzat el donar compte dels punts núm. 19, 20 i 21 què es transcriuen en 
el seu ordre, la presidenta autoritza a l’interventor per marxar.

MOBILITAT

12. Aprovació liquidació de l’exercici 2017 del 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 
de Mobilitat, amb el text següent:

L’acord quart del “Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’empresa Autocorb S.A. per a la millora de les 
comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de 
viatgers per carretera a Corbera de Llobregat, signat el 24 de
maig de 2017, estableix que “amb motiu de la presentació de la documentació 
corresponent al darrer mes de l’any, l’empresa Autocorb, S.A., presentarà a més,
una liquidació anual dels serveis en què es detallin els ingressos obtinguts i les seves 
despeses d’explotació , calculades d’acord amb les criteris establerts en el pressupost 
que recull l’annex 2, a fi de poder fer la liquidació definitiva dels servei”.
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L’empresa Autocorb S.A., el 31/01/18 (ENTRA-2018-884) i el 8.02.18 (ENTRA 
2018/1168) ha presentat la documentació necessària per a la liquidació de l’exercici 
2017 del servei del bus urbà.

El 9.02.18 l’enginyer municipal emet informe relatiu a la liquidació de l’exercici 2017. 
D’aquest informe se’n desprèn que el total de costos de l’any 2017 és de 351.616,15€ 
i de les dades que aporta l’empresa Autocorb S.A. se n’extreu que els ingressos 
obtinguts per billetatge han estat de 56.194,96€ (IVA exclòs).

En conseqüència, el dèficit del servei de l’any 2017 ascendeix a 295.421,19 € i l’import 
que l’Ajuntament té reconegut per aquest període és de 301.421,51 €. Això suposa 
una diferència a favor de l’Ajuntament de 6.000,32 €.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar la liquidació de l’explotació del servei de transport públic de viatgers 
relativa a l’exercici 2017, d’acord amb l’informe redactat en el compliment del pacte 
quart del Conveni signat el 24/05/2017 entre la DPTOP, l’ATM, l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat i Autocorb S.A, i la diferència a favor de l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat de 6.000,32 €.

SEGON. Requerir a Autocorb S.A. per tal que, en el termini de quinze dies a comptar 
es de la recepció d’aquest acord, ingressi a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat la 
quantia de 6.000,32€ o, en el seu cas, manifesti expressament la seva voluntat en 
què es regularitzi mitjançant la compensació econòmica amb el primer pagament que 
s’efectuï a l’empresa.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.

Mercè Rocas
Llegeix la proposta.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.

Manel Ripoll
Diu que vol fer una pregunta, el transport urbà de viatgers d’escolars està contemplat en 
aquest conveni.

Mercè Rocas
Respon què això és la liquidació, en el següent punt els passarà a explicar. Això és la 
liquidació del 2017 i el següent punt és l’aprovació del conveni i si estan contemplats els 
reforços que han estat l’any passat i seguiran en el proper.

Manel Ripoll
Diu que entén que l’any passat no es van pagar i es pagant ara.
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Mercè Rocas
Respon què entén què es pagaran amb aquesta liquidació.

Manel Ripoll
Diu que en el 2017 no es van pagar.

Mercè Rocas
Respon què en 2017 es van començar, no s’han pagat i es pagaran ara. És com sempre 
s’ha fet això no?

Manel Ripoll
Diu que no, que ell creu que el transport no es va poder pagar perquè no estava contemplat 
en el pressupost.

Mercè Rocas
Diu què per això es van donar explicacions, es va contemplar primer de tot de fer-ho amb 
factura. Desprès no va poder ser i es va quedar d’acord amb l’empresa què s’inclouria en 
aquesta liquidació. Té raó. 

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), Pol 
Ejarque i Cortés i Jordina Ribó Garriga (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). 
S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”

13. Aprovació conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant els 
serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera (2018).

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

En data 16/03/2018 (ENTRA-2018-2580) 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 dels serveis 
per a l’any 2018. En la previsió de despeses es contemplen els següents canvis:

1) el reforç en l’expedició de la L2 de les 14:37 h entre Can Margarit i el Pont de Can 
Rafel degut al gran nombre d’usuaris d’aquest tram del recorregut. Aquest servei es 
va realitzar des del 15 de setembre de 2017 fins a finals d’any durant els dies lectius 
segons el calendari escolar
2) aquest reforç es seguirà manteniment per a l’any 2018 i s’inclou en el conveni
3) aquest any 2018 i concretament el 16 de novembre de 2018 finalitza l’amortització 
del vehicle minibus 7939-GJL i així s’expressa en el quatre de costos, afegint una nova 
partida com a manteniment extra de la part proporcional anual des del 17/11/2018.
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L’enginyer municipal, el 22/03/2018 ha emès un informe que queda incorporat a 
l’expedient en relació a les despeses, ingressos i itineraris del servei per a l’any 2018.

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 2018. Respecte de l’anterior formalitzat el 24/05/2017, l’actual que es proposa 
aprovar manté una línia de continuïtat en el marc de col·laboració entre les parts que 
hi intervenen, i tant sols s’han introduït els canvis anteriorment referits.

El nou  document recull, en els annexes, els horaris de les expedicions en els que 
s’incorporen els canvis produïts, així com, l’import que es preveu que haurà d’assumir 
l’Ajuntament, que una vegada aplicades les modificacions proposades és de 
305.795,65 €.

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  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 
2018.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 305.795,65 € corresponent a l’explotació 
del servei de transport de viatgers de l’exercici 2018, 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 a  la Junta de Govern Local l’adopció dels acords relatius als actes 
que es dictin amb posterioritat com a conseqüència de la seva execució i que no 
suposin una modificació substancial del règim inicialment establert. S’entén inclòs en 
els actes delegats l’acord d’aprovació de la liquidació.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.

Mercè Rocas
Llegeix la proposta i com havia dit al senyor Manel Ripoll aquesta vegada el transport ja 
queda reflectit el reforç de la L2 què va entre Can Margarit i el Pont de Can Rafel, també 
es seguirà mantenint a l’any 2018.
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Alcaldessa
Al no haver-hi intervencions, demana es passi a votació.

“Vots a favor:  Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol 
Ejarque i Cortés i Jordina Ribó Garriga (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). 

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

14. Aprovació liquidació de l’exercici 2017 del conveni per la millora de les 
comunicacions mitjançant la intensificació dels serveis regulars de transport 
públic de viatgers per carretera en horari nocturn.
   
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea 
de Mobilitat, amb el text següent:

L'acord quart del “Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’Ajuntament de la Palma de Cervelló i l’empresa 
Autocorb, S.A. per a la millora de les comunicacions  mitjançant la intensificació dels 
serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Corbera de 
Llobregat i la Palma de Cervelló en horari nocturn” signat el 3.07.17 estableix que 
“amb motiu de la presentació de la documentació corresponent al darrer mes de l'any, 
l’empresa Autocorb, S.A., presentarà, a més, la memòria detallada a l’apartat anterior 
referida al període total de vigència del conveni, una liquidació anual dels serveis en 
què es detallin els ingressos obtinguts i les seves despeses d'explotació, calculades 
d’acord amb els criteris establerts en el pressupost que recull l'annex 2, a fi de poder 
fer la liquidació definitiva del servei. En el cas que els ingressos econòmics siguin 
superiors als estimats es liquidarà a favor dels Ajuntaments en proporció al 
percentatge de l’aportació en els costos.” Els costos del servei per l’any 2017 que 
s'estableixen en l'esmentat conveni són de 15.366,42 €.

El 15.02.18 amb (RE:2018/1436), el senyor A.V.T. (LOPD), en nom de l'empresa 
Autocorb, S.A. presenta les dades de la liquidació de l’exercici 2017 del servei del bus 
nocturn.

El 16.02.18 l’enginyer municipal emet informe relatiu a la liquidació de l’exercici 2017. 
D’aquest informe se’n desprèn que en els ingressos obtinguts per billetatge durant 
l’any 2017, han estat de 3.145,19 €, IVA exclòs.

Que el dèficit del servei de l’any 2017 ascendeix a 12.221,23 € i l’import total a assumir 
per l’administració que estableix el conveni és de 12.668,40 €. Això suposa una 
diferència total a favor dels Ajuntaments de Corbera de Llobregat i de la Palma de 
Cervelló de 447,17 €, que aplicant els percentatges de les aportacions de cada 
Ajuntament d’acord amb el que estableix el conveni s’obtenen els següents imports a 
favor de cada Ajuntament:

Repartiment conveni Import
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Ajuntament de Corbera de Llobregat  74,11765% 331,43 €
Ajuntament de la Palma de Cervelló  25,88235% 115,74 €

S’acorda:

PRIMER. Aprovar la liquidació de l’explotació del servei de transport públic de viatgers 
en horari nocturn relativa a l’exercici 2017, d’acord amb l’informe redactat en el 
compliment del pacte quart del Conveni signat el 30.07.17 entre la DPTOP, l’ATM, 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’Ajuntament de La Palma i Autocorb S.A, i la 
diferència a favor de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat de
331,43 €.

SEGON. Requerir a Autocorb, S.A. per tal que, en el termini de quinze dies a comptar 
des de la recepció d’aquest acord, ingressi a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat la 
quantia de 331,43 € o, en el seu cas, manifesti expressament la seva voluntat en què 
es regularitzi mitjançant la compensació econòmica amb el
primer pagament que s’efectuï a l’empresa.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.

Mercè Rocas
Diu què a mitjans de l’any passat es considera què una millora per al municipi i la seva 
mobilitat el fet de implantar una expedició de bus nocturn què sortiria de Corbera, passaria 
per Molins, arribaria a Barcelona i tornaria, així dues vegades a la nit per tant quatre 
expedicions. Ha complert l’any, les expectatives han estat bones. L’empresa concessionària 
estan contents pel recaptat i ara presenten la liquidació de l’exercici 2017. Llegeix les dades 
de la proposta.

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

“Vots a favor:  Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol 
Ejarque i Cortés i Jordina Ribó Garriga (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). 

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

15. Aprovació conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant la 
intensificació dels serveis regulars de transport públic de viatgers per 
carretera en horari nocturn (2018).

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

El 3 de juliol de 2017 es va formalitzar el primer conveni entre aquest Ajuntament, el 
de la Palma de Cervelló, el DTS de la Generalitat, l’ATM, i l’empresa Autocorb, SA  per 
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a la millora de les comunicacions mitjançant la intensificació dels serveis regulars de 
transport públic de viatgers per carretera entre Corbera de Llobregat i la Palma de 
Cervelló en horari nocturn, incorporant quatre noves expedicions a la línia e8.

En data 26 de febrer de 2018 (ENTRA-2018-1825) l’operadora Autocorb SA ha 
presentat el document relatiu als costos i a la previsió d’ingressos de les expedicions 
específiques del servei e8Nit del 2018.

L’enginyer municipal el 28 de febrer de 2018 ha emès un informe, que queda 
incorporat a l’expedient, en relació a les despeses, ingressos i itineraris del serveis per 
a l’any 2018.

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 l’any 2018. Respecte 
de l’anterior es manté una línia de continuïtat en el marc de col·laboració entre les 
parts que hi intervenen, determinant que un cop descomptada la previsió del billetatge 
(3.100,39 €), el repartiment de l’aportació econòmica per l’administració és la 
següent:

Ajuntament de Corbera de Llobregat ..... 10.576,69 euros
Ajuntament de la Palma de Cervelló  .....   3.693,45  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.

Aquesta Regidoria proposa al Ple que previ dictamen de la Comissió Assessora adopti 
els acords següents:

PRIMER. Aprovar el Conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant la 
intensificació dels serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre 
Corbera de Llobregat i la Palma de Cervelló en horari nocturn, per a l’any 2018, a 
formalitzar entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat, l’Ajuntament de la Palma de Cervelló i l’empresa Autocorb, SA, 
d’acord amb el text del document que consta a l’expedient.

SEGON.  Autoritzar i disposar la despesa de 10.576,69 euros, en concepte d’aportació 
pels costos d’explotació del servei de transport, amb càrrec a l’aplicació 
21.4411.47902 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal.

TERCER.  Facultar la Junta de Govern Local l’adopció dels acords relatius als actes que 
es dictin amb posterioritat com a conseqüència de la seva execució i que no suposin 
una modificació substancial del règim inicialment establert. S’entén inclòs en els actes 
delegats l’acord d’aprovació de la liquidació.

QUART. Facultar a l’alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura del conveni. 
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CINQUÈ. Notificar aquest acord al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, a l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, a l’Autoritat del Transport 
Metropolità i a Autocorb SA.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.

Mercè Rocas
Llegeix la proposta.

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

“Vots a favor:  Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol 
Ejarque i Cortés i Jordina Ribó Garriga (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). 

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

Polítiques d’Igualtat

16. Aprovació del Protocol d’actuació “Per una festa lliure d’agressions 
sexistes”.

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

La Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, en 
l’article 4 del capítol I defineix la violència sexual i els abusos sexuals com una de les 
formes de violència masclista que es donen en l’àmbit social o comunitari que 
“comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa 
l'exhibició, l'observació i la imposició, per mitjà de violència, d'intimidació, de 
prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que 
la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, de 
parella, afectiva o de parentiu”. 

La Llei 11/2014, per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia també defineix els 
diferents tipus de discriminacions i d’assetjament que podem patir les persones LGTBI 
per raó de la seva expressió i orientació sexual.

Durant els dies de festa major i d’altres esdeveniments festius calen reforçar els 
mecanismes de prevenció i de protecció per a les persones que pateixen agressions 
sexistes, donat que aquest moments són especialment conflictius en aquest sentit. 
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat, com a organitzador de bona part de les festes 
majors, i com a institució primera responsable del benestar de la població, té la 
responsabilitat d’assegurar que les dones i el col·lectiu LGTBI gaudeixen d’unes festes 
segures i lliures d’agressions sexistes.
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L’Ajuntament, proposa el present protocol d’actuació per una festa lliure d’agressions 
sexistes partint de que el treball en xarxa es fonamental per dotar d’efectivitat a la 
intervenció dels diferents serveis i agents implicats, així com millorar la qualitat de la 
resposta davant les situacions de violència, tot evitant les duplicitats inoperants i la 
conseqüent victimització secundaria de les dones. En el present protocol també vol 
afavorir la vinculació i participació de les entitats i a la ciutadania, com agents actius, 
per tal d’eradicar totes les formes de violència envers les dones.

En l’elaboració d’aquest nou protocol, que presentem en aquest ple, han participat els 
següents serveis o àrees: l’àrea de Cultura, l’àrea de Joventut, l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania, l’àrea de Comunicació, l’àrea de Serveis Socials i Gent Gran, Policia Local 
i el Servei d’Intervenció Especialitzada del Baix Llobregat. També han participat 
entitats locals que formen part activa dins les festes majors.

Entenem aquest protocol com un primer instrument, obert a incorporar-hi millores o 
noves necessitats que puguin anar sorgint en diferents festes, per la qual cosa 
l'avaluació post-festa serà essencial per garantir-ne l'actualització.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar el protocol d’actuació per una festa lliure d’agressions sexistes de 
Corbera de Llobregat que resta incorporat a l’expedient.

SEGON. Donar-ne difusió del seu contingut mitjançant la publicació a la pàgina web 
de l’Ajuntament i a tots aquells mitjans i/o suports que es considerin adients.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyor Miracle Guerra.

Miracle Guerra
Diu què ja l’any passat van presentar una moció demanat aquest protocol. Llavors, amb 
força consens per part dels diferents grups polítics d’aquest consistori, es va decidir esperar 
a que la Diputació els fes arribar un protocol d’aquestes característiques. Com finalment la 
Diputació no el va presentar, aquest equip de govern ha volgut fer un de seu. Per 
aconseguir, tenir-lo ja, en les festes d’aquest any no han pogut entretenir-se massa. Fet 
que ha provocat que contra la nostra voluntat, no es va poder avisar, amb el temps degut, 
a tothom que volien que hi fos per la preparació. De totes maneres aquest document té la 
intenció de estar obert a qualsevol millora que puguin afegir-li. Llegeix la Moció.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Carme Benito.

Carme Benito
Diu què li sap greu Sra. Guerra, que no hagi dit que aquest document ja estava una mica 
preparat i que només faltava realitzar les reunions amb entitats, ho diu perquè ha semblat 
que la Diputació no ho va voler fer i no va ser així, per explicar-ho una mica. El que si es 
va decidir quan ella va agafar la regidoria d’Igualtat és què per tal de tenir-ho en aquesta 
Festa Major no podien esperar què hi hagués un assessorament per part de la Diputació i 
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pot ser calia ja que hi havia molts protocols ja fets a nivells de barris i a nivells d’altres 
poblacions i què potser estaria bé agafar algun referent i què fos el què portessin a 
discussió. Li sap greu que sembli que des de l’Àrea d’Igualtat no s’havia fet res en vers a 
la Moció què s’havia presentat i què ella va assumir aquesta responsabilitat i ja havia un 
primer document a tractar i només mancava fer la reunió. Ja li avança que evidentment, 
el nostre vot serà favorable. Però si que m’agradaria fer a la regidora d’igualtat alguna 
pregunta. Saber quantes entitats que fan activitats a la Festa Major, entitats de dones, de 
joves, i que tenen barra de bar han participat en l’elaboració del document. Saber si ja 
està previst quan es farà la formació a les entitats i a la Policia Local que es proposa en el 
document. Saber si ja s’ha decidit on estarà ubicat el Punt Lila, i quins seran els agents 
preventius que informaran durant les Festes i contactaran amb la Policia Local, en cas de 
necessitat i si portaran algun distintiu per tal de que se’ls pugui identificar fàcilment. El 
Punt Lila és un espai que ha d’estar en un lloc molt visible on s’informarà durant les festes 
sobre el que són les agressions sexistes i on es podran dirigir les possibles víctimes 
d’agressions sexistes per rebre protecció, atenció i acompanyament en tot moment.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyor Miracle Guerra.

Miracle Guerra
Diu què fa un mes què està a la regidoria i això ho ha portat la Sandra, evidentment ha 
estat una feina d’ella. Tampoc no han tingut massa temps d’explicar-se coses. Han anat al 
gra per poder-ho presentar al Ple per poder-ho tenir per la Festa Major. Per això ha intentat 
explicar-se i disculpar-se perquè es veritat que ho van avisar amb poc temps. En la reunió 
tècnica hi havia una representació de tota la gent que licita la Moció. I a la ciutadana si va 
anar ella, la Xarxa, la Penya del Corb, Figaflors i ja està. Per la reunió de preparació no 
tenen encara dia, ni data, ni hora. També depèn d’un organisme de Sant Feliu. El punt Lila 
és interessant d’aquest protocol, un punt què estarà en una zona ben visible, no tenen 
encara clar on, és van donar idees però no van acabar de concretar. Les persones que 
prendran part d’aquest punt Lila seran personal de Benestar Social, es va acordar que 
serien professionals i tampoc tenen clar encara com ho faran visible. Han parlat de posar 
unes armilles per distingir.

