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El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 5 de juny de 2018 va aprovar 
l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les dades de 
caràcter personal, és el següent: 

“ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA 
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 27 DE MARÇ DE 2018

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 20:15 hores, 
es reuneix el PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a terme la 
sessió extraordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.

Sota la presidència de l’alcaldessa, Rosa Boladeras Serraviñals, i assistits per la 
secretària acctal., Marta Puig i Puig i per l’interventor senyor Javier Vicen Encuentra, 
hi assisteixen:

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

La presidenta obre la sessió del Ple i comenta què hi ha una mica de retard per 
circumstàncies que ara passarà la paraula al regidor Pol Ejarque que els explicarà. 
Volia començar, tal com tenia previst, deplorant la situació que hi ha en aquest 
moment a Catalunya i desitjar realment què les qüestions en aquest país es pugin 
resoldre a través de la política, què és com hauria de ser. I què els temes polítics es 
resolguin i debatin dins de la política i què no sigui mitjançant els jutjats ni es polititzi 
la justícia perquè pensa què això només va en detriment de la democràcia. Tots 
haurien de ser capaç de trobar vies d’entesa perquè la societat pugui tirar endavant i 
Catalunya com a país també pugui tirar endavant. Dóna la paraula al senyor Pol 
Ejarque.

Pol Ejarque

Diu què ells, en el sentit que s’expressava l’alcaldessa i davant del que està vivint el 
país, han pres la decisió el seu grup municipal de deixar el govern municipal i insten 
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als altres grups sobiranistes, tal i com tenien ja prefixat i era la seva idea principal 
durant aquest mandat, fer un govern de concentració nacional i per tant la seva qüestió 
als altres grups municipals de caràcter sobiranista, si estan disposats a signar una 
Moció de censura la setmana què ve o no hi estan a favor i per tan fer un govern de 
concentració nacional.  
 
L’alcaldessa

Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno

Diu què en un principi ell voldria, igual què l’alcaldessa ha dit en un preàmbul la seva 
com a partit socialista, què en realitat estan passant pel pitjor moment de Catalunya, 
de la repressió, del 155 i li sembla què és d’una enorme hipocresia què els socialistes 
diguin què els hi sap greu aquesta situació quant tots van veure l’altre dia com el 
senyor Iceta parlava de l’amor que tenia per les famílies dels presos polítics i quan van 
aplaudir a les famílies es va quedar assegut allà. És un poca vergonya i demostra qui 
són els socialistes en el seu país. Diuen una cosa, fan altres, són veritablement uns 
mentiders i mentiders molt perillosos. Perquè són els responsables en veritat del 155, 
sinó a Catalunya no estaria passant el que està passant. Per tant volia contestar a la 
senyora alcaldessa en la seva benvinguda i dir què això és pura hipocresia dels 
socialistes en general i del seu secretari general que va fer el què va fer, què va ser 
una vergonya i ell un poca vergonya. Sobre el que ha plantejat el Pol Ejarque del 
PDeCat, se’n alegra molt, creu què és una actitud valenta, un jove polític, un company 
jove, què tenen futur, altres no tenen ja futur però ell té futur. I igual què va entrar 
en un govern que no pertocava, no tenia què estar en aquesta banda perquè el PDeCat, 
els agradi més o menys, ells són d’ICV i està claríssim què tenen moltes 
problemàtiques ideològiques amb ells i de futur, etc. etc., però estan demostrant què 
poden comptar amb ells per lluitar per la república i per Catalunya per tot el que està 
passant. Creu què ha sigut una actitud molt valenta d’entrar en un govern i desprès 
del què està passant i porten ja una setmana parlant molt d’aquest tema entre tots 
els partits, ERC quatre regidors, la CUP tres regidors, el PDeCat dos regidors, ICV un 
regidor, total deu regidors republicans què estan per la república, per la llibertat de 
Catalunya i perquè surti el 155, no poden quedar-se com sempre fan. En clau Corbera 
local, hi ha moltes coses que dir-li a aquest govern que porta 16 anys governant, 
alguns creuen què desgovernant el poble i tenen moltes coses què dir què ho han fet 
molt malament, a vegades no només malament sinó com diuen ara, amb prevaricació. 
Saben què ho fan mal, ho han fet. Tenen en el poble el pàrquing més car del mon, un 
pàrquing que no s’amortitzarà al quatre mil cinc cents però el van fer perquè li va 
donar la gana. I ara tenen greus problemes també, tindran què diagnosticar i dir què 
faran amb l’aigua a Corbera, si es municipalitza com molts municipis o no. No ho poden 
deixar en mans dels socialistes què es dediquin a fer el diagnòstic que no han fet en 
dos anys. Ell diria socialistes i altres més. Per tant, ell què es defineix què és socialista 
i que està en un partit què creuen en el socialisme però què són molt prudents a l’hora 
de poder parlar amb les altres forces què hi ha al poble, per tant des del punt de vista 
d’ICV-Movem Corbera, què són dos col·lectius que es presenten junts a Corbera, estan 
a favor d’un govern de concentració republicà i què pugui fer lo que seria una república, 
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un govern honest, fraternal, solidari, bon gestor, què la gestió del municipi estigui en 
mans de gent que sàpiga gestionar-la. Un govern municipal que sap què els diners 
que té de gestionar no són seus, són de tota la població i per tant tenen què cuidar-
los més que si fossin d’ells. Per tant ICV diu que sí a la proposta i esperen que la resta 
de companys es pronunciïn. Gràcies al PDeCat i als dos regidors joves del PDeCat.

