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El Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el dia 31 de gener de 2017 va aprovar 
l’acta de la sessió extraordinària del dia 28 de desembre de 2016 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 28 DE DESEMBRE DE 2016.

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 
extraordinària 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:

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

La presidenta obre la sessió i abans de començar, en nom de tot l’equip de govern, vol fer 
un recordatori a la pèrdua del senyor J.R. (LOPD) que en pau descansi. 

Tot seguit es prenen els acords següents:

AFERS TRIBUTARIS

1.Resolució al·legacions i aprovació definitiva ordenances fiscals 2017.

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

El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el 25 d’octubre de 2016 va 
aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017. 

L’expedient ha estat exposat al públic per termini de trenta dies hàbils, transcorreguts des 
del dia 28 d’octubre fins al dia 14 de desembre, ambdós inclosos, segons anunci publicat 
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en el Butlletí Oficial de la Província de 27 d’octubre, en el Periódico de 31 d’octubre i en el 
tauler d’anuncis d’aquest l’Ajuntament.

Durant el termini d’exposició pública a que s’ha sotmès l’expedient s’han presentat dos 
escrits formulant al·legacions:

 Al·legacions subscrites pel senyor Eric Blanco Moragas en nom del 
Grup Municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (registre 
d’entrada núm. 8408 de 7 de novembre).

 Al·legacions subscrites pel senyor Albert Cañellas Pagès actuant en 
nom del Grup municipal de la CUP CORBERA (registre d’entrada núm. 
8939 de 21 de novembre). 

La cap de Secció d’afers tributaris i tresorera acctal ha emès l’informe 142/16 que es 
transcriu en part a continuació i que queda incorporat a l’expedient:

“PRIMER. INADMISSIBILITAT AL·LEGACIONS PER TRACTAR-SE D’ACTES 
ADMINISTRATIUS FERMS I CONSENTITS. 

L’article 17.1 del TRLHL estableix la possibilitat de presentar reclamacions en relació als acords 
provisionals adoptats referits a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i, conseqüentment, a 
l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances fiscals, sense que contempli la presentació 
d’aquestes reclamacions respecte de les ordenances fiscals o d’aquells articles que no hagin estat 
objecte de modificació.

Les ordenances fiscals respecte de les quals s’obre termini d’exposició públic per tal que puguin ser 
presentades al·legacions són únicament aquelles que hagin estat objecte d’aprovació o modificació. 
Les ordenances fiscals o els articles no modificats són ferms atès que no es van impugnar en temps 
i forma amb la interposició del recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. Els preceptes i ordenances no modificades resten vigents fins a la seva modificació o 
derogació expressa. 

En aquest sentit es pronuncia el Tribunal Suprem, Sala del Contenciós administratiu en sentència de 
data 30 de març de 2015, dictada en el recurs de cassació núm. 850/2014 interposat contra la 
sentència de data 14 de gener de 2014 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, 
Sala del Contenciós administratiu, secció 3ª (recurs 1952/12).

“En la sentencia objeto de este recurso de casación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 
3ª) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana inadmite el recurso en la medida 
en que discute aspectos de la Ordenanza no afectados por la modificación puntual impugnada (...) “

“Las disposiciones administrativas de carácter general, que se integran en el ordenamiento jurídico, 
conformándolo e innovándolo (a diferencia de los actos, que se limitan a aplicarlo), son, en efecto, 
susceptibles de recurso ante los tribunales de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
desde su publicación (artículos 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998). Transcurrido dicho plazo, no cabe su 
discusión directa. Si así se intentare, el desenlace previsto en la Ley es la inadmisión del recurso por 
haber caducado el plazo de interposición, bien en la fase liminar del proceso [artículo 51.1.d)], bien 
en sentencia [articulo 68.1.a), en relación con el 69.b), de la repetida Ley].”

En conseqüència és procedent no admetre a tràmit:
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- Les al·legacions presentades pel senyor Eric Blanco Moragas en nom del Grup Municipal de 
Convergència Democràtica de Catalunya atès que les ordenances fiscals números 3 i 7 i 
l’article 5è de l’ordenança fiscal número 1 i l’article 6è de l’ordenança fiscal número 5 no han 
estat objecte de modificació pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 25 
d’octubre de 2016.