Carme Benito
Diu que lamenta no hagi hagut participació per part de l’AJUC, com entitat juvenil i també 
les entitats majoritàries de la Festa Major o les que porten barra què no només és la Penya 
del Corb. Pensar què no sap si hi haurà només un punt Lila o varies. És molt més fàcil que 
qualsevol persona què se senti agredida és dirigeixi amb un jove què no a una figura més 
adulta o diferent, però ja es veurà.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.

J.A. Andrés Palacios
Diu que a la Comissió Assessora ja ho va dir, perquè semblava què quan presentava 
aquesta proposta no tenia ni idea. I que és comentés el dia abans. I ara quan manifesta 
què no ha tingut massa temps perquè només porta un mes i durant aquesta setmana s’ho 
podria haver preparat una mica mes no? També el preocupa que totes les entitats d’aquest 
municipi i s’omplin la boca i només va assistir la Penya, la Xarxa i Figaflors. Igual què de 
les barres què comentava la companya, hi ha més què posarà barres i només hi va anar 
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un. Ha estat mirant el document i com ha dit que ho va fer despresa, és veritat és un còpia 
i pega de la pàgina de Sant Boi. 

Miracle Guerra
Diu què no, què ja el contestarà.

J.A. Andrés Palacios
Diu què és lamentable no el tinguessin abans, lamentable que digui que ha tingut poc 
temps i l’altre dia ja li va dir. De totes formes ells votaran a favor però s’ho podia haver 
treballat una mica més. 

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.

Miracle Guerra
Diu què ella per la seva part no discutirà més, no entrarà en guerra, ja te prou batalla amb 
el seu cognom. És un protocol què van fer amb preses perquè volien que entrés en aquest 
Ple. I torna a repetir què està obert a tota possible millora i ja està.

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

“Vots a favor:  Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol 
Ejarque i Cortés i Jordina Ribó Garriga (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). 

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

I PART CONTROL

SECRETARIA

17. Moció per a la implementació de la renda garantida de ciutadania (PSC).

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup polític municipal PSC, 
amb el text següent:

La renda garantida de ciutadania va ser aprovada el juliol de 2017 per unanimitat de 
tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya i té com a objectiu 
el desenvolupament de l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia amb la finalitat 
d'assegurar els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben 
en situació de pobresa, per tal de promoure llur autonomia i participació activa en la 
societat.

La Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, va començar a 
aplicar-se el passat 15 de setembre de 2017. Vuit mesos després de la seva posada 
en marxa, més de 300.000 persones han demanat informació sobre aquest nou dret 
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al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i, durant el passat mes de febrer 
de 2018 20.334 persones van demanar cita prèvia per tramitar la renda garantida i 
encara estan pendents de ser ateses.

Fins a l’actualitat, s'han obert 36.000 expedients, dels quals se n’estan resolent uns 
4.000 (5,3%). Per tant, més de 51.000 persones estan esperant encara una resolució 
per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, bé per concertar una cita 
prèvia o perquè el seu expedient sigui resolt.

La posada en marxa de la renda garantida de ciutadania permet incloure, dins del 
sistema de protecció català, la garantia de rendes, amb l'objectiu que cap família a 
Catalunya tingui ingressos per sota de l'índex de Renda de Suficiència de Catalunya 
(IRSC). Les famílies sol·licitants han d'acreditar la manca d'ingressos suficients per 
poder optar a la renda garantida, durant els 6 mesos anteriors a la sol·licitud, a més 
d'altres requisits recollits en la Llei. La manca de celeritat en la seva tramitació 
perpetua i agreuja la situació de manca d'ingressos d'aquestes famílies.

Si bé és cert que aquelles famílies que cobraven la Renda Mínima d'inserció han passat 
a cobrar automàticament la renda garantida de ciutadania, la gran majoria dels nous 
beneficiaris que van sol·licitar-la a partir del 15 de setembre de 2017 estan encara a 
l'espera de resolució.

La tramitació per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha estat poc 
efectiva: hi ha sol·licitants sense cita prèvia tot i haver-la demanat fa mesos, el 
programes informàtics no estan suficientment testats i validats i la seva implantació 
ha estat desigual al conjunt dels organismes implicats en la tramitació. S’ha fet una 
distribució poc efectiva dels professionals contractats com a reforç per a la gestió 
d'aquesta prestació i una formació desigual i poc acurada dels/les gestors/es. Es 
realitzen requeriments de documentació ja presentada que provoquen un allargament 
dels terminis. Es detecten resolucions denegatòries poc o vagament motivades i 
problemes en l'admissió com a perceptors de la renda garantida a persones sense 
sostre. Aquests casos, junt amb d'altres, han fet que s’hagin incomplert els terminis 
que fixa la Llei per a la resolució dels expedients, recollits a l'article 26 i a la disposició 
transitòria segona. L'única opció de reclamació de les famílies afectades és interposar 
un recurs d'alçada davant la pròpia Administració.

Per altra banda, la manca d'instruccions clares als/les professionals del Servei Català 
d'Ocupació i als Equips Bàsics d'Atenció Social dificulten encara més la tasca 
d'acompanyament i assessorament dels/les beneficiaris/àries. Avui dia continuem 
essent els Ajuntaments els que estem donant resposta efectiva, mitjançant prestacions 
de caràcter social, als beneficiaris/àries potencials de la renda garantida de ciutadania 
i, per tant, considerem que cal posar tots els recursos necessaris per fer que la Llei 
esdevingui eficaç i efectiva.

S’acorda:
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PRIMER. Expressar el recolzament a la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda 
garantida de ciutadania, i demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya l’adopció 
urgent de les mesures necessàries per al seu correcte desplegament.

SEGON. Instar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya a:

1.- Accelerar el procés d'adjudicació de cites prèvies de la renda garantida de 
ciutadania, informant l'interessat/da d'aquelles oficines amb la llista d'espera més 
curta.
2.- Resoldre els expedients oberts incrementant notablement el personal de la Direcció 
General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa per a 
aquesta finalitat.
3.- Informar les persones sol·licitants sobre la situació del seu expedient dins els 
terminis que marca la Llei, així com obrir vies de revisió per aquells expedients que 
finalment quedin rebutjats, especialment en casos de menors, persones amb 
dependència i dones víctimes de violència masclista.
4.- Prioritzar la resolució dels expedients que superin els 5 mesos d’espera.
5.- Facilitar a través del web de la Generalitat de Catalunya el formulari de 
reclamacions i d'interposició d'un recurs d'alçada per aquells beneficiaris/àries que 
hagin vist vulnerats els seus drets en relació a la Llei.
6.- Destinar els recursos tècnics i de personal necessaris per a una atenció de qualitat 
a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya i als Serveis Socials Bàsics.
7.- Constituir de forma immediata les taules territorials de coordinació, on hi siguin 
presents representants de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les 
Cooperatives i l'Autoempresa, del Servei d'Ocupació de Catalunya, dels Serveis Socials 
i dels Ajuntaments o Consells Comarcals.
9.- Iniciar la tramitació dels ajuts a empreses per a la contractació de persones
beneficiàries de la renda garantida.

TERCER. Traslladar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
i a la Comissió promotora de la renda garantida de ciutadania.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Explica què és un punt de l’ordre del dia que també estava previst en la sessió de Ple que 
o es va celebrar. En aquell moment es presentava directament des de l’Àrea de Benestar 
Social què ella era la responsable i ara en coherència la continuen presentat com a partit. 
Estalvia la lectura exhaustiva atenent l’hora què és i destaca quatre punts què a s’han 
posat d’actualitat per unes queixes concrets per la manca de la tramitació adequada de les 
peticions de renda garantida de ciutadania. És una llei aprovada pel Parlament de 
Catalunya, és un pagament a les persones que té per finalitat assegurar els mínims d’una 
vida digna en situacions de pobresa. Es va començar a aplicar el 15 de setembre del 2017
i hi ha unes xifres de centenars de milers de persones què s’han interessat, vint mil 
persones pendents de cita prèvia per tramitar. S’havien obert trenta sis mil expedients i 
només s’havien resolt quatre mil. Han passat a formar part de les persones per renda 
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mínima garantida les persones que cobraven la renda mínima d’inserció i això també ha 
empitjorat el problema perquè ara aquestes persones també han de seguir la mateixa 
normativa què han d’estar els sis mesos anteriors sense percebre ingressos. Tenen 
l’esperança què els nomenaments dels càrrecs polítics que s’han de fer responsables de la 
Generalitat de Catalunya tingui un efecte positiu en aquesta situació dramàtica i per tant 
la seva proposta era instar al Departament de treball i depèn del treball d’Afers socials i 
famílies l’acceleració del procés d’adjudicació com a mínim de les cites prèvies, anar 
resolent els casos presentats i què informin de la situació de l’expedient als sol·licitants. 
Què es prioritzi el de les persones que porten gairebé mig any esperant i què es millorin 
les eines informàtiques per la tramitació i què també es formi al personal que recepciona 
en els ajuntaments i què haurien de treballar de manera coordinada amb la Generalitat. 
En aquest moment és una mesura què havia de solucionar la problemàtica de famílies què 
es troben en una situació crítica, el què ha fet és incrementar-la. Entenen que quan les 
persones no tenen els recursos què els garanteixi la supervivència han d’acudir als 
ajuntaments què és a primera instància la porta de rebuda i com a municipi i Ajuntament 
pensa què han d’ajudar, exigir, demanar, col·laborar en què aquesta situació es resolgui.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.

Arturo Martínez
Diu que farà l’explicació de vot d’aquest govern municipal. Aquest govern municipal votarà 
favorablement la “Moció per a la implementació de la renda garantida de ciutadania” 
presentada pel grup municipal del PSC. Tot el que sigui donar suport a mesures que 
signifiquin una millora per a la ciutadania més vulnerable és un dels seus objectius polítics 
bàsics. Això no vol dir que no consideren absolutament cínic i un contrasentit que 
precisament el PSC pretengui rentar la seva imatge utilitzant qualsevol mitjà com, en 
aquest cas, una moció relativa a la RGC. El PSC-PSOE ha donat suport a l’aplicació de 
l’article 155 de la Constitució i a la intervenció financera de la Generalitat, causes 
fonamentals que han impedit tirar endavant un desplegament reglamentari com el que 
requeria la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania. L’aplicació 
de la Renda garantida va començar a funcionar el 15 de setembre de 2017. El mateix dia 
que el Ministre Montoro intervenia les finances de la Generalitat, el 27 d’octubre es va 
aplicar el 155, s’han detingut i empresonat Consellers de la Generalitat, es van convocar 
eleccions pel 21 de desembre..etc.  Si ja de per sí era prou laboriós iniciar l’aplicació de la 
Llei, amb tots els condicionants que han esmentat, sincerament, amb tot el que ha passat, 
troben exagerat utilitzar segons quins termes en aquesta moció fent demagògia i 
afirmacions esbiaixades. Així doncs referent als apartats del segon dels seus acords i, 
abans de votar, volen fer constar el següent:
1.- “Accelerar el procés d’adjudicació de cites prèvies de la renda garantida de ciutadania, 
informant l’interessat/da d’aquelles oficines amb la llista d’espera més curta”.
La resposta és, ja ho fan i es donen “s’agenden” les visites abans de 4 setmanes en el 75% 
de les oficines del SOC.
2.- “Resoldre els expedients oberts incrementant notablement el personal de la Direcció 
General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa per a 
aquesta finalitat”.
La resposta és, el departament ha incrementat el personal en gairebé 400 persones, 
suficients per atendre la demanda que hi ha actualment.
3.- “Informar les persones sol·licitants sobre la situació del seu expedient dins els terminis 
que marca la Llei, així com obrir vies de revisió per aquells expedients que finalment quedin 
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rebutjats, especialment en casos de menors, persones amb dependència i dones víctimes 
de violència masclista”.
La resposta és, es compleixen els terminis que marca la llei i no poden obrir vies que no 
estiguin marcades a la llei – se’n diu prevaricació. En tot cas, els casos que esmenten ja 
formen part de la llei, els estranya el seu desconeixement en una llei que ells van aprovar. 

4.- “Prioritzar la resolució dels expedients que superin els 5 mesos d’espera”.
La resposta és, no hi ha expedients que superin els 5 mesos i sempre es prioritza els 
expedients que s’han demanat abans; és una obvietat.
5.- “Facilitar a través del web de la Generalitat de Catalunya el formulari de reclamacions 
i d’interposició d’un recurs d’alçada per aquells beneficiaris/àries que hagin vist vulnerats 
els seus drets en relació a la Llei”.
En realitat no es vulnera cap dret.
6.- “Destinar els recursos tècnics i de personal necessaris per a una atenció de qualitat a 
les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya i als Serveis Socials Bàsics”.
En això estan d’acord i el departament ja ho ha fet – Augment de personal al SOC, augment 
de personal als serveis socials i fitxa 40 al contracte programa.
7.- “Constituir de forma immediata les taules territorials de coordinació, on hi siguin 
presents representants de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les 
Cooperatives i l’Autoempresa, del Servei d’Ocupació de Catalunya, dels Serveis Socials i 
dels Ajuntaments o Consells Comarcals”.
Les taules territorials estan previstes de constituir, com han pogut veure en el document 
del propi departament, en el moment en què hi hagi govern. Com ja saben no l’han deixat 
constituir fins el passat dissabte 2 de juny.
8.- Hi ha un punt què a la Moció no està i té el dubte si és un error, és el punt 8 
9.- “Iniciar la tramitació dels ajuts a empreses per a la contractació de persones 
beneficiàries de la renda garantida”.
És un programa que ja havien explicat i que està previst. Podrien fer moltes més 
observacions, però creuen que amb el seu vot favorable a la moció és més que suficient. 

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Diu què ella farà el mateix, es queda amb el positiu i deixin de discutir coses. Perquè totes 
aquestes explicacions no li expliquin amb ella, els explica a les entitats i les persones què 
es troben en la situació i què han impulsat justament què molts municipis de Catalunya és 
presentes aquesta mateixa Moció. 

Arturo Martínez
Diu què tampoc discutirà perquè evidentment estan d’acord en tirar endavant la Moció 
però li sembla què amb els responsables polítics empresonats i detinguts amb el suport 
del PSC a la política del PP i Ciudadanos, en aquest sentit amb els departaments 
desballestats com han quedat, és molt complicat no aquesta llei de renda garantida de 
ciutadania sinó qualsevol llei com s’ha demostrat. No discutiran i votaran favorablement la 
Moció.

Rosa Boladeras
Diu què li agraeix que voti positivament i potser haurien de canviar la temàtica en Ple i 
centrar-se en les coses que afecten al ciutadania de Corbera.
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Alcaldessa
Al no haver-hi intervencions, demana es passi a votació.

“Vots a favor:  Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol 
Ejarque i Cortés i Jordina Ribó Garriga (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). 
S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”

18. Moció sobre la universalització dels serveis sanitaris i la lluita contra les 
llistes d’espera (PSC).

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup polític municipal PSC, 
amb el text següent:

El passat dia 7 d’abril va celebrar-se el Dia Mundial de la Salut, enguany l’Organització 
Mundial de la Salut es va plantejar l’objectiu d’assolir la cobertura sanitària universal 
per a tothom. Dels del nostre municipi volem sumar-nos a aquest objectiu, denunciant 
el trencament que el Govern del Partit Popular ha fet de la Llei General de Sanitat, la 
Llei Lluch que va garantir la cobertura universal del dret a l’atenció sanitària i a la 
protecció de la salut.

El decret-Llei del 2012 del Partit Popular va excloure d’aquest dret a centenars de 
milers de persones i el que és mes greu als més vulnerables. I a més, ha presentat 
recurs d’inconstitucionalitat a la Llei aprovada pel Parlament de Catalunya de 27 de 
juny passat que garantia de nou la Universalització de l’Assistència Sanitària amb 
càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.

Més enllà de rebutjar aquesta mesura i exigir al Govern de l’Estat la retirada del recurs, 
que ha deixat suspesa la Llei, també s’ha de poder garantir que els ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya siguin atesos dins d’uns temps garantits i raonables, i aquest 
aspecte es responsabilitat únicament i exclusiva de la Generalitat de Catalunya.

Segons dades del Departament de Salut, les llistes d’espera per una intervenció
quirúrgica a desembre del 2017 era de 163.809 persones, la de consultes externes i 
especialistes era de 421.841 persones i la de proves diagnòstiques era de 105.290 
persones. El Govern de la Generalitat no ha complert cap dels compromisos que va 
adquirir el febrer del 2016 de reduir en un any un 10% el temps d’espera per a les 
intervencions quirúrgiques, i el 50% del temps d’espera per a la fase diagnòstica o de 
visita a l’especialista.

Per exemple, als hospitals de l’àrea d’influència on són atesos els pacients de Corbera 
entre altres municipis, Hospital General de l’Hospitalet i Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi, hi ha 1.700 pacients en llista d’espera per a una intervenció de 
cataractes i 700 pacients a l’espera d’una intervenció de pròtesi de maluc o genoll. El 
temps mitjà d’espera per a aquest tipus d’intervencions és de més de 6 mesos.
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D’altra banda, cal afegir que de manera reiterada s’incompleix l’acord del Parlament 
de garantir la visita al Centre d’Atenció Primària en 48 hores.

S’acorda:

PRIMER. Instar al Govern d’Espanya perquè promogui la derogació del “Real Decret-
Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del 
Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions.

SEGON. Exigir la retirada del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern 
d’Espanya contra la llei 9/2017 de 27 de juny d’Universalització de l’assistència 
sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, aprovada 
pel Parlament de Catalunya.

TERCER. Instar a la Generalitat de Catalunya a establir les mesures necessàries, amb 
objectius clars, calendari, pressupost i formes d’execució per disminuir la bossa actual 
de llista d’espera tant en proves diagnòstiques, visites a l’especialista, com proves 
quirúrgiques.

QUART. Instar a la Generalitat de Catalunya a l’aprovació d’un Decret d’Accessibilitat, 
on s’estableixin uns temps màxims garantits per a tots els serveis sanitaris, garantint 
la qualitat i l’equitat territorial.

CINQUÈ. Traslladar aquests acords al Govern d'Espanya, a la Generalitat de Catalunya 
(Departament de Salut), i als grups parlamentaris del Congrés de Diputats, del Senat, 
i del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, i a l’Associació 
de Municipis de Catalunya.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Diu que intentarà ser una mica breu atesa la hora. Se centra en la situació què es troba la 
sanitat pública a la comarca sobretot pel que fa a les llistes d’espera, de les diagnòstiques 
i per intervencions quirúrgiques. I demanaria què no tornin a entrar en la mateixa 
explicació i ella demanaria què el nou govern de la Generalitat posi recursos i faci un esforç 
per retornar la qualitat dels serveis sanitaris al país. Esmentar sobre tot la tremenda 
situació de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi què justament és l’hospital de 
referència què toca a la ciutadania de Corbera. Llegeix els punts què es proposen en la 
Moció.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.

