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El Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el dia 28 de novembre de 2017 va 
aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les 
dades de caràcter personal, és el següent: 

“ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2017

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

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

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

L’alcaldessa obre la sessió i abans de debatre els punts de l’ordre del dia dóna la 
paraula al senyor Patxi Aldazabal, president de l ‘entitat SIAMC.

Patxi Aldazabal
Entre el 2012-2013 va començar l’activitat de la seva associació i els van convidar a 
presentar-se a la vila de Corbera a la sala de plens. Cinc anys desprès de començar 
es veuen en l’obligació de comunicar que SIAMC no pot continuar la seva tasca. Per 
una banda la malaltia no el permet seguir i no hi ha relleu per continuar aquesta tasca. 
La població de Corbera que tan els ha ajudat, no han estat capaços de vincular-los i 
fer socis. Realment l’objectiu de fer un centre de dia públic era un objectiu massa gran, 
per molts motius està segur que algú, tard o d’hora, agafarà el relleu. Per això deixen 
la porta mig oberta i per que es puguin estalviar uns diners en donar la associació 
d’alta. Vol recordar l’amic Pere Alegrí que els va deixar a l’inici de l’associació. Va ser 
veritablement un motor d’arrancada de la mateixa. No vol marxar sense agrair l’esforç 
fet a per tota la gent que l’han ajudat, no nombrarà ningú perquè segur es deixaria 
més d’un però en representació de tots si que vol anomenar a la M. G. (LOPD) què es 
mereix un reconeixement i li dedicaria un aplaudiment. Li diu a la senyora alcaldessa 
que fa 25 anys que va venir a una petita vila de 5 mil habitants i que malgrat tot s’ha 
trobat com a casa. Per finalitzar, dona les gràcies. 
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Alcaldessa
Expressa l’agraïment per la tasca portada a terme aquests cinc anys, per l’esforç i la 
dedicació i voldria expressar l’esperança que algun dia algú agafi el relleu i que doni 
lloc a iniciatives futures que ja tindran posades la primera pedra i els fonaments. Li 
reitera el seu agraïment.

Finalitzada aquesta intervenció es comença amb el debat dels punts de l’ordre del dia 
i es prenen els acords següents:

1. Aprovació acta del Ple de l’11 de juliol de 2017.

L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple de l’11 de juliol de 2017 amb 
el resultat següent:

Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio 
Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas, 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). 

I PART RESOLUTIVA

L’alcaldessa explica el segon punt de l’acta segons el text que es transcriu a 
continuació:

2. Modificació designació membres en ens i organismes externs.

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

CARTIPÀS MUNICIPAL 2015 – 2019 (2a etapa)

MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ EN ENS 
I ORGANISMES EXTERNS

El Ple municipal, en sessió extraordinària de 17 de juny de 2017, va proclamar Rosa 
Boladeras Serraviñals com a nova alcaldessa, el que ha motivat la necessitat d’efectuar 
petits ajustos en matèria de cartipàs municipal derivats de la nova situació. 

Entre aquestes modificacions figura la relativa a la designació de la representació 
municipal en l’Agrupació de Defensa Forestal del Massís de l’Ordal, efectuada pel Ple 
municipal de 30 de juny de 2015 de conformitat amb l’article 8 dels Estatuts de 
l’entitat.

D’altra banda, el 13 de juliol de 2017, l’Assemblea General de l’ADF Massís de l’Ordal 
va procedir al canvi de Presidència, que en aquells moments ostentava la representació 
del nostre Ajuntament, i que a partir d’aquell moment recau en la representació de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. 

S’acorda:
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PRIMER. Restar assabentats del canvi de Presidència de l’Agrupació de Defensa 
Forestal del Massís de l’Ordal, aprovat per l’Assemblea General d’aquell òrgan en sessió 
de 13 de juliol de 2017, a favor de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

SEGON. Modificar a favor de les persones que tot seguit es relacionen la designació 
efectuada com a representants de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en l’entitat 
següent:

 AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DEL MASSÍS DE L’ORDAL: Sra. Mercè 
Rocas i Rubió i Sra. Montserrat Febrero i Piera. 

SEGON. Notificar aquest acord a les persones interessades i a l’entitat als efectes 
corresponents. 

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

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

Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC).”

3. Modificació de crèdits núm. 24/2017 del pressupost.

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

Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades  per a les 
quals no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual o és insuficient, i atès que hi 
han crèdits d’unes aplicacions pressupostàries de despeses no compromesos,  cal 
tramitar expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançats amb  baixes de 
crèdits d’altres partides del pressupost no compromeses.

Davant la necessitat de realitzar una modificació de crèdit per transferència de crèdit 
entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa.

Davant la necessitat de realitzar un canvi de destí del recurs de finançament del 
préstec 2017 del programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona previst 
actualment al pressupost  que afecta al programa de finançament d’uns projectes 
d’inversió, aplicació pressupostària 1.91313, cal modificar el programa de finançament  
dels  projectes d’inversió afectats. 

L’interventor municipal ha emès informe favorable que queda incorporat a l’expedient.

Atès el que disposen els articles 8, 9, 10 i 12 de les Bases d’Execució del vigent 
Pressupost; els articles 177, 179 i 180  del  Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
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març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL), i els articles 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 49, 50 i 51  del Reial decret  
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos.
 