L’alcaldessa

Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel

Diu què des de la CUP, en primer lloc, estan una mica desconcertats. No coneixien la 
proposta. També estan desconcertats perquè fa escassos tres mesos just que el 
PDeCat va entrar en aquest govern. Ells ja en el seu moment han estat proposant des 
del novembre quan ERC va sortir del govern, fins i tot abans, de fer un govern fidel a 
la república. Creuen què era necessari en aquell moment van començar les converses. 
Tot això es va anar a “norris” quan el PDeCat va decidir entrar al govern. Entenen què 
ara la situació ha canviat, entomen la proposta. Ells, tres regidors, són representats 
de l’Assemblea i la CUP com a grup assembleari ho ha de debatre en Assemblea. Per 
tant no poden donar una resposta però si que entomen la proposta i la traspassaran a 
l’Assemblea i els propers dies els donaran una resposta. Tal com ha començat aquest 
Ple, en aquests moments de deriva totalitària i de deriva feixista de l’Estat espanyol 
ja no calen més caretes. Enviar una abraçada ben forta a tots els presos polítics de 
l’Estat espanyol, a les persones exiliades,  “represaliades”, a totes les persones que 
estan perseguides per aquesta bogeria política en què s’està convertint l’Estat 
espanyol amb el suport del PSC, lamentablement. Esperen què en algun moment 
canviïn d’idea, tal com estan les coses, i també volen denunciar les brutalitats i les 
càrregues que ha hagut aquests últims dies davant dels Mossos d’Esquadra. També 
una abraçada ben forta a totes les persones ferides en aquests dies de primavera 
catalana que ha començat, què saben perfectament que davant d’un poble unit, alegre 
i combatiu no passaran. 

L’alcaldessa

Dóna la paraula a la senyora Montserrat Febrero.