Miracle Guerra
Diu què aquest equip de govern, està a favor d’aquesta moció i li dona suport. Però tornem 
a posar en evidència la contradicció de per un cantó exigir a les institucions que actuïn de 
determinada manera i per l’altre treure- li les atribucions per poder fer-ho.
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Alcaldessa
Al no haver-hi intervencions, demana es passi a votació.

“Vots a favor:  José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés i Jordina Ribó 
Garriga (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),

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

FINANCES

19. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de 
l'Ajuntament de l'exercici 2017.
Es dóna compte del Decret 314/2018, de 2 de març, d'aprovació de la liquidació del 
pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2017 i de l’expedient de liquidació, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 193.4  del TRLRHL.

«DECRET 

Formada per la Intervenció municipal la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, 
corresponent a l’exercici pressupostari de 2017, elaborada de conformitat amb el que 
disposen els articles 191 a 193 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), i els articles 
89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol 
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de pressupostos.

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

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

RESOL

PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici 
de 2017, que incorpora els següents estats que s’adjunten:

1) Estat de liquidació del pressupost de despeses.
2) Estat de liquidació del pressupost d’ingressos.
3) Estat del resultat pressupostari.
4) Estat d’operacions no pressupostàries de tresoreria.
5) Estat d’evolució i situació dels recursos administrats per compte d’altres ens 

públics.
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6) Estat d’obligacions de pressupostos tancats.
7) Estat de drets a cobrar de pressupostos tancats.
8) Estat de tresoreria.
9) Estat del romanent de tresoreria.
10)Desviacions de finançament.

SEGON. Iniciar la tramitació administrativa per a formar el Compte General de l’exercici 
de 2017. 

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

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

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

Jordi Anducas
Explica breument el donar compte del decret 314/2018 de 2 de març, el pressupost 
inicialment pujava 15.500.000 € però va acabar el pressupost passant a 18.500.000 €. 
Durant l’any 2017, tant els ingressos com les despeses van augmentar en 3.500.000 €. El 
resultat pressupostaria que es va generar va ser 1.500.00 €, resumint es van rebre més 
ingressos i es va gastar menys 1.800.000 €, això va donar que al final del 2017 el romanent 
de tresoreria estava en 2.600.000 €. L’anterior govern que va fer aquesta liquidació, el va 
destinar a: 1.000.000 € a amortitzar deute, el que faran, va destinar 400.000 € tenir 
excedent per poder pagar als proveïdors i 1.205.000 € guardats per tenir cura de possibles 
litigis i contingències que té l’Ajuntament. 

Ramón Gabarron
Diu un petit aclariment què el que es va pagar no era 1.000.000 €, era casi 1.300.000 €. 
Per pagar deute és 1.300.000 €.

20. Donar compte Període Mitjà de Pagament a Proveïdors (PMP) 
corresponent al 1r trimestre 2018. 

Es dóna compte del Període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) corresponent al 1r 
trimestre 2018:

“Informe de tresoreria 42/2018

Període mitjà de pagament a proveïdors 1r trimestre 2018 (PMP)

EL Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, modifica el Reial Decret 635/2014, 
de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de 
pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, amb la finalitat de 
compatibilitzar el càlcul amb la Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrer de 2011 i amb la 
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Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

El RD 1040/2017 estableix una nova metodologia de càlcul del PMP, que no afecta a 
la fórmula sinó a l’inici del còmput del “número de dies de pagament” i del “número 
de dies pendents de pagament”.

De conformitat amb allò que estableix la disposició final 5ª del RD 1040/2017, la nova 
metodologia s’aplicarà per al càlcul del PMP corresponent al 2n trimestre del 2018.

Per tant, el període mitjà de pagament a proveïdors 1r trimestre 2018 (PMP) s’ha 
calculat d’acord amb l’establert en el RD 635/2014.

Fonaments de dret

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

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

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

Àmbit objectiu

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

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

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

Quedaran excloses del càlcul: 

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

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

 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. 
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Termini de presentació

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

Publicitat del període mitjà de pagament

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

INFORMACIÓ PMP

Es detalla a continuació la informació corresponent al 1r trimestre de 2018 que posa 
de manifest que aquest Ajuntament, a data 31 de març de 2018, compleix amb 
el període mitjà de pagament previst legalment. 

Codi d’Entitat Entitat Rati de Operacions 
Pagades (dies)

Rati de Operacions 
Pendents de Pago (dies)

Període mitjà de 
Pago Trimestral (dies)

09-08-072-AA-000 Corbera de Llobregat 4,39 -11,37 0,72

QUART TRIMESTRE

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat -1,26

TERCER TRIMESTRE

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 5,17

SEGON TRIMESTRE

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 4,91

PRIMER TRIMESTRE

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
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Corbera de Llobregat 4,89

QUART TRIMESTRE

ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat -1,91

TERCER TRIMESTRE

ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 3,39

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
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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

Corbera de Llobregat 13,06

Jordi Anducas
Comenta el donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors del primer trimestre 
del 2018, què l’Ajuntament ha de pagar en menys de 60 dies als seus proveïdors. En aquest 
primer trimestre l’Ajuntament ha estat pagant a 34 dies i els pendents de pagament una 
mitja de 18 dies. Estan passant per una bona salut de tresoreria i es poden pagar els 
proveïdors amb temps. A vegades el què es pot retardar és per un tema de procediment 
des de que es registra la factura i estan en 30 dies què està prou be. 

21. Donar compte Informe de Morositat corresponent al 1r trimestre 2018
 
Es dóna compte de l’Informe 51/18 de Morositat corresponent al 1r trimestre 2018:

“Informe 51/18 de morositat corresponent al 1r trimestre 2018 

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

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per determinar si les factures o certificacions s’han pagat dintre o fora del període legal 
de pagament es realitzen les següents comprovacions:
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- Si (Data de pagament – Data d’entrada en el Registre Administratiu) > 60 dies - Es 
considera que la factura s’ha pagat fora de termini. 

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

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

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

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

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

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

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

Terminis de pagament

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

Article 216 Pagament del preu.

4. L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les 
certificacions d'obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels 
béns lliurats o serveis prestats, sense perjudici de l'establert en l'article 222.4, i si es demorés, haurà d'abonar 
al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització 
pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Perquè pertoqui l'inici del còmput del termini 
per a la meritació d'interessos, el contractista deurà haver complert l'obligació de presentar la factura davant el 
registre administratiu corresponent, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies des de 
la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei.
 
Sense perjudici de l'establert en els articles 222.4 i 235.1, l'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra 
o els documents que acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis 
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.
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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 en el 
registre administratiu i 30 dies des de l’aprovació per procedir al pagament del preu 
sense incórrer en mora. 

INFORME

Es detalla a continuació la informació corresponent al 1r trimestre de 2018 que posa 
de manifest que aquest Ajuntament, a data 31 de març de 2018, compleix amb 
els terminis de pagament a proveïdors previstos legalment.

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 1069 1.237.631,07 €
Fora període legal pagament 9 4.777,70 €
Total pagaments 1078 1.242.087,77 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 34,47

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 303 376.112,27 €
Fora període legal pagament 1 394,13 €
Total pagaments 304 376.506,40 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 18,63

1 TRIM.2018

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 27/04/18).
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 Nombre Import total
Dins període legal pagament 859 1.229.478,87 €
Fora període legal pagament 23 40.235,42 €
Total pagaments 882 1.269.714,29

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 35,30

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 454 776.330,28
Fora període legal pagament
Total pagaments 454 776.330,28

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 17,51

4 TRIM.2017

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 1022 1.234.737,39 €
Fora període legal pagament 30 31.854,27 €
Total pagaments 1052 1.266.591,66 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 41,8348

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 282 610.695,43 €
Fora període legal pagament 7 5.964,13 €
Total pagaments 289 616.659,43 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 18,4643

3 TRIM.2017

PENDENT DE PAGAMENT
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 Nombre Import total
Dins període legal pagament 885 1.037.859,54 €
Fora període legal pagament 19 103.478,60 €
Total pagaments 904 1.141.338,14 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 40,9484

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 472 633.804,22 €
Fora període legal pagament 2 22,39 €
Total pagaments 474 633.826,61 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 19,4468

2 TRIM.2017

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 873 1.466.785,84 €
Fora període legal pagament 4 371,77 €
Total pagaments 877 1.467.157,61 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,66

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 316 486.113,42 €
Fora període legal pagament (*) 11 9.713,97 €
Total pagaments 327 495.827,39 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 19,01

1r TRIM.2017

PENDENT DE PAGAMENT
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 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

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,43

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

3r TRIM.2016

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

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 19,40

1 TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT

(*) Compensació de deutes
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Jordi Anducas
Comenta què es donar compte de l’informe de morositat què diu de totes les factures que 
s’han pagat quantes estan dintre del termini i quantes no. I del primer trimestre, d’un total 
de 1078 factures, el 99% s’han pagat en menys de 60 dies i hi ha alguna excepció pel 
tema de procediment que no s’ha complert però al final el que reporten és la mitjà què són 
34 dies. Per tant estan bé.

22. Donar compte Decret d'Alcaldia 539/2018, de 29 de març, de renúncia de 
regidors, revocació delegació de competències, nomenaments, designacions, 
determinació d’àrees i dedicacions.

En compliment del que determina l’art. 44 del Reglament d’organització, funcionament 
i règim jurídic de les corporacions locals, es dóna compte del Decret de l’Alcaldia 
539/2018, de 29 de març, que literalment diu:

El 27 de març de 2018, abans d’iniciar la sessió plenària ordinària convocada per les 
20 hores, el regidor Pol Ejarque Cortés pren la paraula per anunciar la renúncia del 
grup municipal CIU (PDeCAT) de formar part de l’equip de govern municipal, procedint 
l’Alcaldessa a suspendre la sessió plenària prevista. 

Aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l’article 21.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb 
l’article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

RESOL:

PRIMER. Donar-se per assabentada de la renúncia del grup municipal de CIU 
(PDeCAT), amb efectes del dia 27 de març de 2018, de formar part de l’equip de
govern.

SEGON. Revocar el Decret 92/2018, de 24 de gener, de delegacions de competències, 
nomenaments i designacions, quedant el cartipàs tal com es defineix a continuació:

- La Junta de Govern Local, presidida per l’Alcaldia, queda integrada,
  de conformitat amb el Decret 1963/2017, pels membres següents:

 Ramon Gabarron Rubio
 Manel Ripoll Puertas
 Alfredo Prado Garcia
 Jose Antonio Andrés Palacios
 Carme Benito Gómez

- El tinents/tes d’alcaldessa, de conformitat amb el Decret 1995/2017,
  nomenats a favor dels membres de la Junta de Govern Local són els
  següents:

 Primer tinent d’Alcaldessa: Alfredo Prado Garcia
 Segon tinent d’Alcaldessa: José A. Andrés Palacios
 Tercer tinent d’Alcaldessa: Ramon Gabarrón

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

Codi Segur de Validació f51190f82da547ef98a1d75c2a547a6a001

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

18
/0

7/
20

18
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=f51190f82da547ef98a1d75c2a547a6a001


TERCER. Revocar la determinació del règim de dedicació exclusiva efectuat per 
l’Alcaldia en Decret 93/2018, de 24 de gener, en relació amb el regidor Pol Ejarque 
Cortés.

La finalització de l’exercici del seu càrrec s’entén amb efectes de la data de la renúncia, 
formulada el 27 de març d’enguany.

QUART. Revocar el Decret 94/2018, de 25 de gener, de determinació d’àrees i 
delegacions de competències, suprimir la nova àrea de transparència i participació 
ciutadana i reconèixer a favor dels regidors que es detallen les delegacions de 
competències efectuades d’acord amb el punt segon del Decret  995/2017, de 9 de 
novembre:

 Manel Ripoll i Puertas: Àrea de Mobilitat i Àrea de Comunicació
 José Antonio Andrés Palacios: Àrea de Medi Ambient
 Ramón Gabarrón Rubio: Àrea de Desenvolupament Econòmic

CINQUÈ. Determinar que totes les revocacions efectuades en els punts anteriors seran 
efectives des del moment de la signatura d’aquesta resolució. 

SISÈ. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i als diferents 
departaments municipals als efectes escaients 

SETÈ. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
portal de Transparència de la corporació, en compliment del que determina l’article 
75.5 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, i donar-
ne compte al Ple municipal en la primera sessió que es dugui a terme.

Alcaldessa
Llegeix el títol del decret per donar compte què es va adoptar com a conseqüència de la 
sortida del regidor de CIU de l’equip de govern, Pol Ejarque. Dóna la paraula al senyor J.A. 
Andrés Palacios.

J.A. Andrés Palacios
Comenta què encara què no es veu a la documentació, però en el correu que van enviar, 
el punt 22 b. posa renúncia del regidor de GiU, mes que res què no pensa renunciar, li 
agradaria que..

Alcaldessa
Pregunta, això li van posar?

J.A. Andrés Palacios
Diu què suposa què es un error, mania algú li tindrà però tanta no sap. Però l’agradaria 
que..

Alcaldessa
Diu que ella creu sincerament què a Secretaria no li tenen cap mania, cap ni una.
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J.A. Andrés Palacios
Diu què ja son tres errors seguits, no surt a la documentació però si en el correu del títol, 
el correu 22b. Val?

Alcaldessa
Diu ho sento però el que li pot dir es que no li tenen cap, al contrari.

23. En compliment del que determina l’art. 44 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, es dóna compte dels 
Decrets de l’Alcaldia 757/2018, 758/2018, 759/2018, 831/2018 i 876 que 
literalment diuen: 

- Donar compte Decret d'Alcaldia 757/2018, de 3 de maig – Modificació en la 
designació de membres i delegació de competències. 

Al llarg d’aquesta legislatura s’han produït diversos canvis en matèria de cartipàs 
municipal com a conseqüència de diferents canvis en l’Alcaldia i de l’entrada i sortida 
de diferents grups municipals en l’equip de govern.

L’últim d’aquests canvis ha estat provocat arran de la moció de censura presentada el 
dia 17 d’abril de 2018 pels regidors integrants dels grups municipals d’ERC, CUP, CDC 
i IMC contra l’actual alcaldessa, Rosa Boladeras Serraviñals, i proposat la Montserrat 
Febrero i Piera com a candidata alternativa a l’Alcaldia.

El dia 2 de maig a les 12:00 hores s’ha celebrat el Ple extraordinari convocat de manera 
automàtica en aplicació del que determina l’article 197.1 de la Llei 5/1985, de 19 de 
juny, de règim electoral general (LOREG), resultant aprovada la moció de censura per 
9 vots a favor i 7 vots en contra. En conseqüència, ha estat proclamada alcaldessa de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat la Montserrat Febrero i Piera.

Fruit d’aquesta nova situació es fa necessària l’adopció de totes aquelles resolucions i 
acords en matèria de cartipàs per tal d’adequar la composició dels diferents òrgans i 
les delegacions de l’Alcaldia al nou escenari municipal. 

Per tot l'exposat aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l'article 
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en 
concordança amb l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

RESOL

PRIMER. Deixar sense efecte qualsevol Decret d’Alcaldia anterior relatiu a la 
composició de la Junta de Govern Local i a les competències delegades per aquesta 
Alcaldia en aquell òrgan. 

SEGON. Nomenar membres de ple dret de la Junta de Govern Local d’aquest 
Ajuntament, que es constituirà sota la meva presidència, els regidors i regidores 
següents:
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- Albert Cañellas i Pagés
- Antonio Moreno Ruiz
- Jordi Anducas i Planas
- Miracle Guerra i Sala
- Pol Ejarque i Cortés

TERCER. Nomenar Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa, sense perjudici 
de la possibilitat d’efectuar nomenaments en favor d’altres membres de la Junta de 
Govern Local en resolucions posteriors.

Els tinents i tinentes d’alcaldessa substituiran l’alcaldessa en cas de vacant, absència 
o malaltia, per rigorós ordre de nomenament, un cop acceptats els seus càrrecs.

QUART. Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions següents, en substitució 
de les contingudes en qualsevol altra resolució anterior: 

a) Les contractacions i concessions administratives sempre que el seu import no 
superior el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol 
cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan 
la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat 
de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici ni la quantia assenyalada. Aquesta 
delegació compren tots els actes inherents a l’expedient com ara pròrrogues, 
rescats, resolucions, etc..., amb excepció d’aquells actes d’impuls de la 
contractació, que queden reservats a l’Alcaldia. 

Resten exclosos d’aquesta delegació aquells contractes que segons la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (o normativa que la 
substitueixi o esdevingui d’aplicació) tenen la consideració de menors.

b) Les concessions sobre béns i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a 
la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos 
ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com les 
alienacions de patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia 
indicats, amb excepció d’aquells actes d’impuls, que queden reservats a 
l’Alcaldia.

c) Les cessions de béns patrimonials declarats béns no utilitzables i les cessions 
d'ús de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu 
valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres 
milions d'euros, amb excepció d’aquells actes d’impuls, que queden reservats a 
l’Alcaldia.

d) L'acceptació de béns a títol lucratiu, de caràcter incondicional (article 31 del 
Decret 366/1988, de 17 d'octubre, Reglament de patrimoni dels ens locals.) 
així com l’acceptació de la cessió obligatòria i gratuïta efectuada de manera 
anticipada de béns afectats per sistemes urbanístics pel planejament, de 
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conformitat amb la normativa urbanística.

e) La declaració de béns com a no utilitzables (article 13 del Decret 366/1988, de 
17 d'octubre), amb excepció d’aquells actes d’impuls, que queden reservats a 
l’Alcaldia.

f) L'aprovació dels projectes d’obres i de serveis, així com l’aprovació de la 
documentació tècnica referida a obres de conservació i de manteniment, 
reparacions menors o simples instal·lacions complementàries en els edificis 
municipals, als quals fa referència l'art. 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, quan la Junta de 
Govern Local sigui l’òrgan competent per a la seva contractació o concessió i 
estiguin previstos en el pressupost. 

g) La incoació i resolució d’expedients de subhasta pública de béns mobles i 
immobles quan per la seva quantia no siguin de competència del Ple municipal, 
amb excepció d’aquells actes d’impuls, que queden reservats a l’Alcaldia.

h) L’aprovació inicial del planejament derivat dictat per al desenvolupament del 
planejament general, inclosa la suspensió de tramitacions i llicències, i les seves 
modificacions.

i) L’aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística del 
planejament previstos a l’article 119 del TRLUC i la seva modificació, així com 
els acords relatius al sistema d’actuació per expropiació i els relatius a la 
determinació i, en el seu cas, modificació del sistema d’actuació i/o modalitat.

j) L’aprovació inicial i definitiva dels projectes d’urbanització i dels complementaris 
previstos en els articles 96 a 98 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova 
el Reglament de la Llei d’urbanisme.

k) La resolució dels recursos d’alçada contra acords de caràcter administratiu de 
les Entitats Urbanístiques Col·laboradores.

l) L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la 
plantilla aprovats pel Ple municipal, l’aprovació de les bases de les proves per 
a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, 
quedant reservada a l’Alcaldia l’aprovació dels requisits tècnics per a participar 
en processos derivats de subvencions que tinguin per objecte el foment de 
l’ocupació.

m) L’aprovació de convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades en 
relació amb matèries o àmbits d’actuació quan no estiguin legalment atribuïts 
al Ple i sempre que no comportin una despesa plurianual o altres obligacions 
que corresponguin al Ple i no hagin estat delegades.

n) La convocatòria de subvencions en concurrència competitiva, la resolució dels 
expedients de concessió de subvencions en totes les seves modalitats així com 
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l’aprovació dels convenis reguladors de les subvencions de concessió directa.