S’acorda:

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 24/2017 mitjançant:

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

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

_________ 12 1721 62300
INVERSIÓ MAQUINÀRIA, 
INSTAL.TÈCNIQ.I UTILLATGE 
MEDI AMBIENT

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

_________ 02 920 63601
INVERSIÓ REPOSIC. EQUIPS 
PER A PROCESSOS 
D'INFORMACIÓ

0,00 2.617,23 0,00 2.617,23

_________ 21 133 63300

NIVERSIÓ REPOSICIÓ 
MAQUINÀRIA, I 
INSTAL.TÈCNIQUES 
APARCAMENT C/LA PAU

0,00 2.783,00 0,00 2.783,00

_________ 20 133 60901 INVERSIÓ NOVA PAS DE 
VIANANTS 0,00 2.803,00 0,00 2.803,00

      TOTAL 0,00 12.203,23 0,00 12.203,23

Finançament que es proposa:

Projecte
Aplicació 

pressupostària Descripció
Consignació 

actual Alta Baixa
Consignació 

final

_________ 21 4411 47901 SUBVENCIÓ EXPLOTACIÓ 
TRANSPORT URBÀ 314.735,00 0,00 10.000,00 304.735,00

_________ 02 920 22604 DESPESES JURÍDIQUES 29.132,00 0,00 2.203,23 26.928,77

    TOTAL 343.867,00 0,00 12.203,23 331.663,77

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

Pel que fa a les baixes de crèdits, es consideren reduïbles les dotacions  d’aquestes  
sense pertorbació dels serveis. 
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B) Suplement de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits 
d’altres partides del pressupost no compromesos, segons el següent 
detall:

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

_________ 11 1532 48014
CONVENI MANT.VIA 
PÚBLICA/SERV.JUNTA 
COMP.STA.MA DE L'AVALL

9.900,00 9.900,00 0,00 19.800,00

_________ 11 1532 48016
CONVENI MANT,VIA 
PÚBLICA/SER.JUNTA COMP.ELS 
HERBATGES

1.500,00 1.500,00 0,00 3.000,00

    TOTAL 11.400,00 11.400,00 0,00 22.800,00

Finançament que es proposa:

Projecte
Aplicació 

pressupostària Descripció
Consignació 

actual Alta Baixa
Consignació 

final

_________ 24 311 22700 TRACTAMENTS SANITARIS 19.500,00 0,00 11.400,00 8.100,00

    TOTAL 19.500,00 0,00 11.400,00 8.100,00

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

Pel que fa a la baixa de crèdits, es considera reduïble la dotació d’aquesta  sense 
pertorbació del servei.

  
C) Transferència de crèdit entre partides de diferent àrea de despesa, 

segons el següent detall: 

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

___________ 12 136 22706 TREBALLS I ESTUDIS TÈCNICS 2.000,00 2.000,00 0,00 4.000,00

_________ 02 920 22604 DESPESES JURÍDIQUES 26.928,77 0,00 2.000,00 24.928,77

    TOTAL 28.928,77 2.000,00 2.000,00 28.928,77
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D) Modificació  del programa de  finançament dels projectes 
2017/2/AJUNT/09  INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURES 
SANEJAMENT, 2017/2/AJUNT/29 APARCAMENT INSTITUT CAN 
MARGARIT, i 2017/2/AJUNT/31 OBERTU. FRANJA PERIMET. NUCLI 
URBÀ, LA CASA CREMADA I CAMÍ RAL, segons el detall següent:

L’Ajuntament amb l’aprovació del pressupost inicial 2017 i la modificació de crèdits del 
pressupost núm. 06/2017 aprovada pel Ple de l’Ajuntament  ha previst finançar els 
projectes d’inversió 2017/2/AJUNT/09  INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURES 
SANEJAMENT, per import de 20.000,00 €, i  2017/2/AJUNT/29 APARCAMENT INSTITUT 
CAN MARGARIT, per import de 50.000,00 €, amb els recursos provinents del préstec 
2017 del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona,  i el projecte d’inversió 
OBERTU. FRANJA PERIMET. NUCLI URBÀ, LA CASA CREMADA I CAMÍ RAL, per import 
de 100.000,00 € amb recursos ordinaris, es considera oportú realitzar un canvi de 
destí del finançament previst del préstec 2017 del Programa de Crèdit Local de la 
Diputació de Barcelona.

D’acord amb el  canvi de destí a realitzar es proposa al Ple de l’Ajuntament que  el 
projecte d’inversió 2017/2/AJUNT/09 INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURES 
SANEJAMENT, per import de 11.814,68 €,  i del projecte d’inversió 2017/2/AJUNT/29 
APARCAMENT INSTITUT CAN MARGARIT, per import de 50.000,00 €, es financen amb 
recursos ordinaris, i el projecte 2017/2/AJUNT/31 OBERTU. FRANJA PERIMET. NUCLI 
URBÀ, LA CASA CREMADA I CAMÍ RAL, per import de 61.814,68 €, es finança amb el 
préstec 2017 del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona.
 
SEGON. Aprovar la modificació del Programa de Finançament del Pla d’Inversions 
derivada de la present modificació.