- Les al·legacions presentades pel senyor Albert Cañellas Pagès en nom del Grup municipal 
de la CUP CORBERA atès que els articles 4.1.lletra c, l’article 7è i l’article 5è de l’ordenança 
fiscal número 1 i l’article 6è de l’ordenança fiscal número 36 no han estat objecte de 
modificació pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 25 d’octubre de 2016.

SEGON. ADMISSIÓ A TRÀMIT.

El grup municipal de la CUP presenta al·legacions contra la modificació de l’article 6 de l’ordenança 
fiscal núm. 11 que regula la quota tributària de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat de la ciutadania i les empreses. 
Aquest article va ser objecte de modificació per acord del Ple de data 25 d’octubre de 2016 amb 
l’objectiu de reduir les quotes tributàries un 50%. 

Sol·licita el grup municipal de la CUP que s’estableixin unes taules de quotes diferenciades en funció 
de l’activitat i de la superfície de l’establiment per tal d’afavorir el petit comerç de proximitat. 

L’article 6 de l’ordenança fiscal número 11 conté una taula de tarifes fixades en funció del règim 
d’intervenció administrativa, del tipus de procediment d’autorització i control de les activitats 
econòmiques. I el règim d’intervenció administrativa ja ve determinat per la normativa d’aplicació 
en funció del sector econòmic, del tipus d’activitat, de la superfície de l’establiment, de les afectacions 
al medi ambient...

En conseqüència es considera que el contingut actual de l’ordenança fiscal ja dona suficient cobertura 
a aquest aspecte i per tant, es proposa desestimar l’al·legació presentada, atès que no aporta cap 
argument jurídic o tècnic que desvirtuï les tarifes aprovades.”

De conformitat amb l’article 17.3 i 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 que determina que 
finalitzat el període d’exposició pública les Corporacions Locals adoptaran els acords 
definitius que procedeixin resolent les reclamacions presentades i aprovant la redacció 
definitiva de les Ordenances. 

Per tot l’exposat, s’acorda:

PRIMER. No admetre a tràmit:

1. Les al·legacions presentades pel senyor Eric Blanco Moragas en nom 
del Grup Municipal de Convergència Democràtica de Catalunya atès 
que les ordenances fiscals números 3 i 7 i els articles 5è de 
l’ordenança fiscal número 1 i 6è de l’ordenança fiscal número 5 no 
han estat objecte de modificació pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
extraordinària celebrada el 25 d’octubre de 2016.
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2. Les al·legacions presentades pel senyor Albert Cañellas Pagès en nom 
del Grup municipal de la CUP CORBERA atès que els articles 4.1.lletra 
c, l’article 7è i l’article 5è de l’ordenança fiscal número 1 i l’article 6è 
de l’ordenança fiscal número 36 no han estat objecte de modificació 
pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el 25 
d’octubre de 2016.

SEGON. Desestimar l’al·legació presentada per la CUP CORBERA representada pel senyor 
Albert Cañellas Pagès contra l’acord d’aprovació provisional de modificació de l’article 6 de 
l’ordenança fiscal núm. 11 que regula la quota tributària de la taxa per la prestació dels 
serveis d’intervenció administrativa en l’activitat de la ciutadania i les empreses, atès que 
no aporta cap argument jurídic o tècnic que desvirtuï les tarifes aprovades.

TERCER. Aprovar definitivament la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 
2017 i següents segons els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 25 
d’octubre de 2016. 

QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius així com el text 
íntegre de les modificacions aprovades.”

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón
Vistes les al·legacions presentades pels grups de Convergència i la Cup, només ha estat admesa a 
tràmit la que fa referència a la modificació de l'article 6 de l'ordenança fiscal núm. 11 que regula la 
quota tributària de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat de 
la ciutadania i les empreses, modificat per acord del Ple de data 25/10/16 reduint un 50% les quotes 
tributàries. La CUP, sol·licita establir unes taules de quotes diferenciades segons la superfície de 
l’establiment per tal d’afavorir el petit comerç de proximitat. L’article 6 referenciat ja conté una taula 
de tarifes, d’entre altres ja contempla la superfície de l’establiment, a més del tipus d’activitat, del 
sector econòmic i el medi ambient. Entenen doncs, ja es contempla aquest aspecte i per tant es 
proposa desestimar l’al·legació presentada. Pel que fa a la resta d'al·legacions presentades és 
procedent no admetre-les a tràmit, simplement perquè no han estat objecte d’aprovació o 
modificació. Les ordenances fiscals o els articles no modificats  són ferms atès no es van impugnar 
en temps i forma. Els preceptes i ordenances no modificats resten vigents fins a la seva modificació 
o derogació expressa. Proposa al Ple, aprovar definitivament la modificació de les ordenances fiscals 
per a l’exercici 2017. Dit això, com equip de govern poden entendre com a propostes de modificació 
les al·legacions presentades i en aquest sentit recullen com a factibles cara el 2018 algunes de les 
propostes, d'altres són simplement inaplicables per contràries a llei i d'altres no hi estan d'acord o 
són impracticables. Per les modificacions presentades explica la taula següent:
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Punt 2, Article 5, Ordenança fiscal 1 (IBI)
Tindran dret a bonificació entre el 50 i el 90% de la quota, els 
immobles que   
constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció
 i promoció.....,i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. A falta d'acord 
municipal, s'aplicarà la bonificació màxima (Ara 90%)