Aquesta delegació no inclou la relativa a aquells actes d’impuls i/o de tràmit, 
els quals queden reservats a l’Alcaldia. 

o) La sol·licitud i acceptació de subvencions i qualsevol altra ajuda econòmica que 
atorguin a l'Ajuntament altres administracions públiques o persones físiques o 
jurídiques en les que es requereixi de forma expressa acord de l’òrgan 
competent, la competència de les quals no estigui atribuïda expressament al 
Ple municipal per les bases reguladores de les subvencions o per normativa 
sectorial.

p) La convocatòria de concurs i atorgament o denegació d’autoritzacions en el 
mercat de venda no sedentària. Les altres formes de finalització del 
procediment, com ara el desistiment o la renuncia, i aquells actes d’impuls de 
la tramitació dels expedients quedaran reservats a l’Alcaldia. De la finalització 
d’expedients per renuncia o desistiment es donarà compte a la Junta de Govern 
Local.

q) La resolució dels recursos administratius així com de les reclamacions 
administratives prèvies a la via judicial que s'interposin contra actes definitius 
o de tràmit dictats per la Junta de Govern Local en l'exercici de les seves 
competències.

r) L’execució de resolucions judicials dictades en impugnació d’actes 
administratius de l’alcaldessa o la Junta de Govern Local.

s) L’aprovació del Pressupost anual de Tresoreria.

t) L’actualització i/o revisió de les rendes dels habitatges de protecció oficial de 
titularitat municipal. 

u) En general qualsevol competència delegable atribuïda a l’Alcaldia per la 
legislació vigent, sempre que no hagi estat delegada expressament en un altre 
òrgan i que l’alcaldessa sotmeti a acord de la Junta de Govern Local.

CINQUÈ. Establir que les determinacions d’aquest Decret entraran en vigor al dia 
següent al de la seva signatura i tenen caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
de revocació i advocació de l’òrgan delegant.

SISÈ. Notificar la present resolució a les persones interessades i als diferents 
departaments municipals.

SETÈ. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
tauler d’edictes electrònic i al portal de transparència de la Corporació, i donar-ne 
compte al Ple municipal en la primera sessió que es dugui a terme.
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- Donar compte Decret d'Alcaldia 758/2018, de 3 de maig – Modificació 
determinació d’àrees i delegació de competències.

Al llarg d’aquesta legislatura s’han produït diversos canvis en matèria de cartipàs 
municipal com a conseqüència de diferents canvis en l’Alcaldia i de l’entrada i sortida 
de diferents grups municipals en l’equip de govern.

L’últim d’aquests canvis ha estat provocat arran de la moció de censura presentada el 
dia 17 d’abril de 2018 pels regidors integrants dels grups municipals d’ERC, CUP, CDC 
i IMC contra l’actual alcaldessa, Rosa Boladeras Serraviñals, i proposat la Montserrat 
Febrero i Piera com a candidata alternativa a l’Alcaldia.

El dia 2 de maig a les 12:00 hores s’ha celebrat el Ple extraordinari convocat de manera 
automàtica en aplicació del que determina l’article 197.1 de la Llei 5/1985, de 19 de 
juny, de règim electoral general (LOREG), resultant aprovada la moció de censura per 
9 vots a favor i 7 vots en contra. En conseqüència, ha estat proclamada alcaldessa de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat la Montserrat Febrero i Piera.

Fruit d’aquesta nova situació es fa necessària l’adopció de totes aquelles resolucions i 
acords en matèria de cartipàs per tal d’adequar la composició dels diferents òrgans i 
les delegacions de l’Alcaldia al nou escenari municipal. 

En concret, i pel que fa a la determinació d’àrees i delegació de competències en favor 
de tinents i tinentes d’alcaldessa i/o regidors i regidores, s’han dictat tantes resolucions 
que fan difícil fer un correcte seguiment de l’estat actual de les mateixes. En 
conseqüència es considera més adient deixar sense efecte tot el que s’hagi fet fins el 
moment i dictar una de nova que englobi la realitat actual. 

Per tot l'exposat aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l'article 
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en 
concordança amb l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

RESOL

PRIMER. Deixar sense efecte qualsevol Decret d’Alcaldia anterior relatiu a la 
determinació de les àrees de gestió municipal i a la delegació de competències de 
l’Alcaldia en favor de tinents i tinentes d’alcaldessa i/o regidors i regidores, les quals 
s’entenen revocades en la seva totalitat.  

SEGON.- Determinar les àrees de gestió municipal següents:

- Àrea d’Alcaldia
- Àrea d’Atenció a la Ciutadania
- Àrea de Benestar Social i Gent Gran
- Àrea de Comunicació i Estratègia digital
- Àrea de Cooperació i Solidaritat
- Àrea de Cultura
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- Àrea de Desenvolupament Econòmic
- Àrea d’Ensenyament
- Àrea d’Esports
- Àrea de Finances
- Àrea d’Habitatge
- Àrea de Joventut
- Àrea de Medi Ambient
- Àrea de Mobilitat
- Àrea de Polítiques d’Igualtat
- Àrea de Règim Interior
- Àrea de Salut Pública
- Àrea de Seguretat Ciutadana
- Àrea de Serveis Públics
- Àrea de Transparència i Participació Ciutadana
- Àrea d’Urbanisme
- Àrea de Via Pública

TERCER.- Definir l’àmbit d’actuació i/o funcions de cada una de les àrees 
determinades:

- ÀREA D’ALCALDIA: sota la Presidència de l’alcaldessa, com a autoritat màxima del 
municipi, li correspon la gestió municipal i la representació tots els ciutadans i 
ciutadanes. Les seves funcions són les inherents a la condició de presidenta de la 
Corporació Municipal i es reparteix les competències municipals amb la Junta de 
Govern i el Ple, òrgans col·legiats de l’Ajuntament que presideix. 

Dirigeix i coordina la tasca de l’equip de govern municipal i té atorgades determinades 
potestats com ara dictar Bans, nomenar els/les tinents/es d’alcaldessa i delegar 
competències en els membres del govern municipal. A més, té la condició de cap de 
la Policia Local, presideix i convoca la Junta de Seguretat Local, i és responsable de 
tot el personal al servei de la Corporació.

- ÀREA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA: té com a objectiu millorar la relació entre la 
ciutadania i l’Ajuntament en els tres vessants de l’atenció: presencial, telefònica i en 
línia. Coordina i dirigeix l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) tenint cura d’agilitzar 
els tràmits administratius, millorant-ne la seva gestió i seguiment, assegurant 
l’adequada qualitat de l’atenció a les persones i fomentant que peticions i suggeriments 
siguin tinguts en compte.

- ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN: dirigeix, coordina i gestiona els serveis 
socials de base que inclouen: l’atenció social individual i familiar, l’atenció a la infància 
i adolescència en risc, l’atenció social domiciliària per a les persones grans sense 
recursos suficients i que viuen soles i per a les persones amb dependència, i l’atenció 
a les persones immigrades en qüestions d’arrelament i inclusió social. 

Així mateix, organitza i gestiona les activitats de socialització i lleure de les persones 
grans del municipi i col·labora amb totes les entitats ciutadanes de gent gran, de 
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persones discapacitades, d’afectats per malalties cròniques i degeneratives i les 
organitzacions que porten a terme activitats solidàries i d’ajut social, convocant i 
atorgant anualment les subvencions municipals i donant compliment als convenis 
específics existents. 

S’encarrega del manteniment i subministraments de l’equipament públic “Casal de les 
Magnòlies” i acull en les dependències municipals el banc d’aliments, promogut i 
gestionat per “Corbera Voluntària”, entitat amb la qual es coordinen els serveis socials 
de base. Convoca i lidera el Consell Sectorial de la Gent Gran.

- ÀREA DE COMUNICACIÓ I ESTRATÈGIA DIGITAL: la seva funció és difondre la tasca 
municipal, complint amb l’obligació democràtica de transparència de la gestió pública 
envers la ciutadania. Per a dur a terme aquesta funció compta amb tres mitjans de 
comunicació municipal: la revista “L’Avançada”, l’emissora “Ràdio Corbera – 107FM” i 
la pàgina web “www.corberadellobregat.cat”.

Així mateix, també realitzarà la gestió de les peticions d’informació dels mitjans de 
comunicació, així com la coordinació de totes les publicacions escrites i digitals 
generades per la resta d’àrees municipals. Convoca i lidera el Consell Municipal de 
Comunicació.

- ÀREA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT: la seva funció és gestionar la part dels 
pressupostos municipals destinats a la cooperació internacional, proposant la seva 
aplicació a projectes desenvolupats per organitzacions d’àmbit institucional català o bé 
a projectes sorgits de la iniciativa d’entitats corberenques. Aquesta Àrea també 
proposarà al Ple l’enviament d’ajut econòmic i/o material en el cas de catàstrofes o 
conflictes bèl·lics a països estrangers.

- ÀREA DE CULTURA: el seu objectiu és el foment de la cultura entre la ciutadania, 
planificant, programant i coordinant les activitats culturals i festives. Té cura 
d’organitzar i coordinar la realització de diverses festes i cites culturals arrelades al 
municipi, com ara les festes majors, la Nit de Reis i el Carnestoltes, entre altres. També 
fomenta la implicació de les diverses entitats, barris i urbanitzacions en les activitats 
culturals, mitjançant la Comissió de Festes. Junt amb el manteniment de les tradicions 
populars i la cura del patrimoni històric i cultural, aquesta Àrea porta a terme iniciatives 
culturals pròpies, amb una programació cultural de qualitat per al municipi.

Gestiona la Sala d’Exposicions “Antic Hospital de Pelegrins” i la Biblioteca Municipal 
“Can Baró”, tenint cura del manteniment i subministraments dels edificis. Promou i 
realitza exposicions i activitats de promoció de la lectura entre la població, 
especialment entre infants i joves. Té adscrit el Servei de Normalització Lingüística.

Anualment, convoca i atorga les subvencions destinades a les entitats que organitzin 
i desenvolupin projectes d’activitats culturals al municipi. Així mateix, s’encarrega de 
la gestió i seguiment dels convenis amb entitats culturals.

- ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC: treballant de forma transversal amb la 
resta d’àrees municipals, s’encarrega de la dinamització sòcio-econòmica del municipi, 
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contribuint a la generació i manteniment dels sectors productius: empresarial, 
emprenedoria, serveis, comerç i turisme. Així mateix, s’encarrega de les polítiques 
actives d’ocupació, gestionant la borsa de treball municipal, en coordinació amb els 
serveis socials municipals, amb les borses de treball dels municipis de la comarca i 
d’entitats i organismes supramunicipals, i amb les empreses del municipi. També serà 
l’àrea encarregada de gestionar plans d’ocupació d’àmbit municipal subvencionats per 
entitats i organismes supramunicipals, duent a terme la selecció de personal per als 
plans ocupacionals conjuntament amb el departament de recursos humans. 

D’altra banda, desenvolupa activitats i iniciatives turístiques que donin a conèixer el 
municipi a través del seu patrimoni històric i natural i per la qualitat de l’oferta de 
serveis i establiments. Col·labora amb les associacions d’emprenedors i de comerciants 
i convoca i atorga els ajuts i subvencions municipals. Així mateix, assumeix les 
funcions en temes de consum, incloent dins els objectius de l’Àrea la defensa del 
consumidors, vetllant i informant sobre els seus drets i protegint els seus interessos.

- ÀREA D’ENSENYAMENT: col·labora amb la Generalitat de Catalunya, administració 
que ostenta les competències en aquesta matèria, per tal d’impulsar polítiques que 
contribueixin a la millora de la qualitat de l’ensenyament dins el municipi. Amb aquest 
objectiu, l’Àrea també participa activament en les tasques de planificació escolar, 
forma part dels Consells Escolars dels centres, convoca i lidera el Consell Escolar 
Municipal, i treballa conjuntament amb les Associacions de Pares i Mares. Amb els 
centres públics de secundària, organitza i gestiona el projecte de l’Aula Oberta.

Dirigeix el personal propi que presta els seus serveis a les escoles públiques d’infantil 
i primària i s’encarrega del manteniment i subministraments dels edificis d’aquests 
centres que són de titularitat municipal. Així mateix, dirigeix i gestiona directament 
l’Escola Bressol Municipal “El Petit Corb” i l’Escola Municipal de Música “Lluís Soler i 
Ametller”. Anualment, aquesta Àrea convoca i atorga les subvencions destinades a les 
Associacions de Pares i Mares dels centres educatius del municipi.

- ÀREA D’ESPORTS: promourà la pràctica de l’esport entre la ciutadania, col·laborant 
amb totes les entitats esportives del municipi i gestionant directament les activitats 
esportives municipals, amb l’objectiu de completar l’oferta esportiva a la població, amb 
especial atenció a col·lectius específics i a modalitats esportives no ofertes per les 
entitats. Convoca i lidera el Consell Municipal d’Esports.

Serà la responsable del control, programació, gestió, manteniment i subministraments 
de totes les instal·lacions esportives de titularitat municipal. Anualment, convoca i 
atorga les subvencions destinades a les entitats esportives del municipi.

- ÀREA DE FINANCES: s’encarrega de portar a terme la política pressupostària i de 
finançament, així com l’ordenació i la gestió fiscals. Coordina el programa d’inversions 
i l’elaboració dels pressupostos anuals. Té al seu càrrec les compres i 
subministraments i administra el patrimoni municipal. Dins d’aquesta Àrea hi ha els 
departaments de Comptabilitat i Intervenció, de Compres, així com la Tresoreria 
municipal.
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ÀREA D’HABITATGE: Porta a terme les polítiques d’habitatge i s’encarrega dels 
habitatges i locals de propietat municipal, així com del Registre Municipal de 
Sol·licitants d’Habitatge Públic. Gestiona i fa el manteniment del parc d’habitatges 
públics. Estableix i vetlla pel compliment de les mesures establertes per donar ús i 
promoure el lloguer social dels habitatges desocupats.

- ÀREA DE JOVENTUT: dissenya, elabora i aplica el pla de joventut que revisa i 
actualitza de forma periòdica. El seu objectiu és la promoció de l’associacionisme i la 
participació del jovent en la vida ciutadana del municipi. Treballa transversalment amb 
la resta d’Àrees municipals, especialment amb Ensenyament, Via Pública i Habitatge, 
Cultura, Polítiques d’Igualtat i Desenvolupament Econòmic, per tal de garantir que el 
jovent es tingut en compte en l’establiment de les polítiques municipals genèriques.

Gestiona el control, el manteniment i els subministraments de l’Hotel d’Entitats Ca La 
Badia, equipament cedit per l’Ajuntament de l’Hospitalet i que alberga el Centre 
d’Esplai i La Penya del Corb.

- ÀREA DE MEDI AMBIENT: promou la protecció del medi ambient i la sostenibilitat del 
territori. Té cura del patrimoni natural, especialment dels elements catalogats, de les 
lleres i zones de protecció del domini públic hidràulic (rieres i torrents), així com dels 
camins, vies rurals i itineraris. Gestiona l’establiment i manteniment de les franges de 
protecció d’incendis. Porta a terme campanyes de sensibilització mediambiental entre 
la població i s’encarrega del pla d’auto compostatge.

- ÀREA DE MOBILITAT: s’encarrega de les polítiques de mobilitat del municipi, 
realitzant, actualitzant i portant a terme el Pla de Mobilitat Urbana. S’encarrega del 
transport públic interurbà i urbà. Quant al transport interurbà manté contacte amb 
l’Autoritat del Transport Metropolità per fer seguiment de la qualitat i millores. Del 
transport urbà s’encarrega de la planificació de línies i freqüències, així com del control 
i seguiment del concessionari del servei. Representa l’Ajuntament a l’Associació de 
Municipis amb Transport Urbà (AMTU).

Té al seu càrrec l’aparcament públic del carrer La Pau, així com el sistema de regulació 
i funcionament de la zona blava i el control i seguiment de l’empresa concessionària.
- ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT: redacta, actualitza i dóna compliment al pla 
d’igualtat. Organitza activitats en col·laboració amb les entitats de dones del municipi 
i amb d’altres entitats que tinguin per objecte aconseguir un tracte igualitari per a 
col·lectius en risc de discriminació social. 

Té al seu càrrec el serveis de suport jurídic i atenció psicològica a persones en risc de 
maltractament i s’ocupa del manteniment i els subministraments del equipament de 
Polítiques d’Igualtat situat a la plaça Sant Antoni.

- ÀREA DE RÈGIM INTERIOR: dissenya, proposa i executa polítiques organitzatives i 
de personal que permetin l'optimització dels recursos humans de l’Ajuntament per 
aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat en la prestació dels serveis a la 
ciutadania. S’ocupa de les qüestions relacionades amb la seguretat i salut en el treball 
i en l’eradicació de conductes d’assetjament laboral, integrant la Comissió que 
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s’encarrega d’aquest tema. Manté interlocució amb el comitè d’empresa i dóna suport 
a l’Alcaldia en les negociacions i acords.

S’ocupa del manteniment i subministraments de les dependències municipals dels 
serveis centrals i de les dependències i/o equipaments no adscrits a cap Àrea. També 
s’ocupa del subministrament general de materials i equipaments. Té al seu càrrec 
l’inventari municipal i la gestió de l’arxiu municipal.

- ÀREA DE SALUT PÚBLICA: té com a principal objectiu vetllar per la salut de les 
persones  promovent activitats saludables entre la població i vetllant per les condicions 
de salubritat de l’entorn. S’encarrega de les qüestions relatives a la tinença d’animals 
de companyia i del seu cens. Porta a terme el control de plagues i de salubritat de les 
instal·lacions públiques. S’encarrega també del control sanitari d’establiments i 
activitats. Les seves activitats les realitza en coordinació amb l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya i d’acord amb les seves directrius.

L’Àrea de Salut Pública col·labora amb la Generalitat de Catalunya, administració que 
ostenta les competències en matèria de sanitat i salut pública, per tal millorar la 
qualitat de l’atenció sanitària i dels equipaments del municipi.

- ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA: té com a missió principal protegir el lliure exercici 
dels drets i llibertats de la ciutadania, mitjançant l’actuació de la Policia Local. En 
l’àmbit del trànsit i la circulació, l’objectiu de l’Àrea és assegurar la lliure circulació de 
les persones, ordenant i regulat el trànsit de vehicles i vianants, així com 
l’estacionament a la via pública, amb la implantació de la corresponent senyalització 
vial.

Fa funcions de policia administrativa, desenvolupant les actuacions necessàries per 
comprovar l’adequació de les activitats a les ordenances municipals i a la resta de 
reglaments. I, en l’àmbit de la seguretat ciutadana pròpiament dita, l’Àrea promou les 
intervencions preventives adreçades a evitar la comissió d’actes delictius, i quan s’han 
produït, col·labora amb els altres Cossos de Seguretat per a les oportunes 
investigacions i detencions. L’Àrea assumeix la funció assistencial de prestar atenció 
especial a persones en situació de desemparament: menors, gent gran, víctimes 
d’accident o de delictes.

Té encomanades també les funcions de protecció civil en els casos de catàstrofes i 
emergències. Supervisa els plans d’autoprotecció dels edificis públics i activa els plans 
d’autoprotecció per als esdeveniments populars. Gestiona el Cos de Bombers 
Voluntaris i representa el municipi dins l’Agrupació de Defensa Forestal Massís de 
l’Ordal, assumint les tasques corresponents. S’ocupa del manteniment i 
subministraments de la Prefectura de Policia i del Quarter dels Bombers Voluntaris.

- ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS: Porta a terme la neteja i conservació de la xarxa del 
clavegueram municipal, la gestió i manteniment del sistema d’enllumenat públic i 
gestiona la recollida de residus en l’àmbit domèstic, comercial i industrial (rebuig, 
orgànica, paper i vidre, recollida d’andròmines i voluminosos, recollida de poda i restes 
vegetals), així com la neteja viària de carrers, parcs i places. S’encarrega del Pla de 
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Prevenció de Residus, de la seva difusió i de la conscienciació de la ciutadania envers 
aquest tema.

Gestiona i fa el seguiment de la concessió del servei d’abastament d’aigua potable. Té 
al seu càrrec la gestió dels equipaments de Deixalleria Municipal i Cementiri Municipal, 
així com el control i seguiment de la qualitat en la prestació dels serveis. Coordina i 
col·labora amb les empreses proveïdores de serveis i subministraments públics no 
municipals (gas, electricitat i telefonia) pel que fa a la seva implantació al municipi i a 
la qualitat dels serveis, gestionant i traslladant les incidències i queixes de la 
ciutadania.

- ÀREA DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA: des d’aquesta Àrea es porta 
a terme l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa 
als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i 
actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà 
dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i facilitin 
la seva participació en els assumptes públics (art. 2 de la Llei 19/2014 de 
transparència). 

En concret s’encarrega de promoure la protecció i la defensa dels drets polítics de la 
ciutadania; l’atenció directa a la ciutadania en les matèries que l’afecten en la seva 
relació amb l’Ajuntament en particular i amb la resta d’institucions en general; facilitar 
l’accés a la informació municipal i fer publicitat activa de les polítiques i els serveis 
públics promoguts per l’Ajuntament per tal d’afavorir la participació ciutadana i el 
control democràtic de l’acció de govern; fomentar la presència activa de la ciutadania 
en el procés d’elaboració, d’execució i d’avaluació de les polítiques públiques; 
col·laborar en la creació de xarxes comunitàries que facilitin l’enfortiment de la 
capacitat ciutadana per a se subjecte actiu en els afers col·lectius; activar i crear els 
consells de participació sectorials de ciutadania i vetllar pel compliment d ela Llei de 
transparència.

- ÀREA D’URBANISME: s’encarrega de l’ordenament, transformació i conservació del 
sòl, incloent el subsòl i el vol. Promou i estableix el planejament urbanístic del municipi 
i vetlla per la legalitat urbanística, aplicant, si escau, mesures de disciplina. Atorga les 
llicències urbanístiques, les llicències d’obres i les llicències per a l’establiment 
d’activitats econòmiques, vetllant pel seu compliment. Fa propostes de regulació 
normativa en relació als diferents usos i activitats i impulsa la creació i/o modificació 
de les ordenances sobre urbanisme i construcció.

Representa l’Ajuntament a les Juntes de Compensació, les Associacions 
Administratives de Cooperació, les Associacions de Propietaris i les Associacions de 
Veïns de les urbanitzacions, així com a d’altres entitats urbanístiques col·laboradores 
de l’Administració.

- ÀREA DE VIA PÚBLICA: s’ocupa de mantenir en bones condicions d’ús tot allò que es 
troba a la via pública i a l’espai públic en general. Conserva i millora el mobiliari urbà 
i el dels parcs infantils. Manté voreres, calçades, senyalització vial i gestió de guals. 
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Manté els parcs i zones verdes, vetllant per l’adequada reposició, poda i conservació 
d’arbrat viari.

Projecta i gestiona obres a la via pública, redactant els projectes tècnics i dirigint 
l’execució de les obres públiques de reforma i millora dels carrers, places, parcs urbans 
i de l’espai públic del municipi.

QUART. Efectuar a favor dels regidors i les regidores que a continuació es detallen les 
delegacions generals i particulars de competències en relació a les atribucions de 
proposta, impuls, gestió i resolució dels assumptes corresponents a les respectives 
àrees des gestió i amb les facultats que s'indiquen a títol merament enunciatiu en la 
present resolució, amb el benentès d’entendre reservades a l’Alcaldia totes aquelles 
àrees o matèries respecte de les quals no s’efectua una delegació específica:

- Albert Cañellas i Pagés: Àrea d’Ensenyament, Àrea d’Habitatge i Àrea de Joventut. 
- Jordi Anducas i Planas: Àrea de Finances i Àrea de Cultura 
- Xavier Miquel i Pons: Àrea de Serveis Públics i Àrea de Medi Ambient. 
- Mercè Rocas i Rubió: Àrea de Seguretat Ciutadana, Àrea de Mobilitat i Àrea de Via 

Pública. 
- Pol Ejarque i Cortés: Àrea de Comunicació i estratègia digital, Àrea de 

Desenvolupament econòmic i Àrea de Règim interior. 
- Miracle Guerra i Sala: Àrea de Polítiques d’Igualtat i Àrea de Salut Pública. 
- Arturo Martínez Laporta: Àrea de Benestar Social i Gent Gran
- Antonio Moreno Ruiz: Àrea d’Esports i Àrea de Cooperació i Solidaritat. 

CINQUÈ. Les atribucions delegades corresponents a les diferents àrees de gestió 
comprendran la coordinació i l’exercici de les facultats recollides a continuació, sempre 
que no estiguin delegades o corresponguin a un altre òrgan:

I.- EN GENERAL:

1. L’exercici de les competències delegades en relació a les matèries assignades, la 
direcció, coordinació i gestió de l'àrea corresponent i dels serveis inclosos en l'àrea 
corresponent.

2. La incoació, impuls i instrucció dels expedients que corresponguin a l’àrea 
delegada.

3. La competència per a la signatura dels escrits, oficis, propostes, i d'altres 
documents necessaris per la gestió de tots els actes relacionats amb les matèries 
delegades.

4. Dictar els actes definitius que determinin la finalització dels procediments quan la 
delegació abasti la competència resolutòria. Aquesta facultat inclou, en el seu cas, 
aprovar les liquidacions d'impostos, taxes i preus públics que la resolució comporti, 
així com l’aplicació de les bonificació i exempcions de les quotes conforme determini 
la corresponent ordenança fiscal. Igualment, inclou la facultat d’aprovar, fins a la 
seva fase d’autorització i disposició, les despeses que se’n derivin dels expedients. 
Excepcionalment, i per als expedients relatius a la pobresa energètica o els relatius 
a urgència social, aquesta facultat d’aprovació de despesa s’estendrà fins a la fase 
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de reconeixement de l’obligació.
5. La resolució dels recursos administratius i de les reclamacions administratives 

prèvies que s'interposin contra actes de tràmit i/o definitius, en els casos en que 
tinguin delegades les competències resolutòries.

6. Els acords de revocació d'actes i la rectificació d'errades, en els termes i supòsits 
previstos en l'article 105 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, en els casos en 
que tinguin delegades les competències resolutòries.

7. La presidència de les meses de contractació en les licitacions dels contractes 
corresponents a la seva àrea.

8. Proposar i gestionar tota classe de contractes, concessions i convenis, i en concret 
el control, l’impuls i la supervisió de l'execució.

9. La direcció i coordinació del personal adscrit als serveis integrats en cada àrea, 
llevat de les facultats en matèria de recursos humans que corresponguin a un altra 
àrea o a la Junta de Govern Local.

10.La proposta, tramitació i seguiment de les subvencions i convenis, sense perjudici 
de les atribucions delegades a la Junta de Govern Local.

11. La responsabilitat derivada de l'aplicació i compliment de la normativa sobre 
protecció de dades de caràcter personal en les matèries de la seva àrea.

II.- EN PARTICULAR

Es deleguen competències resolutòries de manera particular en les àrees i pels 
assumptes que s’especifiquen en cada una d’elles: 

A) ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

- La formulació, proposta i resolució d’atorgament de prestacions d’urgència social. 

- La tramitació, proposta i resolució de les beques de menjador escolar així com de la 
resta d’expedients de concessió d’ajuts en matèria de benestar social i pobresa 
energètica.

B) ÀREA D’HABITATGE

- La tramitació i resolució dels expedients vinculats al Registre municipal de sol·licitants 
d’habitatge públic. Aquesta delegació inclou tots aquells tràmits relatius a la inscripció, 
concessió, desistiment, renuncia i qualsevol altra circumstància relacionada amb 
aquest àmbit. Així mateix inclourà tots aquells actes administratius inherents a la 
gestió ordinària dels habitatges, com ara lloguers, devolució de fiances i similars. Resta 
exclosa de la delegació la facultat de revisió i actualització de les rendes.

B) ÀREA DE MOBILITAT 

- La gestió, tramitació i resolució dels expedients d’alienació de vehicles abandonats. 
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- Les autoritzacions per al tancament provisional de determinades vies urbanes, com a 
conseqüència d’actes o espectacles que no estiguin organitzats per l’Ajuntament. 

C) ÀREA DE SALUT PÚBLICA

- La gestió del cens municipal d'animals de companyia, les tasques d'inspecció i 
vigilància i la recollida, recuperació i acolliment d'animals abandonats.

- La concessió de llicències per a la tinença de gossos potencialment perillosos. 

- La tramitació i resolució dels expedients sancionadors per infraccions de la normativa 
en matèria de seguretat alimentària i animals domèstics de companyia,  així com 
l'adopció de mesures provisionals o cautelars, en el seu cas.

D) ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA

- La tramitació dels expedients en relació a la venda de material pirotècnic, de 
conformitat amb la normativa vigent. 

- La tramitació i resolució dels expedients sancionadors per l’incompliment de les 
ordenances i reglaments municipals i de la Llei d’ordenació del trànsit de vehicles, inclosa 
l’adopció de mesures cautelars en matèria d'infracció de trànsit i la proposta a 
l’administració competent de la retirada del permís de conduir com a conseqüència d’una 
infracció. 

E) ÀREA DE VIA PÚBLICA 

- La tramitació i resolució dels expedients relatius a l’obertura de rases i instal·lació de 
canalitzacions a la via pública i/o domini públic. 

- L’autorització, resolució i extinció de les llicències d’ocupació de la via pública, per a 
usos i ocupacions que no impliquin ús privatiu.

- L’autorització, resolució i extinció de les llicències d’ocupació temporal de la via pública 
i dels espais públics que comportin ús privatiu i no estiguin sotmeses a concessió o 
licitació pública.

- La concessió, denegació i modificació de llicències d’entrada i sortida de vehicles.

- La concessió, denegació i modificació de les autoritzacions relatives a reserves 
d’estacionament.

SISÈ.  Delegar indistintament en tots els regidors i les regidores que conformin en 
cada moment la Corporació municipal les competències que aquesta Alcaldia ostenta 
per a autoritzar matrimonis civils atribuïda per aplicació de l’article 51.1 del Codi Civil. 
L’exercici de la delegació es portarà a terme d’acord amb l’ordre que s’estableixi des 
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de l’Alcaldia, sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir més d’un regidor o 
regidora delegat o delegada. 

SETÈ. Les facultats delegades en aquesta resolució tenen caràcter indefinit, sense 
perjudici de la potestat de revocació i advocació del òrgan delegant, i s’hauran 
d’exercir, dins dels límits legals, directament pel titular sense possibilitat de ser 
delegades de nou. En les resolucions adoptades per delegació, a la part expositiva 
s’hauran de fer constar les dades de la resolució per la qual s’efectua la delegació.

VUITÈ. L’exercici de les delegacions s’efectuarà tenint en compte el principi de 
coordinació que es materialitza en la cooperació i informació recíproca entre les 
diferents àrees i la cooperació i informació recíproca dins les diferents àrees i les 
regidories delegades adscrites, així com l’obligació d’informar a l’Alcaldia i a la Junta 
de Govern Local de les resolucions dictades per delegació en aquells assumptes 
d’especial rellevància, sense perjudici de les facultats de control i fiscalització d’altres 
òrgans municipals.

NOVÉ. En cas d’absència, vacant o malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors 
i les regidores delegats i/o delegades amb facultats resolutòries, l’alcaldessa assumirà 
directament i automàticament les seves competències delegades en aquells assumptes 
puntuals que hagin de resoldre’s sense demora, entenent-se a aquests efectes 
exercida la potestat d’advocació de manera puntual, i així es farà constar en la 
resolució.

DESÈ. Aquest Decret entrarà en vigor el mateix des de la seva signatura i produirà 
plens efectes jurídics prèvia acceptació expressa o presumpta per part de les persones 
delegades, en els termes recollits en l’apartat següent.

ONZÈ.- Notificar aquesta resolució a tots i totes els regidors i les regidores delegats 
significant-los que, per tal de ser efectiva la delegació, hauran d’acceptar-la manera 
expressa. No obstant això, s’entendrà acceptada la delegació de forma tàcita si en el 
termini dels tres dies següents al de la seva notificació no efectuen manifestació 
expressa de la no acceptació.

DOTZÈ. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’edictes electrònic i al portal de transparència de la Corporació i donar-ne compte al 
Ple municipal per al seu coneixement en la primera sessió ordinària que es dugui a 
terme. 

- Donar compte Decret d'Alcaldia 759/2018, de 3 de maig – Determinació dels 
regidors que exerciran el seu càrrec amb dedicació.

Al llarg d’aquesta legislatura s’han produït diversos canvis en matèria de cartipàs 
municipal com a conseqüència de diferents canvis en l’Alcaldia i de l’entrada i sortida 
de diferents grups municipals en l’equip de govern.

L’últim d’aquests canvis ha estat provocat arran de la moció de censura presentada el 
dia 17 d’abril de 2018 pels regidors integrants dels grups municipals d’ERC, CUP, CDC 
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i IMC contra l’actual alcaldessa, Rosa Boladeras Serraviñals, i proposat la Montserrat 
Febrero i Piera com a candidata alternativa a l’Alcaldia.

El dia 2 de maig a les 12:00 hores s’ha celebrat el Ple extraordinari convocat de manera 
automàtica en aplicació del que determina l’article 197.1 de la Llei 5/1985, de 19 de 
juny, de règim electoral general (LOREG), resultant aprovada la moció de censura per 
9 vots a favor i 7 vots en contra. En conseqüència, ha estat proclamada alcaldessa de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat la Montserrat Febrero i Piera.

Fruit d’aquesta nova situació es fa necessària l’adopció de totes aquelles resolucions i 
acords en matèria de cartipàs per tal d’adequar-les a la realitat actual. 

En relació al règim de dedicació en el que els regidors poden exercir el seu càrrec, el 
Ple municipal, en sessió extraordinària de 30 de juny de 2015, va establir els membres 
de la Corporació que podien exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o 
dedicació parcial, facultant l’Alcaldia per a la concreció dels membres que, prèvia 
acceptació, desenvoluparien aquestes càrrecs, havent de donar posteriorment compte 
al Ple municipal de la resolució adoptada.

Per tot l'exposat aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l'article 
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en 
concordança amb l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

RESOL

PRIMER. Deixar sense efecte qualsevol Decret d’Alcaldia anterior relatiu a la 
determinació dels regidors i/o regidores que exerceixen el seu càrrec en règim de 
dedicació exclusiva i/o parcial.

SEGON.- Determinar que els membres de la Corporació que desenvoluparan els seus 
càrrecs en règim de dedicació exclusiva, de conformitat amb les condicions establertes 
a l’apartat Primer de la part dispositiva de l’acord plenari de 30 de juny de 2015 i amb 
efectes del dia 4 de maig de 2018 (inclòs) són: 

Tinents/es d’alcaldessa Albert Cañellas i Pagés
Regidors delegats Arturo Martinez Laporta

Mercè Rocas i Rubió
Pol Ejarque i Cortés

TERCER. Designar què els membres de la Corporació que desenvoluparan el seu càrrec 
en règim de dedicació parcial, de conformitat amb les condicions establertes a l’apartat 
Segon de la part dispositiva de l’acord plenari i amb efectes del dia 4 de maig de 2018 
(inclòs) són:
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Xavier Miquel i PonsRegidors delegats

QUART. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades per tal que formulin 
acceptació expressa del règim de dedicació, de la qual es donarà compte al Ple en la 
següent sessió ordinària que es dugui a terme.

CINQUÈ. Comunicar aquesta Resolució al departament de Recursos Humans als efectes 
escaients. 

SISÈ. Publicar aquesta Resolució en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, en 
el portal de transparència i en el BOPB, en compliment del que determina l’art. 75.5 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 9 de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

- Donar compte Decret d’Alcaldia 831/2018 de 23 de maig - Modificació dels 
membres integrants de la Comissió Assessora i de la Comissió Especial de 
Comptes

El Ple municipal, en sessió extraordinària de 30 de juny de 2015, va constituir la 
Comissió Assessora, com a comissió informativa de caràcter permanent, i la Comissió 
Especial de Comptes definint, en ambdós casos, la seva composició, el sistema de 
votació, el règim de sessions i el quòrum d’assistència.

Mitjançant Decret d’Alcaldia 1260/2015, de 7 de juliol, es van nomenar els membres 
integrants d’aquests òrgans a proposta dels diferents grups municipals. Posteriorment, 
mitjançant Decret 1177/2017, de 22 de juny, es va modificar la seva composició. 

Arran de la moció de censura aprovada en la sessió extraordinària del Ple municipal 
de 2 de maig de 2018 i de la proclamació de la regidora Montserrat Febrero i Piera 
com a nova alcaldessa de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, s’estan duent a terme 
tot un seguit de canvis en el cartipàs municipal entre els quals es troben els relatius a 
la composició tant de la Comissió Assessora com de la Comissió Especial de Comptes. 

En aquest sentit, els portaveus dels grups municipals d’ERC, PSC i CDC han sol·licitat 
el canvi en els seus representants.
 