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

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

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón
Explica que es tracta d’atendre obligacions necessàries i no previstes i per tant es presenta 
aquesta modificació de crèdit que consisteix en una inversió necessària en instal·lacions 
tècniques i utillatge que en concret és una càmera i tots els components que l’acompanyen 
per una observació i estudi dels corbs a Corbera per 4.000,00 € que fa falta dotar; també 
cal dotar per proveir en el servidor que és necessita pel bon funcionament 2.617,00 €; per 
una inversió necessària en un intèrfon de l’aparcament del carrer de la Pau i que per un 
acte vandàlic va ser destrossat i cal canviar-ho 2.783,00 €; una inversió nova en un pas 
de vianants que es provarà en enllumenat que s’encengui quan passin els cotxes a la nit i 
veure com funciona 2.803,00 €. Total això fa un import de 12.203,23 € que es finançaran 
a base d’una baixa en la subvenció d’explotació del transport urbà de 10.000,00 € que no 
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faran falta. Desprès també de la partida de despeses jurídiques també s’agafaran 2.200,00 
€ que es preveu que no calguin d’aquí a final d’any. Total 12.203,23 € que financen les 
necessitats que ha dit anteriorment. A l’apartat B) per necessitat de cobrir el conveni amb 
Santa Maria de l’Avall i el conveni amb Els Herbatges, cal dotar-los amb 9.900,00 € el 
primer i 1.500,00 € el segon. Un total d’11.400,00 € que es finançaran a través d’una baixa 
a la partida de tractaments sanitaris. A l’apartat C) es tracta de dotar pels treballs i estudis 
tècnics de les franges perimetrals del municipi per 2.000€, que es financen a través de la 
partida de despeses jurídiques. Després a l’apartat D) es una modificació d’un canvi de 
finançament. O sigui, hi han unes partides que s’havien de finançar amb crèdit que s’ha 
canviat amb finançament d’ingressos corrents i la que es finançava amb ingressos corrents 
passa a la partida de crèdit. S’està parlant en total d’uns 50.000€ aproximadament perquè 
és la manera d’assegurar que una inversió que no es podrà acabar dins d’aquest any si 
està finançat amb ingressos corrents no es podria gastar. El que es fa és aplicar a partides 
que ja s’ha fet aquest finançament amb ingrés corrent i aprofitar la partida de crèdit per a 
poder finançar en el futur aquesta altra inversió, que són les franges perimetrals. Es posa 
a disposició dels presents per si hi ha algun dubte.

Alcaldessa
Demana que es passi a votació.

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

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

4. Aprovació Compte General Exercici 2016.

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

Vist el Compte General de l’exercici 2016, elaborat de conformitat amb el que disposen 
les Regles 44 a 48 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada 
per Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre (ICAL 2013).

Atès que la Comissió Especial de Comptes, reunida el dia 25 de juliol de 2017, va 
informar favorablement l’esmentat compte.

Atès que l’informe de la Comissió de Comptes, juntament amb el Compte esmentat i 
els seus justificants han estat exposats al públic durant  quinze dies i vuit més, als 
efectes que els interessats poguessin presentar reclamacions,  objeccions  u 
observacions que creguessin convenients, no havent-se presentat cap reclamació.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar el Compte General de l’exercici 2016, integrat únicament pel de la 
pròpia Entitat.
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SEGON. Autoritzar el traspàs al Compte de Patrimoni (100) del saldo del compte 
“Resultats de l’exercici” (129) equivalent a 2.678.909,16 € corresponents als resultats 
obtinguts a l’exercici 2016.

TERCER. Retre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el Compte General, de 
conformitat amb l’article 212.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Alcaldessa
Explica que una vegada ha passat per la Comissió de Comptes i havent seguits tots els tràmits 
ara pertoca aprovar-ho en aquest Ple per a donar-ne compte també a la Sindicatura de 
Comptes i a tots els estaments als quals s’han de presentar els comptes municipals de 
l’ajuntament un cop liquidat el pressupost i aprovada aquesta liquidació i confeccionar el 
Compte General. 

Demana saber si hi ha algun aspecte del Compte General del qual vulguin alguna explicació 
o bé es fa una breu explicació per part del regidor. Es va comentar en el seu dia a la Comissió 
de Comptes que sap que alguns grups no van ser-hi i per tant, es podria fer una breu 
explicació i a partir d’aquí es faran les preguntes. 

Dona la paraula al senyor Ramon Gabarron. 

Ramón Gabarron
Explica que informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes es presenta el 
Compte General de 2016 a l’aprovació del Ple amb un saldo al compte de resultats de 
2.678.909€ que es traspassarà al compte de patrimoni. El Compte general informa sobre la 
situació patrimonial de l’ajuntament, és a dir, la situació de bens i drets de l’entitat local 
durant l’any a que es refereix i del seu finançament i reflecteix la situació real dels seus 
moviments comptables durant l’exercici. Explica que farà un breu resum que, desprès si cal, 
aclarirà, respecte del resultat econòmic amb uns ingressos tributaris de 10:000:000€ en 
números rodons que representa 1.320.000€ més que a 2015, unes transferències i 
subvencions que ingressen 4.900.000€, 800.000€ més que a 2015, que en la prestació de 
serveis s’han ingressat 354.000€, 60.000€ més que a 2015, i amb altres ingressos genèrics 
409.000€ que en aquest cas, 300.000€ menys que a 2015. Total, els ingressos de gestió són 
15.780.000€, les despeses de personal són 5.200.000€, les transferències que s’han pagat 
representen 1.500.000€, altres despeses genèriques 3.900.000€ i un aspecte important una 
amortització de l’immobilitzat de 2.000.000€ que és una xifra similar o quasi igual a 2015. 
Això fa un total de despeses de gestió de 12.680.000€ i un resultat de gestió abans del Comte 
General, de 3.000.000€. Respecte d’aquests 3.000.000€ s’han de descomptar les despeses 
financeres de 190.000€, la variació de provisió per insolvències de 455.000€ i s’ha de sumar 
com a ingressos de finançament 192.000€, donant tot legat un resultat net de 2.678.000€ 
que és el resultat que passa al compte de patrimoni.