Punt 5, Article 5, Ordenança fiscal 1 (IBI)
Bonificació del 25% de la quota integra per a 
l'aprofitament tèrmic o elèctric   
de l'energia provinent del sol, sempre que no hi estiguin obligats per normativa
"El percentatge màxim que podem concedir és del 50%"  

Punt 6, Article 5, Ordenança fiscal 1 (IBI) Reguladora
Ara no existeix. 
Proposen l'addició d'un punt 6è
  
Proposen bonificació 100% sobre quota integra dels immobles on tots els seus  
membres estiguin a l'atur, sense prestació o depenguin exclusivament d'una  
prestació social mínima
 
 
   
Aquest tipus de bonificació no està contemplada en les potestatives de l'IBI  

i per tant no és aplicable per llei  

Punt ?, Article 5, Ordenança fiscal 1 (IBI)
Reguladora

Proposen la regulació del recàrrec del 50% de la quota liquida de l'IBI pels pisos  
o edificis desocupats      
Ha d'haver-hi una norma reglamentaria d'àmbit estatal que ho reguli,  
un reglament estatal que reguli les condicions que han de concórrer per  
considerar un immoble està desocupat, i aquest reglament no està aprovat  

Punt ?, Article ?, Ordenança fiscal 3 (IAE) Reguladora
Els subjectes passius que iniciïn una activitat estan 
exempts els 2 primers anys
Proposen  bonificació del 95% per l'inici d'activitats que generin llocs de treball  
indefinit, equitat de gènere, contractació  persones amb limitacions funcionals,  
majors de 50 anys, i aturats de llarga durada.    
D'acord amb la llei el percentatge màxim és del 50%, però tenint en compte que  
des-de fa molts anys el IAE no s'aplica a les empreses petites ni mitjanes, que  
només s'aplica a les empreses que facturen més d'un milió d'euros al any, no  
veiem la utilitat de la proposta. D'entrada qualsevol empresa que s'insta-li te  
dos anys d'exempció de l'impost que ja cobreix les seves exposicions "projectes  
d'emprenedoria responsable que iniciïn una activitat...". D'altra banda a Corbera  
hi ha poques empreses amb facturació superior al milió d'euros, totes elles de  
responsabilitat limitada.      

Punt ?, Article 6, Ordenança fiscal 5 (Plusvàlua) Reguladora

P
l
u
s
v
a
l
u
a

Proposen l'addició d'un nou punt d'exempció d l'impost dels increments de valor  
quan  el bé immoble en venda hagi perdut 1/3 del valor de compra   
L'exempció que es pretén incorporar no està contemplada normativament i per 
tant no es pot regular un supòsit no previst a la llei. D'altra banda no veiem el 
sentit de la proposta ja que la plusvàlua municipal es basa  en el valor cadastral
del sol, en el moment de la transacció, valor molt inferior al de mercat i no 

Proposta
Convergència

Eliminar

Incrementar al 50%

Bonificació 100% 

Recàrrec 50%

Bonificació 95%
inici activitat

Exempció IBI quan 
el bé hagi perdut
1/3 del seu valor

Proposta
CUP

Rebaixar al 50%

Recàrrec 50%

Proposta Govern

Rebaixar al 50%

Incrementar al 
50%

No es pot aplicar
S’estudiarà 
ampliar les 
bonificacions 
actuals per 
cobrir millor 
aquests casos
i supòsits

No es pot aplicar

No és convenient

No es pot aplicar
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tindria aplicació pràctica.