En conseqüència aquesta Alcaldia, 

RESOL:

PRIMER.- Modificar, amb efectes del 3 de maig de 2018, la composició de la Comissió 
Assessora i de la Comissió Especial de Comptes que quedaran de la manera següent:
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COMISSIÓ ASSESSORA
Presidenta: Montserrat Febrero i Piera

Rosa Boladeras Serraviñals
Mercè Rocas i Rubió
Miracle Guerra i Sala
Pol Ejarque Cortés
Manel Ripoll i Puertas
José Antonio Andrés Palacios
Alfonso Olarte Rodes

Vocals:

Antonio Moreno Ruiz

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Presidenta: Montserrat Febrero i Piera

Ramón Gabarrón Rubio
Jordi Anducas i Planas
Albert Cañellas i Pagès
Èric Blanco Moragas
Manel Ripoll i Puertas
José Antonio Andrés Palacios
Alfonso Olarte Rodes

Vocals:

Antonio Moreno Ruiz

SEGON. Notificar aquesta Resolució al personal de l’Ajuntament així com als portaveus 
dels diferents grups municipals per al seu coneixement i als efectes que corresponguin.

TERCER. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple municipal en la propera sessió que se 
celebri i ordenar la seva publicació en el Portal de transparència.

- Donar compte Decret d'Alcaldia 876/2018, de 29 de maig – Rectifica el 
decret d’Alcaldia núm. 2018/831.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2018/831, de 23 de maig, s’han designat els membres 
de la Comissió Assessora i de Comissió Especial de Comptes. 

En el contingut del decret s’ha detectat l’existència d’una error material consistent en 
designar el vocal Èric Blanco Moragas en comptes del regidor Pol Ejarque Cortés

Per això, d’acord amb el previst a l’article 109.2 LPA, aquesta Alcaldia,

RESOL:
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ÚNIC. Rectificar el Decret de l’Alcaldia núm. 2018/831 en el sentit de modificar la 
designació dels vocals que composen la Comissió Especial de Comptes, en els termes 
següents:

ON DIU: Èric Blanco Moragas
HA DE DIR: Pol Ejarque Cortés

24.  Donar compte de la modificació de la designació de portaveus de grups 
municipals 

El Ple municipal, en sessió extraordinària de 30 de juny de 2015, va restar assabentat 
de la constitució i els integrants dels diferents grups municipals de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat, de la seva denominació i de la designació de portaveu titular i 
suplents de cadascun d'ells.

Posteriorment, en sessió ordinària d’11 de juliol de 2017 va restar assabentat de la 
modificació d’alguns dels portaveus dels grups municipals com a conseqüència dels 
pactes subscrits per l’equip de govern a l’inici del mandat i de la proclamació de la 
nova alcaldessa el 17 de juny de 2017.

Arran de la moció de censura aprovada en la sessió extraordinària del Ple municipal 
de 2 de maig de 2018 i de la proclamació de la regidora Montserrat Febrero i Piera 
com a nova alcaldessa de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, els portaveus dels 
grups municipals de PSC i ERC han modificat la designació dels seus portaveus. D’altra 
banda, la renúncia com a regidor del portaveu de CDC fa necessària la modificació de 
la composició del grup a favor de la persona que en aquests moments integra el grup 
municipal. 

De conformitat amb la normativa aplicable, s’ha d’entendre que d’aquestes 
modificacions s’ha de donar compte al Ple municipal, per resultar aplicable el mateix 
procediment que l’establert per a la creació dels grups municipals. 

Per tot l’exposat el Ple Municipal,
ACORDA

ÚNIC. Donar-se per assabentat de la modificació de la designació de portaveu dels grups 
municipals del PSC, d’ERC i de CDC, d’acord amb el detall següent: 

Grup Municipal del PSC
Rosa Boladeras Serraviñals Portaveu
Alfredo Prado García Primer portaveu suplent
Ramón Gabarrón Rubio Segon portaveu suplent
Carme Benito Gómez Tercera portaveu suplent

Grup Municipal d’ERC
Montserrat Febrero i Piera
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Mercè Rocas i Rubió Portaveu
Arturo Martínez i Laporta Segon portaveu suplent
Jordi Anducas i Planas Primer portaveu suplent

Grup Municipal de CDC
Pol Ejarque i Cortés Portaveu

Alcaldessa
Explica que en els punts 23 i 24 es dona compte de resolucions en matèria de cartipàs com 
a conseqüència de l’aprovació de la Moció de censura i la configuració del nou equip de 
govern. Llegeix els títols dels decrets i els noms dels nous portaveus dels grups municipals 
del PSC, la senyora Rosa Boladeras, d’ERC la senyora Mercè Rocas i de CDC el senyor Pol 
Ejarque. A partir de demà, a rel de la presa de possessió de la senyora Jordina, s’haurà de 
dictar mes decrets. Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Diu què s’ha comentat en el punt 6 quan es parlava de les retribucions, però ells són un 
equip de deu persones què li sorprèn la composició i l’adjudicació de competències però ja 
veuran el resultat d’aquí un any. El primer que constata és que eren un equip de deu 
persones que semblava que anaven a “menjar-se el món” i ara els veu com una mica 
pansits. I això si que l’ha sorprès que ni aixequessin el telèfon per preguntar res de les 
seves àrees i com ho havien deixat ni pensessin què era possible un mínim traspàs. Només 
dir que ells no han deixat de ser les persones que eren. Què continuen sent persones i si 
necessiten alguna cosa que ho diguin. Han passat un més ignorant-los i és una pena gran 
pels regidors i regidores què són nous i què no tenen experiència com tenien ells d’ERC i 
és una pena per la ciutadania i se’ls hi hagi de respondre què no se sap. Els regants dels 
horts no tenen aigua i van venir i els hi van dir que ningú sabia rés. Segurament és un 
malentès, pensa que han pecat d’una mica de prepotència.

Xavi Miquel
Explica què no han vingut, va ser una xerrada amb el regidor i s’està solucionant ara 
mateix. No hi ha més, no han presentat cap instància.

Rosa Boladeras
Respon què van venir i què els van dir que no sabien com funcionava.

Alcaldessa
Diu què això no els va dir cap regidor.

Rosa Boladeras
Diu què llavors tenen un problema de comunicació. 

Alcaldessa
Contesta què ells això ho han sabut per un regidor i ho han solucionat de seguida.

Rosa Boladeras
Diu què el senyor Miquel diu què està en vies de solucionar-ho.
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Xavi Miquel
Diu què si, està en vies. El que passa es què encara que haguessin vingut i els haguessin 
preguntat no poden preveure el que els preguntaran. També els haguessin tingut que 
contestar que no ho sabien. 

Rosa Boladeras
Diu què amb ella li sap greu què se’ls va dir què això depenia de Cervelló i què aquí ningú 
sabia res. És el què s’està queixant. Evidentment que no pot preveure però li sap greu què 
es doni la imatge a la ciutadania de què no se sap una cosa quan fa quaranta o cinquanta 
anys que està establerta.

25. Donar compte de la renúncia presentada pel regidor del grup municipal 
d’IMC

El Sr. Antonio Moreno Ruiz, regidor d’aquest Ajuntament des de que va prendre 
possessió a la sessió constitutiva celebrada el 13 de juny de 2015, ha presentat el dia 
23 de maig de 2018 (RE 2018/4916) la renúncia voluntària al seu càrrec per motius 
personals.

L'article 9.4 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre, determina que la 
renúncia es farà efectiva mitjançant escrit davant del Ple, el qual haurà de restar 
assabentat. 

S’acorda:

PRIMER. Donar-se per assabentat de la renúncia voluntària al càrrec de regidor 
presentada pel Sr. Antonio Moreno Ruiz el dia 23 de maig de 2018.

SEGON. Fer constar que la renúncia al càrrec implica la renúncia a tots aquells 
nomenaments i/o designacions que ostentés com a regidor de l’Ajuntament.

TERCER. Traslladar certificat d’aquests acords a la Junta Electoral Central juntament 
amb la sol·licitud de la credencial del següent representant de la llista electoral 
presentada a les últimes eleccions locals per INICIATIVA MOVEM CORBERA-ENTESA 
(ICV-MC-E) que pertoqui. 

La presidenta explica què per raons de salut, el senyor Antonio Moreno ja ha renunciat 
amb anterioritat en el punt 7, el què es transcriu a continuació.
 
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Explica que és un dia especial per ell, fa onze anys que va entrar en aquest Ajuntament 
representant Iniciativa per Catalunya els Verds i és el dia en què la seva renuncia al càrrec 
es fa efectiva per motius de salut. Explica el seu problema de salut què impossibilita 
continuar amb la feina. Està totalment d’acord amb el que farà el govern actual i en el seu 
lloc entrarà una altre persona de la llista. En relació a les dues regidories que portava per 
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delegació, per a Cooperació i solidaritat internacional està esgotat el pressupost per ajuts 
i de cara a l’any que ve ha demanat siguin més solidaris i augmentar l’import simbòlic que 
sempre dona l’Ajuntament. Per la segona regidoria, Esports, a Corbera hi ha moltes entitats 
esportives per sobre de la mitjana dels pobles de Catalunya. Va demanar l’estat del 
pressupost i ja havien pactat què es donarien uns 50.000 € més per Esports. Aquest any 
es faran temes prioritaris i ja parlaran per l’any 2019. El què està previst per aquest any 
és el què més els preocupa a les entitats, segons explicacions del tècnic d’Esports,  i un 
tema prioritari serà resoldre el tema de l’aigua què entra en la pista esportiva de fora i fer 
la tanca perimetral de totes les pistes externes. El segon tema prioritari serà comprar els 
dos marcadors per al camp de futbol per tenir-los abans de setembre. I el tercer tema, 
què preocupa a les entitats degut als continus canvis polítics, és la recepció de les 
subvencions. Volen donar la solució més ràpida per repartir els 44.000 € a totes i què els 
arribi quan abans millor. Cara al futur, 2019, mai s’ha fet res per demostrar que estan els 
Verds, el primer, volen què el Poliesportiu de Corbera tingui una caldera de biomassa, 
d’energia sostenible, i perquè també estalviaran molts diners. Amb els 150.000 € què 
costarà la caldera s’hauria de començar a treballar al febrer o març. El segon, seria fer una 
piscina coberta a l’Àrea, no a Corbera perquè per mitjana d’habitants no arriben i no els 
donarien subvencions però si mancomunant amb poblacions confrontant podrien arribar 
als 20.000 habitants i ja arribarien per mitjana a tenir el dret de rebre una subvenció 
directa del 33 % per fer la piscina coberta. Per pacte que tenen Generalitat i Diputació, el 
servei d’Esports de la Diputació de Barcelona els donaria altre 33% en cas que els 
correspongui i l’Ajuntament hauria de pagar el 33% restant. Si no ho poden fer per al 
2019, si volen deixar enllestit per al proper equip de govern després de les eleccions. 
Aquesta piscina no és fàcil per cobrir i potser que al final, per mancomunitat, la piscina 
coberta sigui la de la Palma però per el que s’ha parlat fins ara, el cost del 70% repercutiria 
a Corbera i el 30% a la Palma. Es disculpa per marxar ja del Ple.

L’alcaldessa autoritza i acomiada del senyor Antonio Moreno.

26. Donar compte al Ple ordinari de 5 de juny de 2018..

L’alcaldessa dóna compte dels assumptes següents:

a) Dels decrets d’alcaldia següents:

- Decret 2018/315 de data 2 de març de 2018, resol nomenar al senyor F.J.J.J. 
(LOPD), com a funcionari interí, mitjançant el procediment de màxima urgència 
en la plaça d’agent de la policia local amb data d’efectes a 1 de març de 2018.
- Decret 2018/433 de data 15 de març de 2018, resol aprovar del pla 
pressupostari a mitjà termini pel període 2019-2021, que inclou les previsions 
pressupostàries de l’exercici 2018, i que queda resumit documentalment a 
l’Annex 1 adjunt a la present resolució. (Annex 1).
- Decret 2018/523 de data 28 de març de 2018, resol formalitzar el contracte 
de treball temporal d’una auxiliar de gestió, adscrita provisionalment al servei 
de recursos humans.
- Decret 2018/721 de data 25 d’abril de 2018, resol nomenar al senyor H.G.P. 
(LOPD), com a funcionari interí, mitjançant el procediment de màxima urgència, 
en la plaça d’auxiliar de gestió i determinar que l’objecte del nomenament del 
senyor H.G.P (LOPD), és cobrir la vacant per l’excedència voluntària per 
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incompatibilitat sol·licitada per la funcionària M.Ch.M. (LOPD) i/o la cobertura 
de la plaça mitjançant el procés de selecció que sigui més adient per a la seva 
cobertura o l’amortització de la plaça.

b) De l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
en sessió de 5 de març  de 2018,  del requeriment, a la Generalitat de Catalunya, 
de l’aportació econòmica en concepte de la gestió del servei de l’Escola Bressol 
Municipal El Petit Corb.

c) De l’aprovació per part del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona dels següents acords:

- En sessió de 27 de febrer de 2018, en relació al procés participatiu amb la 
proposta d’aprovació d’un reglament metropolità d’ordenació de l’activitat de 
transport urbà discrecional de viatgers amb conductor en vehicles de fins a nou 
places que discorre íntegrament a l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
assumir l’exercici de l’ordenació sectorial i d’intervenció administrativa en relació 
a l’esmentada activitat. L’aprovació inicial del Reglament metropolità. Restar 
assabentat de les observacions en relació a la proposta d’aprovació d’un 
reglament metropolità d’ordenació de l’activitat de transport urbà discrecional 
de viatgers amb conductor en vehicles de fina a nou places que discorre 
íntegrament a l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aprovar inicialment 
en Reglament metropolità d’ordenació de l’activitat i tenir-lo per aprovat 
definitivament si en el termini d’informació pública no s’hi formulen reclamacions 
ni suggeriments.
- En sessió de 27 de febrer de 2018, en relació a l’activitat econòmica  consistent 
en la promoció social d’habitatge de lloguer en règim de protecció, aprovar 
definitivament l’exercici de l’activitat econòmica sota la forma de societat 
anònima de capital públic i els Estatuts de la societat Habitatge Metròpolis 
Barcelona SA, així com la proposta de criteris per a la selecció del futur soci/s 
de capital privat, el pressupost financer i el pla de posada en funcionament de 
l’activitat, la rendibilitat i l’anàlisi cost-benefici. Aprovar una aportació de 60.000 
€ com a capital social de la nova societat, fixar i designar els membres i facultar 
al Gerent de l’AMB per a desenvolupar totes aquelles accions de gestió i 
representació necessàries per a constituir formalment la Societat i proposar els 
acords i elevar a públic l’acord de constitució de la societat.
- En sessió de 20 de març de 2018, la iniciativa per a l’exercici, per delegació 
dels Ajuntaments, de les funcions de protecció de la legalitat urbanística que 
inclouen la restauració de la realitat alterada i de l’ordre jurídic vulnerat, la 
imposició de sancions i l a determinació i restitució dels danys i perjudicis 
causats, als efectes d’allò que determina a l’article 36,f) de la Llei 31/2010, de 
3 d’agost, i exclusivament pel que fa a les infraccions urbanístiques de qualsevol 
classe que es refereixin a actuacions dutes a terme dins les parts dels 
corresponents termes municipals que resten incloses als àmbits del Parc Agrari 
del Baix Llobregat i del Parc Natural de la Serra de Collserola, segons venen 
definits en els corresponents instruments de protecció i encarregar als serveis 
tècnics i jurídics els treballs la formulació del conveni de delegació a signar amb 
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els Ajuntaments i de les propostes d’organització i finançament del servei, en 
coordinació amb els serveis municipals corresponents.
- En sessió de data 24 d’abril de 2018, ratificar l’adhesió de l’AMB a la Declaració 
de Castellar del Vallès, per un cicle sostenible dels aliments, del malbaratament 
a l’aprofitament, aprovada per unanimitat en el marc de la 18a Assemblea de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, realitzada a Castellar del Vallès 
el 8 de març enguany.

d) De l’aprovació per part del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió de 5 
de febrer de 2018, de la distribució econòmica definitiva als municipis 
relacionats, del finançament en concepte del conveni en matèria de serveis 
socials bàsics subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els municipis 
de menys de 20.000 habitants de la comarca, vinculat a les fitxes 1, 2.1, 2.2 i 
7 del Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, cooperació i 
col·laboració subscrit amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya, en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, i el protocol adjunt, d’acord amb 
el detall del quadre a transferir per a l’any 2016.

e) De l’aprovació per part de la Diputació de Barcelona, dels següents acords:
- En sessió de data 22 de març de 2018, Moció per a la reducció i millora en la 
recollida selectiva dels residus dels mercats setmanals de venda no sedentària 
(CUP-PA).
- En sessió de data 26 d’abril de 2018, Moció per l’alliberament dels presos 
polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i 
autoritària de l’estat espanyol (ERC, CIU, CUP).

f) De la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, en 
sessió de data 25 de gener de 2018, relativa a instar al govern de la Generalitat 
a resoldre amb caràcter general els compromisos adquirits per al cofinançament 
de les escoles bressol municipal que s’incorporin al proper pressupost de 2018 
les consignacions concretes amb habilitació de fons suficients per a la 
regularització del finançament no abonat o pendent de liquidació a les 
administracions locals des del curs 2012-2013 i requerir al departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el cobrament del deute.

g) Del document de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat sobre la violència masclista.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra 
Miracle Guerra
Llegeix: “Durant aquests cinc primers mesos del 2018 ja hi ha 12 dones mortes per 
violència masclista dins de l'àmbit de la parella. Sabem per la llei 5/2008 que la Violència 
masclista: és "la violència que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la 
discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder 
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dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, 
incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tant si es produeix en l'àmbit públic 
com en el privat." Però quan es recullen femicidis a escala oficial, o en els processos 
judicials només compta la violència masclista dins de l'àmbit de la parella. De les altres 
violències, generalment, ens hem d'encarregar en l'àmbit local, empoderant a les dones i 
dotant de recursos per prendre decisions envers la seva vida. Hi ha violències, que tot i 
que no són noves, i no estan recollides en la llei, abans esmentada, sembla que estan 
agafant força i que el nostre personal municipal, ja l'any passat va assenyalar com una 
altra forma de violència masclista: i és la violència filioparental. En el que portem de 2008 
hi ha vuit femicidis per aquest tipus de violència, una de les víctimes de Berga. Aquesta és 
una tipologia de violència que no només es dóna contra les dones, i quedaria en el marc 
de la violència domèstica o familiar, si no fos perquè és molt més recurrent contra les 
dones i en els casos que no s’arriba al homicidi el grau d'agressió és més greu. Des dels 
serveis d'atenció ens alerten que és una nova forma de violència a la qual com a societat 
hem de preparar-nos per donar resposta.”

h) Cau de la Guineu
Alcaldessa
Diu què abans de passar al punt de precs i preguntes dóna la paraula al senyor Albert 
Cañellas.