Respecte del balanç, a destacar que l’actiu no corrent o immobilitzat és de 51.586.000€ que 
són 900.000€ menys que a 2015, perquè les amortitzacions pugen més que les inversions. 
L’actiu corrent són 5.905.000€ que és un increment sobre el 2015 de 2.000.000€ que és 
pràcticament tot degut a l’efectiu que s’ha ingressat a l’ajuntament que s’han incrementat en 
tresoreria.

En quant a deutors són 2.015.000€ i el total de l’actiu són 57.000.000 que representa 
1.100.000 més que a 2015. En quant al patrimoni net, 44.700.000€ que són 2.824.000€ més 
que a 2015 degut principalment del comte de resultats de 2.678.000€ que comentava abans. 
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En quant al passiu, els deutes a llarg termini representen 7.900.000€ que és 1.800.000€ 
menys que a 2015. Les deutes a curt termini són 4.800.000€ que són pràcticament igual al 
que hi havia  2015 i desprès hi ha un endeutament a 2016 de 9.678.000€ i per tant, s’ha 
reduït respecte a l’any anterior en 1.741.000€.

Explica que el patrimoni net de l’ajuntament és el 87% de l’actiu immobilitzat, que és un 
resultat molt important que determina l’autofinançament que es té. Un altre aspecte molt 
positiu que el fons de maniobra és positiu, per primer cop, amb 1.117.000€ que vol dir que 
entre el net patrimonial que finançava el 87% de l’immobilitzat més els deutes a llarg termini 
de 8.000.000€ que representen un 15% vol dir que hi ha un excés d’1.117.000€ que és el 
fons de maniobra. És a dir, els ingressos a curt termini menys l‘endeutament a curt termini 
vol dir que hi ha 1.117.000€ de sobrant, el que vol dir que es podrien pagar tots els deutes i 
sobrarien 1.117.000€. 

Comenta que considera que amb tot el que ha dit resumeix el compte general i si hi ha algun 
dubte el resoldrà.

Alcaldessa
Demana es passi a votació. 

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel 
Ripoll i Puertas (MPC), 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: Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC).
Vots en contra: Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP).”

II PART CONTROL

5. Moció pel foment del cooperativisme i l’economia social i solidària (CUP).

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

En èpoques de crisi sistèmica, com l'actual, es manifesten de manera més evident i 
punyent les desigualtats creades pel sistema capitalista. Malgrat tot, també es posen 
de manifest diverses iniciatives que volen ajudar a construir un model radicalment 
diferent. Una d'aquestes seria l'enfortiment del cooperativisme i l'economia social i 
solidària. Aquesta economia clarament diferent a l'actual es basa en lògiques 
democràtiques, equitatives, solidàries i respectuoses amb les persones, el medi 
ambient i els territoris. A més val a dir que el cooperativisme va en augment, ja que 
durant el 2016 a Catalunya es van crear 177 noves cooperatives i només durant el 
primer semestre del 2017 es van crear 2.664 nous llocs de treball. En aquest sentit 
s'ha de tenir en compte que el 80% de llocs de treball creats són amb contracte 
indefinit i que el 54% de persones empleades són dones.

Així doncs entenem que les cooperatives i l'economia social i solidària han de ser un 
bon aliat de les polítiques de desenvolupament econòmic d'un Ajuntament. El fet que 
normalment aquestes iniciatives neixin a partir de l'empenta de les mateixes veïnes i 
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veïns, que no prioritzin el lucre sinó la satisfacció de necessitats i la utilitat social i que 
s'organitzin de manera democràtica i actuïn amb compromís social i ambiental, les fa 
especialment indicades per desenvolupar aquest paper de complicitat. A més molts 
d'aquests projectes neixen per resoldre necessitats d'una col·lectivitat concreta; les 
persones que els impulsen acostumen a viure en el mateix territori on fan l'activitat, 
com també els seus proveïdors i col·laboradors; sovint donen suport a activitats socials 
i culturals de l’entorn, i els beneficis econòmics que en resulten tendeixen a circular 
dins el territori. De fet, podem considerar que aquestes iniciatives ja són agents de 
desenvolupament local, perquè creen llocs de treball a la localitat i els mantenen, 
perquè faciliten serveis locals a productors, consumidors i treballadors, i tot això ho 
fan, a més, per tal de promoure l’acció ciutadana i reforçar els vincles comunitaris.

Sens dubte a Corbera, aquestes necessitats i especificitats prenen un major valor, 
degut a la idiosincràsia del nostre poble: la dificultat de l'ocupació al propi municipi, 
extensos desplaçaments que dificulten la mobilitat i malmeten greument el medi 
ambient, la continuïtat del model de ciutat dormitori i la dificultat de la cohesió social 
dins el propi municipi... A més hem de tenir present que l’Ajuntament és membre de 
l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat on es promouen les accions i valors del 
cooperativisme i de l’economia social. Per tot això entenem que és més necessària que 
mai una economia no només feta al servei de les persones sinó també amb vocació de 
desenvolupament local i territorial, de cara al nou model de poble que volem construir. 