Montserrat Febrero

Ells també des d’ERC volen donar el seu posicionament davant dels moments greus i 
excepcionals de tot el que està passant des de fa mesos, especialment aquests últims 
dies a Catalunya i exigeixen la llibertat dels seus presos polítics, l’Oriol Junqueras, 
Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Josep Turull, Josep Rull, Raül Romeva, 
Carme Forcadell, Dolors Bassa i el retorn dels seus exiliats polítics Toni Comin, 
Meritxell Serret, Lluís Puig, la Clara Ponsati, Marta Rovira i l’Anna Gabriel. I com no, el 
retorn del molt honorable Carles Puigdemont, detingut per les autoritats alemanyes. 
Els seus polítics han seguit el mandat democràtic del poble de Catalunya. Sempre els 
diuen què no són PSOE, què són PSC, però què està fent el PSC a Catalunya, sense 
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anar més lluny el passat dissabte 24 de març al Parlament què va fer el seu líder el 
Miquel Iceta. Va assegurar què el país tenia el cor encongit per una actuació 
desproporcionada i injusta del poder judicial i va apel·lar a l’empatia de tots els grups 
davant aquesta situació, més tard va quedar clar què només eren paraules quan els 
diputats van aplaudir als familiars dels presos polítics, el senyor Iceta i els socialistes 
catalans no es van dignar ni a girar-se cap a la tribuna. Posteriorment el president del 
Parlament, Roger Torrent, va pronunciar una declaració institucional en defensa dels 
principis democràtics i dels drets civils i polítics reclamant la creació d’un front comú 
en defensa de la democràcia, va emplaçar tots els demòcrates d’Espanya, d’Europa i 
del món reclamant què la resposta ha de ser cívica, pacífica i democràtica. Va estar 
acompanyat pels representants d’ERC, de Junts per Catalunya, de la CUP, de Catalunya 
en Comú. El PSC no va considerar oportú adherir-se en aquesta acta. No es consideren 
demòcrates? Un cop més van fer costat al 155. Ara amb el pacte que havien subscrit, 
què se’n alegren què s’hagin repensat i decidissin trencar-lo, PDeCat, van dir què 
demanaven la llibertat i condemnaven l’aplicació de l’article 155. Però també només 
són paraules, el passat divendres 23 de març, seguint una convocatòria d’Òmnium, es 
van manifestar davant de l’Ajuntament i quins representants del govern estaven 
presents en aquell moment? Només estaven el PDeCat. On eren ells en aquell moment 
i on estaven GiU i MPC? Quan van dir que ho desconeixien què va ser precipitat, però 
els seus companys de govern no els van avisar? Tenen altres coses més importants 
que fer que manifestar-se a l’Ajuntament davant del poble de Corbera demanant 
justícia pel poble català? Poden dormir amb la consciència tranquil·la? Esquerra 
Republicana de Corbera reafirmen la seva decisió del passat 5 de novembre de no 
compartir govern amb ells, representants del PSC de Corbera. Els conviden a 
reflexionar i desmarcar-se clarament de la línia oficial del seu partit. És què en aquets 
moments no estan parlant d’independència, estan parlant de democràcia. ERC 
seguiran treballant per fer sòlid i més ampli el front pels drets civils polítics. En quant 
a la decisió del grup municipal del PDeCat, ells acaben de tenir la notícia, no sabien 
res. Ho passaran a la seva Assemblea què decidirà.

L’alcaldessa

Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque

Diu a veure si “es mulla” algú perquè el que ha vist és què no “s’ha mullat” ningú dels 
altres partits, vol dir que intentaran tirar-ho endavant, creu que la causa s’ho mereix. 
Ja aniran parlant.

L’alcaldessa

Diu que ells diuen que no sabien res i ella tampoc sabia res fins fa cinc minuts. I 
justament perquè es senten demòcrates, justament perquè per ells la política no és 
un joc, ara entro, ara surto, quan és dóna una paraula, es compleix. Per ella no hi ha 
cap mena de justificació, mai, per no acomplir la paraula donada. Els veïns i les veïnes 
de Corbera, els han escollit perquè gestionin aquest municipi, perquè resolguin els 
problemes d’aquest municipi, portaven a aprovar el pressupost municipal per tirar 
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endavant. Ells volen estar parlant d’altres temes, és molt legítim. No els acusin de fer 
coses que no fan ni de dir coses que no diuen. No es creuran que siguin sinceres les 
seves paraules, un dubte què poden tenir, però si analitzen els fets, ella pensa què 
aquest dubte no el poden tenir. I ella menys què ningú, senyora Febrero. Aquí tenen 
una proposta, ja els va dir un dia en aquest Ple, què volen que els ajudin a fer la Moció 
de censura? És què és increïble, per tant, no fa falta evidentment. Tots són grans, es 
presenten a la política perquè volen, seguint un pensament. Pensa què ningú pot 
manar en el pensament de les altres persones i tots els criteris i totes les posicions, 
són perfectament respectables. Per tant respectin-los amb ells també. Per tant, pensa 
què en el Ple d’avui, què l’acusin què no és sincera quan diu el que diu, ho sent com 
una injustícia. Ells potser també cometen injustícies, ells potser també pretenen què 
les persones pensin com ells volen què pensin sense prendre l’esforç de convèncer-
les. Per tant, senyores i senyors ho sent però aixeca la sessió.
 
La presidenta aixeca la sessió a les 20:33 hores, i s'estén aquesta acta, el contingut 
de la qual com a secretària acctal., certifico.”

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

                                                            
La secretària, Maria Abarca Martínez         

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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