Albert Cañellas
Explica Ja que és un tema que afecta a tot el municipi i pel qual hi han bolcat esforços molt 
diversos grups polítics, des de l'oposició i des del govern, voldria informar-vos de la reunió 
que hem tingut avui a Sant Feliu amb la directora dels SSTT del BL, N. V. (LOPD) sobre 
l'estat de les obres de l'Escola El Cau de la Guineu. Com sabeN, nou anys després de la 
construcció de la primera fase, l'escola encara no està acabada. Això no ha sigut 
impediment pel funcionament i per a l'èxit educatiu de l'escola, però s'arrosseguen unes 
mancances i la necessitat de la segona fase s'ha reivindicat en diverses ocasions amb 
mobilitzacions per part de les famílies. Fruit d'aquestes reivindicacions, la lluita de les 
famílies i el suport de la gent de Corbera, l'ajuntament i els diversos grups polítics, la 
Generalitat es va comprometre a principis de l'any passat que el 2018 es faria la segona 
fase. Avui l'alcaldessa i ell mateix s’han reunit amb la directora dels Serveis Territorials i 
els ha confirmat aquest compromís, tot i que cal dir que caldrà esperar a molt al final del 
2018 per poder veure començar les obres. Ara mateix el projecte té tots els permisos per 
part de l'Ajuntament i resta pendent del procés de licitació, que hauria de començar en un 
mes. A partir d'aquí, si els terminis es compleixen, hi haurà una empresa licitada a finals 
de tardor i podran començar les obres abans que s'acabi l'any. Han demanat que, unes 
setmanes abans de l'inici de les obres, es faci una presentació de les mateixes perquè les 
famílies i el personal de l'escola n'estiguin informades. Les obres duraran uns mesos, de 
manera que hauran de coincidir amb períodes lectius. En tot cas, és una molt bona notícia, 
una recompensa per la lluita de molts anys de tota l'escola i tot el poble. Dit això, confessa: 
mentre no vegi les grues al Cau, no s'ho creurà, seguiran pressionant per a que es 
compleixin els terminis i que això no quedi en promeses buides un cop més.

i) Suport IES Palau
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
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Explica què des del grup de suport als professors de l'INS El Palau de Sant Andreu de la 
Barca els han fet arribar la petició de presentar una Moció. Per motius de temps han preferit 
no proposar-la en aquest ple, però si que ho farem pel proper. La moció serà presentada, 
com a mínim, per a tots els grups del govern i volen oferir als grups de la oposició, si volen, 
de formar part dels proposants. És per això que els enviaran per e-mail la proposta de 
Moció i podem parlar les properes setmanes o directament a la Comissió Assessora. En tot 
cas, i en espera del que vulgui expressar el Ple en la propera sessió, des del govern 
municipal volen expressar el seu suport i solidaritat cap als 9 docents acusats injustament 
i assenyalats públicament per mitjanats de comunicació i algun polític irresponsable. 
Aquests professors estan patint una situació molt greu d'assetjament. Uns pocs pares i 
mares estan utilitzant els seus fills amb fins polítics i n'està pagant les conseqüències el 
conjunt del centre, que sempre havia viscut en convivència. Pel diàleg, per la convivència, 
per l'educació en el sentit crític i la llibertat d'expressió, defensen la professionalitat dels 9 
del Palau i dels docents de l'escola pública. Estan amb ells.

27. Precs i preguntes

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.

J.A. Andrés Palacios
Diu què té varies preguntes, una en relació al cementiri, el tanatori. Han vist què no han 
aprovat les taxes però està pendent d’aprovar l’ampliació de la reforma del cementiri. Vol 
saber com està aquest tema així com la demanda què tenen interposada contra 
l’Ajuntament per tema dels nínxols, de la renovació, com està el tema. També volia saber 
com estava els bombers del carrer Europa, si està en marxa ja o encara no està en marxa. 
És la part que afecta a tot Can Armengol. Abans de marxar ells tenien quasi completat el 
projecte de la Creu Aregall Junior, el clavegueram. Vol saber com estava i si s’ha seguit 
treballant i si s’ha mantingut alguna reunió més amb els veïns. També volia saber com 
estava el projecte de Can Margarit de la portada d’aigua en altes. Saben que hi ha una 
subvenció, què aquesta obra ha d’estar justificada l’any que ve i s’havia de fer durant 
aquest 2018, si els han passat ja algun projecte, avant-projecte. I si han tingut alguna 
reunió amb els veïns. Al mateix temps, saber com estan les obres de Sorea què té què fer 
en inversió al municipi. Quedaven unes quantes, Cases Pairals, el dipòsit de Can Rigol què 
s’havia de fer nou, com estan aquets temes? També la pregunta és, si des de la CUP i 
l’equip de govern han demanat alguna reunió més amb l’AMB, per tema de municipalitzar 
el servei, la taula què s’havia de constituir, si hi havia algun avanç en aquets sentit. Com 
ha sentit al principi amb la municipalització de l’aigua passarà el mateix serà impossible 
però si han fet ja alguna cosa. Pel cementiri ja no conta, la municipalització. Ho veu difícil 
també igual què l’escola bressol, pensa. Si s’equivoca li diguin ells. De la zona blava què 
es volia també municipalitzar aquest any, com està el tema. La caldera de biomassa, ha 
vist que a la partida hi ha 1.000 € quan s’havia de dotar de 65.000 € per part de 
l’Ajuntament i a més tenen una subvenció. Vol saber perquè s’ha dotat només han 1.000 
€ i no tot o què pensen fer. Es veritat què el projecte ja està fet fa temps però hi havia 
una modificació i també es va parlar amb la Diputació de la caldera de biomassa de la 
piscina, del pavelló i Jaume Balmes què era una caldera conjunta, si s’ha avançat amb 
aquest tema. És un tema que van deixar ells sobre la taula per acabar de parlar. Ja ha 
sentit la bona nova del enllumenat de les urbanitzacions què ho tiraran endavant. Però 
també vol saber com està el tema del porta a porta. És cert què van deixar un encàrrec 
fet no saben si hi ha alguna valoració si era viable dintre del municipi, encara què sigui per 
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sectors. Una altre pregunta, a final d’any van comprar una deshidratadora per poder 
netejar les vies d’herbes i està allí aturada perquè no tenien capacitat per poder contractar. 
Que pensen fer ells per contractar una persona més o agafarà pols allà. Quina actuació 
immediata pensen fer amb el tema de les escombraries perquè amb 8.000 € difícilment és 
pot fer gaire cosa. Ha parlat del tema del Cau de la Guineu però no fa gaires dies va córrer 
la notícia que el Jaume Balmes perdria una línia segurament l’any que ve. Pregunta si hi 
ha alguna realitat. I per acabar, quan van marxar de l’Ajuntament de l’equip de govern, 
van parlar igual què van fer amb la resta què van marxar, de mantenir el correu electrònic. 
En la pàgina web no figura el correu electrònic, difícilment ningú es pot posar en contacte 
amb ells, amb el correu de l’Ajuntament. Vol pensar què algú s’ha despistat però creu què 
al menys mantenir el correu de l’Ajuntament seria el què ells han respectat amb la resta.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.

Manel Ripoll
Diu què té dos preguntes i un prec. Una pregunta és saber, perquè dissabte va estar al 
mercat parlant amb algú d’ells al mercat dels dissabtes. Hi ha una gent què estan a 
l’avinguda Catalunya què sembla què estiguin desemparats de la Mare de Déu i què estan 
molt farts d’estar allà. I com què no estigui equivocat va llegir a les xarxes socials què ja 
es deia què es canviava de lloc doncs aquella gent no saben res i no sap si han parlat amb 
ells. Suposa què si. Desprès ja el contestarà però cap a on tiraran, o a baix, a munt, cap 
a un costat, cap a l’altre. Això estaria bé saber-ho més què res perquè també hi ha veïns 
que estan preocupats, sobretot a l’avinguda Catalunya i no saben què passarà amb aquella 
zona, si posaran més parades o on els posaran. L’altre era sobre, perquè una ja l’ha dit el 
senyor Palacios, van tenir una reunió amb veïns del carrer Folch i Torres perquè allà hi ha 
un local que ven productes i els veïns han d’entrar en un carrer què no té sortida però 
entren als set garatges què hi ha amb catorze cotxes. O sigui què constantment es troben 
amb cotxes parats al mig. Quan va estar a la regidoria anteriorment feien una vigilància 
especial i els cotxes allà tenen una senyal de prohibit, no estacionar, parar i es va fer una 
mica de neteja però tornen. L’altre dia va haver una mica de conflicte, van arribar a les 
mans perquè un no volia tirar enrere, l’altre volia tirar endavant i quan surten, surten 
marxa enrere al passeig dels arbres amb el perill què comporta. No sap si el contestaran 
o no però ells al menys els van atendre. Si un cas ja continuaran insistint. I el prec, és un 
què ja va comentar en la reunió de la Assessora què el dijous la senyora alcaldessa el va 
trucar per telèfon i el va dir què els informes els tindria, els va tenir ahir però els va rebre 
a través d’una cosa què, la gent no sé si sap el què és, és l’eNotum, què és la publicació o 
el sistema diguéssim per internet. És un periple poder arribar aquí, però ells l’han enviat 
la relació de factures i els informes. Ell les factures no les vol per res, però els informes, 
és un periple perquè vostè entra en l’eNotum aquest, ha de posar el correu o el telèfon,  
llavors l’envien un codi al mòbil, el mòbil l’obre i llavors quan entra en el sistema què és 
aquest arxiu llavors hi ha un codi de verificació de quaranta dos dígits perquè pugui obrir 
desprès i veure el document. Perdoni, ell pensa què es pot ser més transparent. Ell, lo de 
les parets de vidre de l’Ajuntament de Corbera no ho veu per enlloc. Això és un retràs 
perquè un agafi i ho acabi llençant tot. Són cinc informes què han passat aquest mes, no 
es poden entregar en ma amb un regidor de l’Ajuntament? S’ha de ser com un ciutadà 
normal? Doncs li sembla molt malament. I ja li comença per dir què tot això ho ha enviat 
al Síndic de Greuges perquè faci la seva i els demani explicacions. Simplement això.

Alcaldessa
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Diu gràcies senyor Ripoll però com pot comprendre ella no ha donat cap ordre què es faci 
d’una manera o d’altra.

Manel Ripoll
Diu què amb ell li contesta ella.

Alcaldessa
Respon què es clar que li contesta ella i el va atendre quan li va explicar. Ella estava 
convençuda que ja s’havien posat en contacte amb ell. I li va dir que ella agafava, en 
l’Assessora, el compromís d’esbrinar que havia passat. Va parlar amb l’interventor i ell li 
va dir que si ella ho autoritzava, evidentment que ho autoritza però ella no l’envia aquesta 
informació. Perquè ha sigut d’aquesta manera, no sap. Si es pot enviar d’una altre, ho 
desconeix. Tècnicament no li sap dir. Així sincerament, no te cap problema, per això li va 
dir.

Manel Ripoll
Diu què ell el que veu aquí és què la transparència brilla per la seva absència perquè això 
són informe de gestió, no han d’amagar res, ho sap tothom. Perquè no els pot veure ell? 
Per veure això és tot un periple. Es per agafar i cremar l’ordinador. Al final és per dir què 
és la factura tal número tal i què evidentment s’ha pagat sense una cosa o sense una altre. 

Alcaldessa
Respon què ella ha donat ordre què li facin arribar tota la informació perquè l’han dit què 
sense la seva autorització no ho podien fer. Per això ella li va trucar. Es pensava què això 
ja estava solucionat abans. 

Manel Ripoll
Diu què ella el va trucar dijous i ell ho va rebre abans d’ahir. Ha intentat fer la gestió però 
no se’n surt. Perquè es clar, quan llegeix això, al final l’únic que diu és això. I si això és un 
informe de gestió ja li diran. Li diu que cliqui allà i l’enviarà amb un altre amb una altre 
clau. No faciliten massa la gestió de l’oposició, que ho sàpiguen. Més què res això.

Alcaldessa
Diu què no hi ha cap intenció de.. moltes gràcies. Dóna la paraula al senyor Alfredo Prado.

Alfredo Prado
Diu què és una pregunta per l’Albert Cañellas amb el tema de la prescripció a les escoles. 
Ja tenien dades tant de les escoles de primària com instituts, com l’escola bressol i l’escola 
de música, la prescripció de cara al curs què ve. Si es veritat aquest tancament de la línia 
de P3 del Balmes què passen de cinc a quatre. Això d’alguna forma pel tema de la natalitat 
ja tenien clar què algun dia es produiria ja que subvenciona les escoles privades i 
augmenten i d’alguna forma la pública comencen a disminuir. Si té la prescripció, les dades, 
les dades una mica com ha anat els mòduls de Can Margarit què ho van engegar l’anterior 
equip de govern amb la col·laboració de l’Ampa i de l’institut i del propi Consell escolar 
municipal. Poden donar-se satisfets què ja es faran de cara al curs què ve, mòduls 
professionals al municipi, què no tenien i ara ja en tenen. I tota la cobertura educativa com 
és des de l’escola municipal bressol, l’escola de música i les de primària fins a la secundària 
quedava desprès del batxiller obrir una línia de mòduls professionals i això és va treballar 
i ells creu que en principi ha sigut un primer pas important i ara l’idea és aguantar aquest 
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primer mòdul i intentar que s’ampliï l’oferta. Si han tingut alguna reunió amb l’escola 
bressol sobre una presentació de desequilibri financer què demana l’empresa, si ha 
demanat una modificació de contracte sobretot, perquè ell té un document de variacions 
què ells no van acceptar aquest document amb variacions d’imports què demanava 
l’empresa, sobretot amb el tema de salaris hi ha moviments. Hi ha treballadors que se’ls 
ha mogut el sou i treballadors què no. I això durant aquest últim any, no sap si està al dia 
d’això però saber una mica de les variacions què hi ha. Preguntar-li a l’alcaldessa si 
esperaran a que hi hagi un regidor/a d’esports o ho assumirà ella o farà un decret amb 
algú dels seus regidors i llavors la pregunta seria com tenen el pavelló, la segona i tercera 
fase d’aquest import què tenen reservat. I sobretot, es va mirar què aquest any ja es 
contractaria una empresa amb pressupost 2018 què posaria sota el pavelló uns testimonis 
de part tècnica que miraria que no tingui moviment desprès de l’obra què van fer l’any 
anterior. La idea de controlar aquest moviment o no, seria la decisió què no es mou el 
pavelló en l’obra què es va fer i per tant ells ja no estarien d’acord en invertir més diners, 
com parlava el Jordi Anducas. Posar els locals a sota del pavelló, creu què seria un error 
greu, posar diners un altre cop en un pavelló què es va fer a sobre d’una guixera. Seria un 
error gravíssim però miraran d’alguna forma si volen continuar amb el tema de contractar 
aquesta empresa perquè vegin si ha moviments o no amb el temps. I la segona i la tercera 
fase del què seria el projecte perquè la Diputació d’alguna forma vegi tancat els diners què 
van demanar aquests 500.000 € del pavelló. Per això la idea de no treballar o no invertir 
en aquest pavelló i moure els bombers què estan com estan no? Per això era la idea de la 
nau d’entitats. És una de les coses què s’estaven fent per no tornar a invertir, creu què 
seria un error tornar a invertir. Han treballat sobre una part del pavelló, del fonament del 
pavelló però no en tota. Per tant, no poden moure el pavelló sinó la idea seria moure’l 
d’allà. L’altre pregunta seria pel Xavi Miquel, tot i què és de serveis públics, el carrer 
Reforma i el carrer la Plana han presentat una instància perquè no hi ha clavegueram, 
pràcticament estan afectant a les cases del costat de la zona baixa i algunes de la zona 
alta. Més què res saber si amb aquest pressupost del 2018 ja hi haurà inversió en el 
clavegueram. Saber com està tot el poble i segurament el pla d’inversions es mourà també 
per aquí i igual posant 700.000 no l’acabaria amb el tema del subsòl perquè està bastant 
fatal. No fa falta posar tanta música a dalt què a baix tenen problemes. I només amb el 
tema de quan l’Albert Cañellas, el grup de la CUP, va fer la pressa de possessió va parlar 
sobretot del tema de la transparència, no es que l’importi molt, però a vegades li pregunten 
qui són els regidors de l’Ajuntament en falten fotos a la pàgina web de l’Ajuntament i 
sobretot la del Xavi Miquel. Si és un govern tan transparent no passaria res en posar-se 
tots.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Diu què volia preguntar, a part de perquè s’ha tret l’adreça de correu electrònic dels 
regidors de l’oposició, en l’Avançada, què és el què ha passat amb el tractament informatiu 
de la pàgina número 4. I l’altre pregunta què vol fer és la celebració de “La Nit en Blanc” 
què està prevista el 16 de juny al nucli històric, quina és l’Àrea que organitza. Si és l’Àrea 
de Turisme o bé és l’Àrea de Cultura i de quines partides es finança.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
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Xavier Miquel
Respon què sobre la bateria de preguntes, sobre el tema del cementiri de les obres de 
reforma i de la banda per nínxols, la veritat és què ho desconeix. Ja ho mirarà i ja ho 
comentarà al proper Ple o els envia la informació. Sobre el tema de bombeig del carrer 
Europa sap què hi havia un petit conflicte sobre el tema de l’electricitat amb Endesa, estava 
acabant de detallar i quan s’acabés això ja podia començar a dur-se a terme. El tema del 
clavegueram de la Creu Junior, si és un projecte què s’estava fent des de dins un tècnic de 
l’Ajuntament, porta molta feina i hi ha molta cosa per fer. En cap moment s’ha dit que ho 
deixi de fer sinó què segueixi amb aquest projecte però la cosa va lenta i amb la Creu 
Junior encara no ha hagut reunió. Sobre el tema de Can Margarit, de l’aigua, és una 
subvenció què es va atorgar l’any passat però van tenir constància la setmana passada i 
no sap si ha hagut falta de diàleg entre diverses persones però el projecte no coneixen ben 
bé quin és. Estan esbrinant què és, preguntant amb Sorea. La reunió amb els veïns de Can 
Margarit la tenen programada per la setmana que ve. Les obres de Sorea van segons el 
calendari que ells ja van fer i tot segueix igual. Pel tema de la Comissió Mixta de l’Aigua, 
es va reunir amb el responsable de Medi Ambient de l’AMB la setmana passada i en principi, 
hi ha hagut dificultats, sempre ho han dit què l’AMB no tirava endavant aquesta Comissió, 
sembla què es vol desencallar ja, era una cosa imminent què comencés a funcionar la 
Comissió. Sobre el tema de la municipalització de Sorea, en primer lloc el què s’ha fet és 
una cosa què no es va fer abans, malgrat la promesa i l’acord de Ple que hi va haver-hi 
què s’enviaria una carta a Sorea dient què no es continuaria amb el contracte de Sorea, 
aquesta carta no s’ha enviat. Han hagut d’enviar ara ells una carta per dir que la intenció 
de l’Ajuntament no és continuar la pròrroga amb Sorea. El contracte acaba a l’abril de l’any 
que ve i no arriben a temps de municipalitzar-ho per l’abril de l’any que ve i segurament 
s’haurà de fer una pròrroga d’un any. Sobre la caldera de biomassa, evidentment no costa 
1.000 € però quan es van fer els pressupostos no sabien si la subvenció es concediria o 
no. Els va arribar la setmana passada i és una prioritat per l’equip de govern i també hi ha 
altre prioritat què és el tema de la caldera per les dependències municipals. Saben què la 
caldera actual està en mol mal estat i s’ha de decidir en les properes setmanes què es fa 
amb aquesta caldera i ja està engegat un projecte de pressupost per veure què costaria 
una caldera de biomassa també al poliesportiu i es valorarà què es farà. Dijous tenen una 
primera reunió amb l’empresa què fa l’estudi. Sobre la màquina de descompressió, ho 
havia fet alguna vegada la brigada forestal, també creuen què no és la seva feina i més en 
aquests dies previs de la campanya de prevenció d’incendis. Sobre les mesures urgents 
d’escombraries, el què volen fer és un pla de xoc com a mínim fins a Sant Joan perquè 
l’acumulació d’esporga també és un perill amb els petards. Com a mesures urgents és 
col·locaran cartells recordant la prohibició d’abocar deixalles fora dels contenidors i fora 
dels punts verds què hi ha i recordar què hi ha una sanció com a màxim de 750 €. Intentar 
què s’aturi una mica perquè també hi ha constància què hi ha petits industrials què venen 
de fora del municipi i que aboquen tant esporga com mudances. Sobre la queixa de 
l’eNotum què ha fet els senyor Manel Ripoll, ells fa uns quants mesos que estaven a la 
oposició i també han rebut això de la mateixa manera, no és una cosa nova d’ara, estan 
d’acord què a vegades és bastant farragós però tant com per enviar-ho al Síndic de 
Greuges, és una cosa què ja fa molt temps.. què no sigui una cosa què al final acabi 
explotant a la pròpia casa. Sobre la instància què va presentar l’Alfredo pel carrer de la 
Plana i el tema del clavegueram, hi ha constància, saben què s’ha de fer inversió al 
clavegueram i ja veuran si es prioritza aquest carrer o aquests carrers perquè hi ha molts 
carrers què estan en aquesta situació. Sobre la fotografia, si han de qualificar la 
transparència d’aquest Ajuntament per una fotografia, doncs serà molt fàcil, però serà una 
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cosa què es farà. Però què la transparència vingui per una fotografia, perfecte començaran 
per aquí.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Diu què per començar el més important és què el grup de P3 no es perd. Seguiran havent 
cinc grups. Creu què avui dia parlar de línies, veient el què fa la Generalitat es planificar 
els grups en funció de natalitat, a la pràctica no sap si és pot parlar què existeixen línies i 
ell prefereix parlar de grups. En la reunió, què han tingut als Serveis Territorials, ells 
mateixos han admès què si haguessin sabut què al final feien falta els cinc grups, el més 
lògic hagués estat directament oferir-los i està d’acord, però van oferir quatre en funció de 
natalitat. Una de les coses que han afavorit, les famílies han apostat fer la pre matrícula a 
Corbera què és importantíssim perquè l’escola pública mantingui els grups, ha estat 
l’aportació de gent de Cervelló que viuen a urbanitzacions a Can Rafel, Costa de la Perdiu 
etc., què a nivell de padró són de Cervelló què acaben augmentant la pre matricula a les 
escoles de Corbera. Els números exactes més endavant els passarà. Hi ha prou matricula 
perquè hi hagi dos P3 al Jaume Balmes i als instituts hi ha hagut inscripcions totals 
exactament igual què les places ofertades. Sobre les inscripcions als mòduls seria 
important què més gent s’apuntés perquè és una oferta formativa molt interessant, molt 
potent què ofereix el Departament d’Ensenyament per primera vegada a Corbera, al 
Institut Can Margarit, cicle formatiu de micro informàtica però de moment no s’han omplert 
les places. Hi ha places lliures i si algú encara els escolta seria molt positiu què es 
matricules, és una oferta molt interessant. Sobre el desequilibri de l’escola bressol és un 
tema una mica llarg i intentarà resumir. S’ha estat parlant amb l’escola bressol, amb 
l’empresa i finalment el desequilibri ha sigut molt menor al que havien presentat en un 
principi, han refet els números. Sobre la diferència al que hi havia als pressupostos 2016-
2017 i en el tancament, en un salari, aquesta diferència és un error en la forma de 
desglossar els pressupostos. Aquest salari és correcte en el tancament, el què hi havia des 
de el principi de la concessió al 2012 i és un acord amb el qual es va arribar amb el regidor 
que hi havia en aquell moment, el Miquel Aregall. Per tant s’ha portat pagant aquest salari 
des del primer any i consta així en els TC2.