S’acorda:

PRIMER.- Promoure les cooperatives i l'economia social i solidària com una via per 
afavorir un canvi productiu. Les cooperatives són empreses amb valors capaces 
d’aportar riquesa col·lectiva, ocupació estable i cohesió social, que estan centrades en 
les persones i representen un model generador d’ocupació, arrelat al territori i no 
discriminador.

SEGON.- Promocionar, especialment des de l'àrea de desenvolupament econòmic, 
l'economia social i solidària mitjançant el foment del cooperativisme. Així com 
informar, facilitar i acompanyar la població en la creació i l'assessorament de 
cooperatives en fase inicial.

TERCER.- Promocionar i assessorar, des de l’àrea de desenvolupament econòmic, i en 
especial, des de l’espai Àgora Corbera, a la participació en convocatòries obertes 
d’incentius econòmics que afavoreixin la creació de noves empreses cooperatives tals 
com:

o ajuts a la constitució i a la incorporació de persones sòcies.
o ajuts per a la transformació d’empreses i associacions en 

cooperatives de treball.

QUART.- Afavorir la sensibilització de persones prescriptores com ara gestories i 
assessories, col·legis professionals o personal tècnic en creació d’empreses 
cooperatives a partir, per exemple, del programa Municipi Cooperatiu de la Federació 
de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Alcaldessa
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Explica que aquesta moció va quedar sobre la taula al ple anterior per tal de poder adoptar 
un text que pogués ser votat favorablement per la majoria dels grups polítics.

Dóna la paraula al senyor Miquel que fa la lectura del document.

Xavier Miquel
Explica que aquesta moció va quedar aparcada en el ple anterior perquè es volien fer 
esmenes, encara que li hagués agradat que la moció s’hagués aprovat tal i com estava i que 
els punts que s’han modificat tenen a veure bàsicament amb e finançament, dient que de 
tota aquesta estratègia a nivell econòmic entenen que són els més importants i esperen que 
la retirada d’aquests punts que són de finançament clar no facin que aquesta moció quedi en 
paper mullat. De totes maneres de les esmenes presentades consideren que és un municipi 
on l’economia solidària encara tenen molt camí a recórrer perquè gairebé no hi ha res i per 
tant, ho entenen com un punt de partida per a millorar aquesta estratègia. 

Llegeix la moció.

Alcaldessa
Els agraeix la disposició i els canvis que s’han fet, que com comprendran és per a no 
comprometre’s a coses que després no es poden complir d’una manera efectiva. 
Demana es passi a votació al no haver-hi cap intervenció per part dels grups.

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel 
Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC), 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).“

Alcaldessa
A continuació, proposa que es doni compte dels punts de l’ordre del dia 6 i 7 de forma 
conjunta, relatius al període mitjà de pagament a proveïdors i a l’informe de morositat, ja 
que en el fons tots dos versen sobre l’anàlisi dels períodes de pagament que té aquest 
ajuntament amb els proveïdors. El text d’aquests punts és el següent:

6. Donar compte del període mitjà de pagament global de proveïdors 2n 
trimestre 2017.
   
En compliment del que es disposa en l'article 6.2 del RD 635/2014, de 25 de juliol, pel 
qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a 
proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de 
retenció dels recursos dels règims de finançaments, prevists en la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s’emet el 
següent informe:

Període mitjà de pagament a proveïdors 2n trimestre 2017 (PMP)
El període mitjà de pagament definit en el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel 
qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a 
proveïdors de les Administracions Públiques, mesura el retard en el pagament del 
deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte del període 
legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 
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29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si 
l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la
presentació de les factures o certificacions d'obra, segons correspongui.

Fonaments de dret

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

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

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

Àmbit objectiu

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

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

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

Quedaran excloses del càlcul: 

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

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

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

Termini de presentació

De conformitat amb la disposició transitòria única del Reial decret 635/2014 s’haurà 
de publicar i comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la informació 
referida a cada trimestre de l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització 
del trimestre (enviat 28/07/17). 
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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 2n trimestre de 2017 que posa 
de manifest que aquest Ajuntament, a data 30 de juny de 2017, 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 11,95 -7,74 4,91

7. Donar compte de l’informe de morositat 2n trimestre 2017.

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

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORME

Es detalla a continuació la informació corresponent al 2n trimestre de 2017 que posa 
de manifest que aquest Ajuntament, a data 30 de juny de 2017, compleix amb 
els terminis de pagament a proveïdors previstos legalment.

 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

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 28/07/17).

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

 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 €

1r TRIM.2017

PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments 327 495.827,39 €
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Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 19,01

 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

 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 €

2 TRIM.2016
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 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

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

PRIMER TRIMESTRE

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

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
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ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 6,37

QUART TRIMESTRE

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 5,45

TERCER TRIMESTRE

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 5,75

SEGON TRIMESTRE

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 7,45

PRIMER TRIMESTRE

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 6,78

QUART TRIMESTRE

ANY 2014
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 8,19

TERCER TRIMESTRE

ANY 2014
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 13,06

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarron. 