Punt ?, Article ?, Ordenança fiscal 7 (Reguladora de les taxes) Reguladora

d
e
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s

Proposta una esmena a tots els impostos i taxes de bonificació   
Aturats sense subsidi exempció total    
Aturats llarga durada amb més d'un any, bonificació del 50%    
receptor renda mínima d'inserció bonificació del 90%    
Aturats de curta durada bonificació del 20%    
En relació als impostos municipals aquesta proposta no s'ajusta a dret, per tant  
no es pot aplicar      
En quant a les taxes es podrien aplicar criteris genèrics que estudiarem junt  
amb les subvencions que em parlat abans.    

Punt ?, Article 7, Ordenança fiscal 1 (IBI) Reguladora

I
B
I

Proposen aplicar tipus gravamen diferenciat atenent als usos dels béns immobles  
Si bé es cert que es podrien aplicar tipus  diferents als bens , atenent als usos no  
residencials, no és menys cert que aquesta possibilitat es refereix  al 10%, com a   
màxim, dels de major valor dins de cada ús, generant una situació d'injustícia i  
de greuge comparatiu entre els restants obligats a tributar, perjudicant a més  
a entitats esportives, entitats socials, residencies de gent gran, petits comerços  
i d'altres (places de pàrquing i magatzems)       
Entenen que no és convenient aplicar ni per la injustícia i greuges que genera ni   
per l'import econòmic que genera.    

Punt ?, Article 4c, Ordenança fiscal 1 (IBI) Reguladora

I
B
I

Proposen modificar l'article per fer pagar l'IBI als edificis de l'Església Catòlica  
que no estiguin destinats a culte.    
Són immobles registrats com entitats sense ànim de lucre o edificis singulars  
que no tributen      

Punt ?, Article 6,1, Ordenança fiscal 36 (escombraries) Reguladora

e
s
c
o
m
b
r
e
r
i
e
s

Proposen augmentar el nombre de trams del valor cadastral amb quotes que   
augmentin progressivament     
Entenen que la taxa d'escombraries, com totes les taxes, no ha de ser superior  
al cost del servei i s'ha de repercutir en la ciutadania de manera clara i equitativa  
en funció dels residus generats i no en funció de la renda. L'increment del nombre  
de trams no assegura que els de major valor cadastral generin més residus ni   
que tinguin una renda més alta.     
Fins i tot creuen que s'hauria de repensar els actuals dos trams per simplificar-ho  
en un de sòl       