Alfredo Prado
Diu però hi ha una modificació del salari, aquest document que diu què el regidor ha arribat 
a un acord no deixa de ser una modificació de contracte perquè amplia el cost hi hauria 
d’haver un document sinó no es podria cobrar això, estan treballant amb diner públic. 
L’empresa li va pujar el sou a aquella treballadora, però es que l’hi ha anat pujant no a 
l’inici de la concessió sinó què ha hagut modificacions i sobretot 2016-2017, 2017-2018. 
No sap si no té aquest document. I això vol dir què si han estant modificant els números, 
vol dir què els números què van presentar la primera part no eren bons. O sigui estan 
parlant d’alguna cosa seriosa.

Albert Cañellas 
Pregunta sobre quan diu la primera part.

Alfredo Prado
Respon que aquesta primera part és un correu electrònic què presenta la empresa quan 
se li demana que presenti el document sobre el desequilibri financer. Ara diu què sobre 
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aquest document hi ha un altre document què no és el mateix i que redueixen mes el cost 
no? 

Albert Cañellas 
Diu què si, s’ha reduït aquest desequilibri financer. Ho diu de memòria però acaben sent 
uns 600 € què és pràcticament com si s’hagués tancat a cero, 600 € és molt poquet.

Alfredo Prado
Respon què hi ha un document que parla de més de 100.000 € i ara diu 600 €.

Albert Cañellas 
Diu què si, és el què deia, s’ha parlat amb l’empresa i hi havia erros comptables, coses  
què imputaven on no ho havien de fer i finalment el tancament del curs 2016-2017 no té 
aquest desequilibri.

Alfredo Prado
Diu o sigui els 100.000 € han passat a 600 €, i amb aquesta empresa... s’hauria de dir 
alguna cosa amb aquesta empresa.

Albert Cañellas 
Respon què aquesta és l’empresa què va guanyar el concurs al 2012 i amb ell l’hagués 
agradat què existeix aquest paper de la reunió amb el regidor del PSC, què aquell acord 
què va arribar el PSC..

Alfredo Prado
Diu què amb el PSC no, què això és el què diu l’empresa.

Albert Cañellas 
Diu què no és un augment dels salaris sinó un trasllat de la treballadora, per tant el seu 
salari es mantenia.

Alfredo Prado
Diu si però Albert, una empresa què presenta 100.000 € de dèficit i desprès diu què passa 
a 600 € i li diu què ha de creure què el regidor del PSC va estar en aquella reunió de 
l’augment de salari? Faran un escrit, això no.. amb ell no el quadra. Té aquell document?

Albert Cañellas 
Diu què s’estan encallant en això..

Alfredo Prado
Diu què poden parlar tot el què vulguin però això és molt seriós. I ara digui què el regidor 
del PSC, què podia haver dit regidor d’educació o ensenyament i es cregui el què diu 
l’empresa i aquest document. No sap.. aquí ja presentaran el què tinguin què presentar. 
Això per una banda i hi ha modificacions de salaris 2016-2017 i 2017-2018. Té els TC2? 
Perquè demanaran tots els antics i veurà aquesta modificació. Si ell entén què s’ha fet a 
l’inici del Plec, poden parlar d’aquest salari i del regidor què estigui present. El què no 
entenen que hi hagin modificacions de salaris durant el transcurs del plec. I a les 
treballadores, com ell defensa, no s’ha pujat un duro. O s’està pagant unes altres coses o 
això.. no sap com ho veu. 
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Albert Cañellas
Diu què d’acord, agraeix què faci aquesta proposta, durant els darrers anys el regidor 
responsable era ell quan estava passant tot això per tant seria bastant útil què parlessin. 

Alfredo Prado
Diu i el tècnic i la casa és la mateixa. Aquest regidor, portava sis regidories les últimes 
vegades però el personal de l’empresa també ha d’estar amb això i ara li toca amb ell i 
només li diu què si ara han passat de 100.000 € de dèficit a 600 €, si no té aquest document 
li farà arribar. Més què res quan es senti amb l’empresa què li expliqui això. Ara és ell el 
d’ensenyament i li explica.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Diu en primer lloc sobre el manteniment del correu de l’Ajuntament, ell sempre ha estat 
partidari que no només els regidors de l’equip de govern tinguin correu de l’Ajuntament 
sinó també els regidor de l’oposició. De fet quan ell estava a l’oposició no va tenir. Quan 
ell va abandonar el govern se li va anular el compte de correu per tant cap problema en 
reactivar els comptes de correu dels què ara estan a l’oposició. 

Rosa Boladeras
Diu què no estan parlant d’això, el tenen actiu. El que diuen és què a la pàgina web es va 
esborrar, es va treure. Però el correu continua actiu. Els ha estranyat.

Pol Ejarque
Diu què cap problema en tornar-ho a posar.

J.A. Andrés Palacios
Diu què ha fet un comentari una mica estrany.

Alcaldessa
Diu què entén què està allà per aclarir coses i per tirar endavant. D’aquí unes hores, el Pol 
s’ocuparà de què això estigui.. però realment ells no s’entretenen a esborrar de les pàgines 
web.

Pol Ejarque
Diu sobre el tema del mercat municipal senyor Ripoll, la idea d’ell, com hi havia els 
problemes de mobilitat sobretot amb el carrer Sant Antonio amb el carrer què baixa del 
Cardona generava problemes a nivell de circulació la idea era canviar-ho de lloc. Primer 
van mirar al passeig dels Arbres la banda esquerra mirant al Jaume Balmes, com sabrà la 
distància era molt minsa i això s’afegia el tema dels escorxes, la distància no era optima i 
van fer la proposta de fer-ho a la zona de l’Avinguda Catalunya. Es va avisar als paradistes 
què s’anava a fer el canvi i es va avisar als veïns què quedaven afectats pels temes dels 
guals. S’ha de fer una reunió en breu amb els veïns per acabar de donar solucions i mitigar 
els temes dels guals sobretot i en breu rebran la seva resposta i invitació a fer la reunió. 

Manel Ripoll
Pregunta o sigui la idea és posar-ho a zona de vianants.
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Pol Ejarque
Diu què si, a zona de vianants. Sobre la pàgina quatre, en principi el tractament informatiu 
ha estat estrictament treballat per treballadors municipals. En aquest cas ells no han 
participat. I sobre la nit en blanc, dir què forma part de l’Àrea de Turisme i què per tant la 
partida surt de Desenvolupament Econòmic. 

Rosa Boladeras
Diu què un petit comentari, no diu qui ha participat, és queixa de la manca de qualitat 
fonamentalment, sembla què falti text, han col·locat unes fotos en comptes de col·locar la 
foto del Ple. Si l’han posat al davant deuen considerar què és una notícia que hagi canviat 
el govern de Corbera i què la senyora Montserrat Febrero sigui l’alcaldessa. Per tant ella 
pensa què ni l’alcaldessa ni la foto què ella tenia d’alcaldessa en el seu dia i no l’han 
preguntat amb ella, pensa no és adequat posar-la aquí. I li sembla poc curós i què ho han 
fet precipitat o què no s’han posat d’acord amb el que anaven a posar i ha quedat una 
pàgina mig buida. Si ells troben què això és un nivell de qualitat acceptable no hi hauria 
res a dir però ells no ho consideren així. 

Pol Ejarque
Diu què recull les seves peticions i per properes edicions ho tindran en compte.

Rosa Boladeras
Diu què molt bé, per això es fan els comentaris perquè es millori.

Pol Ejarque
Diu què el què no l’agradaria és què s’utilitzin els mitjans públics de l’Ajuntament per 
elaborar articles totalment subjectius i totalment tergiversats de versions que passen al 
Ple i per desprestigiar membre de l’oposició.

Rosa Boladeras
Diu què ara no l’ha captat però deu ser l’hora.

Pol Ejarque
Diu què creu que l’ha captat.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfonso Olarte.

Alfonso Olarte
Diu què aquesta vegada no sap perquè no ha passat però què normalment sempre surt, 
per la web, l’Avançada. I hi hagut vegades què els texts dels partits s’han equivocat. 
Errades què desprès al sortir el paper ja surten corregides. Va sortir a l’hora a la web i a 
la bústia i ja no dona temps a corregir. Suposa què la pròxima vegada la pengin abans i 
sempre dona temps de regular-ho.

Pol Ejarque
Diu què ja avisaran quan la pengin a la web i en tot cas si hi ha un erros es pugui esmenar.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
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Mercè Rocas
Diu què primer, la petició per part del senyor Manel Ripoll del carrer Folch i Torras. Està 
assabentada de les incidències que han pogut succeir a través de les novetats de la Policia 
Local. El què no era conscient, era què això hagués implicat en els últims sis mesos algun 
tipus de vigilància en concret. Per tant cap problema però si li prega què li deixi parlar amb 
el cap de la Policia.  

Manel Ripoll
Diu què està informat.

Mercè Rocas
Respon què evidentment està informat, què li deixi parlar per si es creu convenient de 
seguir fent-ho en base als resultats què ja poden haver estat constatats per la petició què 
ell l’ha fet.  Pel què fa a la zona blava, informa al senyor Palacios què el 9 de juny de 2020 
acaba el contracte què tenen amb l’empresa Dornier. Es va iniciar aquest contracte al juny 
del 2010, significa que queden dos anys justos per poder prendre una decisió real. Si 
l’agradaria comentar, una petit rectificació, ella en cap cas i mai ha dit que això s’havia de 
portar a terme abans de final d’any. Ha dit que si existeix la possibilitat de rescatar la zona 
blava de Corbera, què significa poder-ho gestionar o treballar. Avui en dia no pot donar 
cap notícia ni positiva ni negativa. Que la intenció de intentar-ho ha estat sempre per part 
d’ERC i ara per part del grup del govern. El que ella ha posat sobre la taula ha estat 
l’elaboració d’aquest estudi per part dels tècnics de l’Ajuntament, la regidoria i secretaria 
per formalitzar o no un conveni i la decisió per part de l’equip de govern de tirar-ho 
endavant.

J.A. Andrés Palacios
Diu què ell no acostuma, li costa molt dir una mentida i en cap moment ha dit que ella hagi 
fet aquest comentari, aquest escrit ho ha fet a l’oposició és del senyor Jordi Anducas i diu: 
“..zona blava gratuïta, en aquest 2018 ja podeu rescatar el contracte de concessió de 
sistema de zona blava i canviar el mètode per un altre gratuït. 

Mercè Rocas
Respon que està parlant de sis mesos. En quant a la seva Àrea rectifica aquesta citació. 
Entenen que amb aquest dos anys que hi ha per endavant d’aquest conveni o contracte lo 
mes coherent econòmicament parlant seria retratar-ho al màxim d’aquest any però no 
anar-se al 2020 què no sabran qui estarà.

J.A. Andrés Palacios
Diu què és una opció què han de prendre i serà respectable.

Alcaldessa 
Diu què el senyor Alfredo Prado l’ha parlat del pavelló i també de si ella assumiria les 
funcions, evidentment fins que no tinguin un nou regidor o regidora que se’n faci càrrec i 
fins el proper Ple no podrà ser i com que tot es delega recau en ells. Han parlat i no estan 
a favor de contractar aquesta empresa perquè no volen tirar mes diners que no siguin.

Alfredo Prado
Diu què és al revés contractar la empresa per veure que no hi ha moviments. O sigui què 
la volen contractar.
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Alcaldessa 
Diu què si. Si al final decideixen de fer una altra fase serà perquè tenen la seguretat que 
això no es mou, sinó això serà un pou sense fons. Li sembla que la senyora Boladeras 
també ha preguntant de la celebració en el nucli històric, ja ha contestat. Abans d’acabar 
el Ple i moltes gràcies per la paciència, volen llegir una declaració institucional en defensa 
de l’Adrià Carrasco: “Els Ajuntaments, que són els organismes de govern amb més nivell 
de proximitat amb la ciutadania, tenen dintre dels seus objectius el de vetllar per a que es 
respectin els drets i deures de les persones. En aquest sentit, una de les vies per 
aconseguir-ho és fomentant la participació, i la convivència entre les veïnes i veïns, creant 
els elements que afavoreixin l’expressió de les diverses idees.

Des d’aquesta òptica es contempla amb preocupació el procés obert contra el veí 
d’Esplugues de Llobregat Adrià Carrasco, al que es vol vincular amb els delictes de rebel·lió, 
sedició i integració en organització terrorista, per la qual cosa aquesta corporació municipal 
declara :

1. És encara massa propera l’època en que el terrorisme va ocasionar víctimes, a 
l’Estat Espanyol en general i a Catalunya en particular, com per a  admetre l’ús 
frívol d’aquest terme  sense considerar-ho una ofensa a les persones que en van 
ser afectades.

2. Volem posar de manifest que és pública i notòria la trajectòria personal de l’Adrià i 
la seva integració en el teixit associatiu d’Esplugues, tant en entitats de caire social 
i cultural com en d’altres de caràcter reivindicatiu i pacífic.

3.  Sense prendre partit en cap sentit pels seus posicionaments ideològics, defensem 
el seu dret a expressar les seves idees de forma no violenta.

4. Rebutgem l’operatiu policial que el va voler detenir així com els escorcolls i pressió 
policial al que ha estat sotmesa la seva família per ser desmesurats i excessius.

5. Demanem que la fiscalia retiri els càrrecs actuals que , de manera evident,  no 
s’ajusten a la naturalesa de les protestes ciutadanes en les que pot haver participat 
l’Adrià.

6. Demanem al Jutjat núm. 6 de l’Audiència Nacional que sobresseeixi l’expedient per 
la naturalesa desmesurada de les acusacions.  

7. Recolzem al grup de suport “Adri et volem a casa” i ens sumem a les accions que 
dugui a terme sempre que es mantingui el seu caràcter pacífic i no violent.”

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió el dimecres 
06.06.2018 a les 02:50 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. 

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

Codi Segur de Validació f51190f82da547ef98a1d75c2a547a6a001

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

18
/0

7/
20

18
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=f51190f82da547ef98a1d75c2a547a6a001