Ramon Gabarron
Com cada trimestre s’ha de donar compte precisament d’aquests dos ratis. El període mitjà 
de pagament a proveïdors, en aquest segon trimestre de 2017 és de 4,91 dies. Això es 
compta a partir dels 30 dies que hi ha de marge per a revisar o aprovar la factura. Per tant, 
una vegada aprovada la factura a partir d’aquests trenta dies es paga a 4,91 dies. Diu que es 
tracta d’un valor molt positiu tenint en compte que es va començar a donar compte des del 
tercer trimestre de 2014 que era de 13 dies.
Respecte de l’informe de morositat s’està en 40,94 dies, que també està dins d’uns dies 
similars partint del primer trimestre de 2016 que es comença a donar comte amb un valor de 
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42,56. En aquest cas si es compten els trenta dies. És a dir, son 30 dies més 10,9 dies que 
conformen els 40,94. 

Es posa a disposició dels presents per si hi ha algun dubte.

Alcaldessa
Atès que no hi ha cap intervenció, demana que es passi al punt vuitè de l’ordre del dia.

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

Alcaldessa
Vol donar compte en primer lloc, del compromís que va prendre aquest ple de les víctimes de 
violència masclista. Des de l’últim ple que es va celebrar ha hagut vuit víctimes mortals més 
per aquest lamentable fet. En l’actualitat es compta amb 42 dones mortes i quatre infants. 
Però la mort només és la punta d’un problema que a la nostra comarca i en un informe que 
s’ha fet en el primer trimestre, es comptabilitza que en el Baix Llobregat, han hagut 588 
dones víctimes de violència masclista amb 28 condemnes, 21 absolucions en aquest 
trimestre. El nombre de denúncies augmenten respecte del trimestre anterior amb 208, fent 
un total de 625 i 11 de cada 100 dones víctimes rebutgen la declaració en el procés judicial, 
el que fa que un 72,3% són rebudes per atestat policial amb denuncia de la víctima i en la 
resta de casos és la denúncia de familiar o informe de lesions. 

Dit això, es passa a donar compte de les resolucions i acords següents:

1. Del Decret d’Alcaldia 1489/2017, de 8 d’agost de designació com a tresorera accidental de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat de la senyora Maria Abarca Martínez durant el període 
comprés entre el 28 d’agost i el 8 de setembre, ambdós inclosos. 

2. Del Decret d’Alcaldia 1608/2017, de 8 de setembre de 2017, de suport al referèndum de 
l’1 d’octubre, signat per l’alcaldessa accidental.

3. De l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, de 
13 de juny, publicat al DOGC d’11 d’agost de 2017, d’aprovació definitiva de la modificació 
puntual del Pla general d’ordenació en relació amb el sistema d’equipaments, al terme 
municipal de Corbera de Llobregat. 

4. De l’informe 4/2017 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu a la gestió 
recaptatòria en municipis d’entre 5.000 i 20.000 habitants, exercici 2013, del qual s’ha 
adjuntat l’arxiu corresponent a tots els membres d’aquest Ple i serà publicat al portal de 
transparència. 

5. De l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, en sessió de data 20 de 
juliol de 2017, de l’encàrrec de gestió a l’Ajuntament de Vallirana perquè procedeixi a la 
contractació conjunta entre diversos ajuntaments d’un tècnic de cultura. Els ajuntaments que 
formen part del conveni d’on porta causa aquesta contractació són La Palma de Cervelló, 
Olesa de Bonesvalls, Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Subirats, Torrelles 
de Llobregat, Corbera de Llobregat, Cervelló i Pallejà i Vallirana.

6. De la moció aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 20 de juliol 
de 2017, relativa a la promoció dels horts urbans dins la demarcació de Barcelona. 
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7. De la moció aprovada pel Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió de 25 de 
juliol de 2017, sobre el trastorn de l’espectre autista (TEA).

A continuació l’alcaldessa manifesta que atès els moments que s’estan vivint a Catalunya i 
per l’expressió de molts dels grups del plenari aquest ple acabaria aquí fent lectura d’un 
manifest que farà la primera tinenta d’alcaldessa, senyora Montserrat Febrero.

En aquest moment, el Sr. Olarte pregunta si no hi hauran precs i preguntes, contestant 
l’alcaldessa que ella entenia que havia hagut un acord previ a la sessió plenària entre tots 
els grups acordant que no es farien precs i preguntes però que evidentment si ara es 
decideix que es faran, per ella cap problema. 

Alfons Olarte
Diu que és la primera notícia que té. 

Alcaldessa
Li contesta que així doncs, si volen es poden fer precs i preguntes i es finalitzarà amb la 
lectura del manifest, que s’havia demanat que seria la manera d’acabar. 

En aquest moment li diu al senyor interventor que si vol pot retirar-se al considerar que 
no hi haurà cap pregunta relativa a les finances.

A continuació informa a tots els regidors que es recolliran totes les preguntes i es donaran 
totes les respostes un cop formulades.