Bonificacions 
dels impostos i 
taxes

Tipus gravamen
diferents usos

IBI edificis
Església no culte

Augmentar
nombre trams
valor cadastral

No es pot aplicar 
impostos
S'estudiarà en les 
taxes

No és convenient

No pertoca 

No és convenient
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Diu que votaran en contra la proposta perquè va en contra de les seves al·legacions. La majoria de 
les seves al·legacions no es podien admetre a tràmit i ja ho sabien. Es podien admetre a tràmit 
al·legacions que fossin canvis en les modificacions presentades per l’equip de govern. D’aquestes 
només presentaven una, de no rebaixar el 50% totes les taxes sinó aconseguir diferenciar en funció 
dels metres quadrats dels comerços o dels usos per tal d’afavorir el petit comerç. Segueixen amb 
aquesta idea i intentaran convèncer-los de cara a les ordenances fiscals del 2018. La resta no es 
podien admetre a tràmit, però igualment consideraven presentar-les ja que consideren les 
ordenances fiscals, tal i com estan ara, insuficients i no serveixen per l’objectiu de la redistribució de 
riquesa i per altra banda afavorir comportaments respectuosos amb el medi ambient. Sobre la 
distribució de riquesa creuen que haurien de rebaixar, tant com es pugui, la bonificació que tenen 
immobiliàries i empreses constructores. Ja van proposar l’any passat d’eliminar aquesta bonificació. 
La proposta, per aquest any, era rebaixar-la al mínim que es pot fer, el 50%. Veuen que s’ofereixen 
a parlar i els agradaria poder canviar-les. Sobre l’al·legació presentada per Convergència 
d’augmentar a un 50% la bonificació de les plaques solars, els sembla una bona proposta i seria 
interessant d’aplicar-la per a la propera modificació d’ordenances fiscals. Convergència proposava 
fer bonificacions, i sinó es poden, que es facin subvencions per les famílies en situació d’atur o rendes 
mínimes d’inserció. Sobre el recàrrec del 50% dels pisos buits, també és un tema que van presentar 
l’any passat. Degut a que no hi ha una norma no es pot portar a terme aquest recàrrec. Creuen que 
és positiu que aquest recàrrec sigui present a les ordenances fiscals. El legislador va ser prou hàbil 
per dir que es pot fer aquest recàrrec a les ordenances fiscals, però ha d’haver una norma i no fa la 
norma. Aquesta manera d’actuar creuen que és clarament denunciable per part del govern de l’estat 
espanyol, que va fer aquests canvis per fer veure que es podia posar un recàrrec als pisos buits tot 
i que no es pot portar a terme. Creuen que s’ha de pressionar i una mesura de pressió és afegir-la a 
les ordenances fiscals. En tot cas, el dia que existeixi aquesta norma, creu, les ordenances fiscals de 
Corbera han d’estar preparades per poder-ho aplicar com més aviat millor. També han proposat 
aprofitar unes possibilitats que ofereix la Llei respecte a l’IBI: per als usos no residencial aplicar un 
tipus diferenciat per als immobles amb un valor cadastral més alt, fins un màxim del 10% i diferent 
per a cada un dels usos. Considera que han de ser els governs, ja que des de l’oposició és complicat, 
els que estableixin, per a cada un dels usos, quin és el percentatge d’immobles que tinguin aquests 
tipus diferenciat, justament per evitar perjudicar a entitats petites, associacions o negocis o comerços 
petits i no es generin situacions injustes. Ells creuen que és injust que paguin igual tots els immobles 
i en el cas dels usos residencials no es pot canviar però per als no residencials sí es pot canviar, i la 
situació actual no és justa perquè la capacitat per pagar l’IBI no és la mateixa respecte d’una empresa 
gran que respecte d’altra empresa petita. Altres impostos si són progressius com l’IRPF, si cobres el 
doble pagues un tipus més gran que el doble. Insisteix que no té perquè ser del 10%, pot ser el 3% 
o el 5... de manera que s’aconsegueixi aplicar el tipus més alt a aquells immobles que qualitativament 
siguin d’un valor molt més gran que la majoria. Amb això es pot augmentar la recaptació de 
l’Ajuntament i es podran fer polítiques que acabin afavorint a la major part de la població. També es 
podria intentar augmentar la recaptació de l’IBI per exemple, amb els edificis de l’església, a banda 
del que els responen, referent a que no es pot cobrar aquest impost en aquests casos,  ells creuen 
si s’ha d’intentar aconseguir es pagui l’IBI. Parlant del tema de la progressivitat, consideren que 
l’impost de les escombraries s’ha de pagar per trams i ara mateix només hi ha dos trams i creuen 
que hauria d’haver-ne més. Un habitatge petit no genera les mateixes escombraries que una gran 
casa. Creuen que si es fan més trams, aquests que mes tenen per tenir una propietat amb un valor 
cadastral més gran pagarien més. Augmentar els trams, pot fer augmentar la progressivitat a la taxa 
d’escombraries. Per acabar insisteix en el fet que ells creuen que s’han d’utilitzar les ordenances 
fiscals com a eina de redistribució de riquesa, amb una forta recaptació, i alhora comptant amb tota 
una bateria de bonificacions i subvencions per ajudar a aquelles famílies que no poden pagar. S’ha 
de fer esforços per això. Aquesta és la seva explicació al seu vot contrari.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
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Eric Blanco
Diu els van demanar a la Comissió Assessora que surtis a l’ordre del dia el punt les al·legacions que 
van presentar per tal que no només hagués la resposta sinó també el contingut de les al·legacions. 
Tal i com ja van anunciar en el Ple del mes d’octubre des del partit demòcrata van voler presentar 
al·legacions a les ordenances fiscals, no només des d’un punt de vista del contingut sinó també van 
voler significar una esmena a les formes i els processos que es segueixen des del govern. Van ser 
unes al·legacions treballades per tal de posar negre sobre blanc d’un debat que es va anar produint 
en les comissions assessores i en els Plens,  per part dels partits de l’oposició, debat que pensen 
enriquidor, i que consideren que s’hauria d’haver produït abans de la presentació de les ordenances 
fiscals per part del govern. Unes al·legacions a les ordenances que des d’un principi bàsic de capacitat 
contributiva regeixen en general els sistemes públics d’impostos (les persones que més tenen haurien 
d’aportar més a la hisenda pública). Per tant, des del grup polític van elaborar una proposta 
posicionant-se a favor d’una fiscalitat atengui als principis de progressivitat, redistribució i 
excepcionalitat social. A través d’aquestes al·legacions van voler posar de manifest el seu ajuntament 
no aplica suficientment aquests criteris i encara hi ha un clar marge per eixamplar aquests tres 
criteris esmentats. I per això i amb la màxima voluntat constructiva van presentar aquestes 
al·legacions. També van voler posar de manifest la nul·la participació de la ciutadania en els 
processos de decisió de la seva fiscalitat. Com en molts altres àmbits, fan una crida a la creació de 
comissions i consells de participació ciutadana com a principi pedagògic i de coresponsabilitat amb 
l’objectiu d’encaminar-se cap a una fiscalitat justa, l’assumpció dels valors republicans i dels principis 
de la democràcia directa. Avui els responen amb una excusa de forma, els diuen no poden valorar 
les seves al·legacions adduint no eren objecte de les modificacions. Van presentar les al·legacions el 
dia 7 de novembre, els responen el 28 de desembre, però del 7 al 30 de novembre creu que era 
quan acabava el termini no van tenir la deferència de fer-los saber, de negociar i transaccionar les 
al·legacions i d’intentar introduir canvis significatius a les ordenances del 2017 per tal de poder actuar 
en benefici dels col·lectius més necessitats, ja sigui des del punt de vista social com des d’un punt 
de vista de desenvolupament econòmic com des de la promoció del respecte al medi ambient. Segons 
els diuen, algunes propostes ja els semblen bé, els diuen hi estarien d’acord i valoraran introduir-les 
al 2018. Han de perdre un any? S’ho poden permetre? De la mateixa manera que avui presenten un 
punt per a modificar l’ordenança número 1, no podrien haver introduït alguns canvis que els 
demanen? Malauradament, això no fa més evidenciar que no és una qüestió de forma sinó de 
voluntat. No obstant, ells segueixen presentant propostes i al·legacions i intentaran per al 2018 
s’introdueixin tots aquest canvis. Demana als portaveus dels grups no presentin al·legacions 
individuals, s’intenti treballar de forma conjunta i intentar consensuar unes ordenances amb canvis 
substancials al 2018. Agraeix.