9. Precs i preguntes.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Explica que volen fer un seguit de preguntes. La primera és quina és l’estratègia a les 
xarxes socials de l’ajuntament, qui gestiona les xarxes socials de l’ajuntament, quins són 
els protocols de la informació que es publica a les xarxes socials i quins són els perfils de 
les xarxes socials de l’Ajuntament de Corbera.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Volen comentar que haurien volgut que el Ple s’ajornés donades les circumstàncies actuals 
que viu el país, amb moltíssimes mobilitzacions i amb una gran esperança de poder votar 
aquest diumenge en el referèndum d’autodeterminació, el terrible assetjament que alguns 
poders de l’estat estan fent en contra de les institucions amb situacions extraordinàries 
com aquestes, o de grups anta sistema defensant les institucions que havien combatut 
tantes vegades però que en aquestes circumstàncies on hi ha institucions en que estan 
treballant pel dret a l’autodeterminació per a que aquest 1 d’octubre es pugui exercir el 
dret a vot s’hi posen al seu costat. Si algú és el primer cop que assisteix a un ple o ha 
assistit avui que no es pensi que normalment els plens són així, ja que es van fent 
preguntes en els diferents punts amb un cert debat però avui s’ha volgut que s’alleugerés 
ha sigut perquè en aquest últim punt s’ha donat compte del decret en suport del 
referèndum que va signar Montserrat Febrero i per la qual cosa està cridada a declarar per 
part de la Fiscalia, un acte més d’assetjament en contra de les nostres institucions i en 
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contra del dret a l’autodeterminació. Volent, per tant, expressar el seu suport i solidaritat 
a la Montserrat i a la resta de regidors i regidores d’ERC i aquells regidors del govern que 
acabin fent alguna cosa actuant per a defensar que aquest diumenge es pugui votar aquí 
a Corbera com sempre i en els llocs com sempre i això és gràcies a la col·laboració d’alguns 
regidors de l’equip de govern. Insisteix en que tenen el seu suport de col·laboració i l’ajuda 
que pugui fer falta i finalitza dient que espera que tots es puguin veure aquest dia i defensar 
el resultat que hi hagi.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfonso Olarte.

Alfons Olarte
Diu que ell voldria fer un comentari o semi-queixa però no és per aquests temes que es 
parlaran. Procedeix a la lectura del següent:

“Buenas noches a los oyentes de Radio Corbera, a los presentes que nos acompañan y a 
los integrantes de la corporación municipal. El motivo del alegato no va dirigido a ninguna 
formación política presente en este consistorio; a menudo como representante del Partido 
Popular he manifestado mi interés e implicación en ayudar a solucionar los problemas y 
contingencias de nuestra población y declaro que lo reitero en lo que queda de legislatura. 
No va mal recordar que en ésta y en la anterior, la mayor parte de las propuestas 
específicas para Corbera se votaron a favor. Naturalmente que sobre lo manifestado hoy 
por parte de algunas fuerzas políticas, mi formación no esté de acuerdo. Los futuros 
procesos penales, pugnas, desobediencias y “el desembarco del destructor Piolín”, no es 
que carezca de interés por parte de un representante político, al contrario, sino que, y para 
eso me presenté, el afecto a Corbera es lo primordial.

Dicho esto y observando el interés de unos y la desidia de otros, expongo el descontento 
de una parte de la población de Corbera que profesa la fe católica en el modo que se 
realizan las visitas guiadas en que se muestra y describe nuestro casco histórico y edificios 
de culto. No atosigaré a los presentes con las barbaridades  que son perpetradas por parte 
de quién capitanea tan impertinente comitiva sobre los orígenes y devenires de nuestra 
población. La historia de Corbera ya pasó y en su circunstancia se hallan glorias y 
tragedias; no se pueden juzgar hechos del pasado bajo la perspectiva del presente y como 
consecuencia las mentiras son tergiversaciones de los hechos históricos para valorarlos de 
manera localista. Cabe añadir que, para colmo del desatino, la ofensa y la  injuria en 
lugares sagrados son manifiestas y palpables, simple y llanamente repulsivo, los feligreses 
no lo aceptamos. Cuanto menos está capacitada una persona, más tiende a sobreestimar 
sus habilidades.

Desconozco si es pura ignorancia, inconsistencia especulativa o  simplemente es la 
petulancia de un servidor público que sirve a lo privado. Para superar la minoría de edad 
mental se requiere esfuerzo, el sapere aude que decía Horacio, mientras tanto dejemos a 
los profesionales que desarrollen su tarea y muestren lo bueno y lo mejor de nuestro 
pueblo.

Gràcies.”

Alcaldessa
Diu que es tindrà en compte aquesta expressió del senyor Olarte com una queixa i si ho 
permeten, sobre la pregunta de les xarxes socials, els hi contestarà fent un inventari dels 
mitjan socials i dient qui és el gestor, quines són les àrees que gestionen directament 
alguna eina de xarxa social i quines són, en tot cas, són regidors, etcètera, dient que 
suposa que la pregunta va per aquí. També es plantegen una remodelació de la web i amb 
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tot això des del departament de comunicació s’establiran quines seran les eines municipals 
com a entitat i quin és el gestor de cadascuna, afegint que si li permeten, la resposta se la 
faran arribar per escrit.

Pol Ejarque
Respon que arran d’això volen fer constar dues queixes. La primera com a Ràdio Corbera 
i amb el perfil de Faceboock va penjar fa un parell de dies, una publicació de que no “todos 
los catalanes somos independentistas”, considerant que en el moment que toca que un 
perfil de Ràdio Corbera pengi aquest contingut és del tot desencertat i que no hi hagi cap 
control si no que sigui la ciutadania qui hagi d’anar a criticar o a demanar que es tregui 
aquesta publicació, creu que s’hagués pogut estalviar. I per altra banda, també vol incidir 
en que un perfil com e Turisme a Corbera de Llobregat faci propaganda o promoció d’una 
publicació de l’associació on el regidor hi participa. És a dir, si es fes també promoció 
d’altres associacions del municipi ho entendrien però com és puntual i només aquesta 
entenen que està fora de lloc. 

Alcaldessa
Respon que de tota manera igual hi ha algú que gestiona i que no ha fet adequadament i 
ara li contestarà el senyor Manel Ripoll. A vegades les persones fan coses que potser no 
s’haurien de fer i s’intenta posar remei. Però a vegades la culpa és vigilar-lo

Pol Ejarque
Diu que més que culpa, és responsabilitat, que és seva, però a vegades passen coses no 
desitjades.

Manel Ripoll
Diu que precisament es van donar comte del tema perquè el senyor Ejarque ho va dir de 
seguida i es va retirar de la pàgina perquè era una opinió personal, que no calia i per tant, 
demana disculpes, afegint que es va retirar el més ràpid que va ser possible el retirar la 
seva opinió, que no és l’opinió general i com deia la senyora alcaldessa no poden estar 
constantment controlant i de fet, a aquest empleat ja se li va dir que no torni a fer-ho, 
evidentment.

Alcaldessa 
Abans de donar pas a la Sra. Febrero, i amb convicció que expressarà el sentir de tots els 
regidors i regidores, vol quedi constància del rebuig del Consistori sobre l’atemptat que va 
haver-hi aquest agost a Barcelona i Cambrils, ja que no ha hagut cap ple abans i no 
s’havien pogut pronunciar al respecte. Un atemptat que ha tingut unes conseqüències per 
a famílies totalment alienes que havien escollit la ciutat com a destí turístic com d’altres 
veïns de Catalunya que passejaven i que és de lamentar. A vegades no ens recordem de 
les famílies i dels ferits que potser el seu patiment encara és més important i intens, així 
com tampoc de les conseqüències psicològiques. El condol i l’expressió de la impotència de 
poder fer front a aquests actes i desitjar que això no erosioni la convivència ciutadana i la 
convivència entre cultures i religions. 

A continuació i tal com deia al començament i atenent als moments que s’estan vivint en 
el país, a Catalunya, dona la paraula a la senyora Febrero que llegirà un manifest que ha 
estat subscrit per part dels regidors i regidores d’aquest plenari. 

Montse Febrero
Li agraeix a l’alcaldessa i passa a la lectura del text següent: 
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“MANIFEST “CATALUNYA EN ESTAT DE SETGE’

El Govern legítim de Catalunya va sorgir després de la celebració de les eleccions del 
passat 27 de setembre de 2015. Uns comicis que van registrar la major participació 
de la història, amb més del 70% de votants i que van donar una majoria parlamentària 
independentista compromesa i amb el mandat expressat pels seus votants, de 
culminar democràticament el procés sobiranista.

Catalunya viu un moment crucial per al seu futur polític i social. Les operacions de la 
Guàrdia Civil d’aquests últims dies escorcollant impremtes, magatzems, mitjans de 
comunicació privats, empreses de correu postal, i la Fiscalia cridant a declarar més de 
700 alcaldes i alcaldesses catalans, han culminat avui creuant una línia que mai 
haurien d’haver creuat, entrant impunement en seus oficials del Govern de la 
Generalitat i detenint treballadors públics i alts càrrecs. 

Avui no és un dia normal. Avui és un dia molt trist per la democràcia d’aquest estat 
decadent. El govern de l’estat espanyol, sense cap empara legal, ha suspès de facto 
l’autonomia de Catalunya, amb l’únic objectiu d’intentar aturar el referèndum convocat 
pel proper 1 d’octubre. Amb l’excusa de no permetre que la ciutadania catalana es 
pugui expressar a les urnes, ha decidit utilitzar qualsevol mitjà per instal·lar un estat 
de por i setge a Catalunya. Una por que els catalans ja fa temps que hem abandonat 
per substituir-la per la fermesa, la serenitat i el compromís. No ens espantaran!!!

Drets fonamentals com la llibertat d’expressió i la llibertat de premsa han quedat 
greument retallats per un govern estatal, que no dubta en fer servir tot el seu aparell 
per fer callar els catalans. 

Davant d’aquests atacs directes i contundents, els veïns i veïnes dels nostres pobles i 
ciutats condemnem i rebutgem l’actitud del govern espanyol i diem ben alt que no 
deixarem de reivindicar les urnes i el nostre dret a decidir lliurement el nostre futur 
polític. Que sortirem al carrer per deixar clar que no ens arronsarem, i que la Unió 
Europea i la comunitat internacional no poden mirar cap a una altra banda, i a ells els 
interpel·lem. El que està vivint Catalunya no ho viu cap estat europeu!!

Nosaltres defensem la democràcia i ho fem de forma pacífica i cívica. Ha arribat el 
moment. Serens i tranquils, però ferms i decidits no acceptarem el retorn a èpoques 
passades! És el moment d’implicar-se, de sortir al carrer... de sumar clavells, 
somriures, cartells i pancartes plens d’alegria i d’esperança.

Ha arribat l’hora. Davant de cada amenaça, els oferirem fermesa i un somriure. Davant 
de cada atac, els oferirem cançons i resistència pacífica. Perquè la nostra determinació 
està en el vot que dipositarem cada un de nosaltres el proper 1 d’octubre. La nostra 
força està en defensar avui allò que els d’ahir no van poder i que els de demà ens 
agrairan eternament.

Vam començar votant i acabarem votant!”

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 20:52 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”
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Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

La secretària, Maria Abarca Martínez
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