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

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

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

2. Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal núm. 1.

 “Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria de l’Àrea de 
Finances, amb el text següent:
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El 3 de desembre s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 292 el Reial decret Llei 
3/2016, de 2 de desembre, pel qual s’adopten mesures en l’àmbit tributari adreçades a la 
consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social. 

L’article 7 del RDL 3/2016 fixa els coeficients d’actualització dels valors cadastrals per al 
2017, de conformitat amb el que es disposa en l’article 32.2 del Text refós de la Llei del 
Cadastre Immobiliari aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març.

El coeficient d’actualització de valors cadastrals per a l’any 2017 que s’aplicarà a Corbera 
de Llobregat és de l’1,04.

La disposició addicional tretzena del Reial decret legislatiu 2/2204, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals disposa que en aquells 
municipis en els quals resulti d’aplicació el previst en l’article 32.2 del Text refós de la Llei 
del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, el 
termini per aprovar i publicar el tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles 
s’amplia fins a l’1 de març de l’exercici en que s’apliqui el corresponent coeficient.

L’objecte d’aquest expedient és la modificació de l’ordenança fiscal número 1 reguladora 
de l’Impost sobre Béns Immobles per neutralitzar l’efecte de l’increment del 4% dels valors 
cadastrals per a l’exercici 2017.

EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març (TRHL), estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

A la vista de la Memòria de l’Alcaldia i de l’informe 141/16 de la tresorera acctal. i cap de 
Secció d’afers tributaris, s’acorda:

PRIMER. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2017 i següents la modificació de l’article 
7è.1 de l’ordenança fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, en el 
sentit que s’indica: 

“Article 7è.- Determinació de la quota i tipus de gravamen.
 
1.- El tipus de gravamen serà el 0,913 per cent quan es tracti de béns de naturalesa 
urbana i el 0'77 per cent quan es tracti de béns de naturalesa rústica.”

SEGON. Exposar al públic en el tauler d’edictes de l’Ajuntament aquest acord provisional, 
així com el text complet de la modificació aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des de l’endemà al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província.

Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, 
en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats.
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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 l’acord definitiu que, transcorregut el 
període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de la modificació aprovada. 

CINQUE. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya l’acord 
de modificació de les ordenances fiscals, una vegada s’hagi aprovat definitivament, de 
conformitat amb allò que preveu el Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de 
funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i 
Finances.”

Alcaldessa
Explica que aquest any 2017, el govern de Madrid ha decidit augmentar el valor cadastral en un 4%. 
A Corbera - ja ho van anunciar -, l’equip de govern ha pres la decisió de no augmentar la pressió  
fiscal a les famílies. El que proposen, és neutralitzar aquest increment de l’IBI fixant el tipus per als 
béns de naturalesa urbana de 0,913% i per als béns de naturalesa rústica de 0,77%. En els últims 
anys, el valor cadastral dels immobles de Corbera ha augmentat un 34%, a l’any 2014 un 10%, a 
l’any 2015 un 10%, a l’any 2016 un 10% i a l’any 2017 un 4%. A l’any 2015, es va procedir a la 
pujada del 10% però es va neutralitzar el valor de l’import a pagar, va quedar igual que estava en 
el 2014. En l’any 2016, es va neutralitzar la pujada i va quedar amb un 2,15. I ara per al 2017 ho 
neutralitzaran totalment, quedarà igual que al 2016. Al 2015 va haver una revisió d’ofici de tots els 
immobles de Corbera, donat per piscines o edificacions no declarats o cases que havia hagut 
reparacions no reflectides en el valor cadastral. Las persones, que van rebre la carta, van pagar uns 
60 € i se’ls va revisar per aquell any el valor cadastral. Aquest any 2016, aquestes persones han 
rebut el que hi ha de quatre anys al darrera (és el màxim que fixa la llei) per posar-se al dia. Aquest 
any van decidir l’equip de govern que no estaven disposats a que hi hagués una major pressió fiscal 
degut a tot el que havia passat. Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Diu el seu posicionament és conegut. El més fàcil per un ajuntament és posar taxes e impostos de 
forma lineal i és el més injust que hi ha. El no redistribuir mitjançant la progressivitat, per ell és molt 
poc progressista. Hi ha ajuntaments que ho fan en funció de poder adquisitiu o patrimoni. Quan un 
ajuntament té la possibilitat de pujar el valor cadastral i no ho puja estan afavorint a la gent amb 
més poder adquisitiu. Segurament aquí, a Corbera, al 90% del patrimoni es podria aplicar aquesta 
norma i un 10% no. Ja no perquè l’Ajuntament tingui mes recaptació, sinó per justícia. La gent que 
mes té que tingui que pagar més i aquesta és la filosofia. I no estan per la progressivitat i és molt 
injust. Imagina que aquests governs de dretes tenen una classe social que volen afavorir però un 
govern progressista, socialista i d’Esquerra Republicana hauria de començar a plantejar-se, no per 
al 2018 o per al 2019, la progressivitat. Clar, és mes feina, diagnosticar bé la situació de les persones 
del municipi. Creu que no tenen ni idea. Controlen les subvencions que donen a la gent més 
desfavorida mitjançant els serveis socials però de a situació del municipi no hi ha un diagnòstic. I 
com no tenen les eines, el més fàcil és no aplicar-ho. És molt injust no pujar, la possibilitat que dóna 
l’estat, el 4%. Però significa que la gent que més té surt mes afavorida com sempre. Per a ell és un 
tema de filosofia i per tant votaran en contra.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
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Diu que ells també votaran en contra. Com és evident hi ha una diferència de criteri entre part de 
l’oposició i el govern. L’IBI és un dels impostos més importants perquè grava la propietat privada. 
Hi ha molts impostos fàcils d’eludir. L’IRPF només l’acaben pagant les persones que tenen un salari, 
les persones riques de debò tenen altres maneres d’aconseguir les seves riqueses i troben moltes 
bonificacions però l’IBI l’han de pagar. Ells estan d’acord en que sigui una eina de redistribució de 
riquesa, de recaptació d’impostos per part de l’ajuntament per poder fer polítiques socials que 
afavoreixin a les famílies que menys tenen. Per tant, en relació al que diu l’equip de govern sobre 
que és injust augmentar la pressió fiscal a les famílies consideren que amb aquesta mesura el que 
es fa és no augmentar la pressió fiscal a ningú. I si no volen augmentar la pressió fiscal només a les 
famílies, cal trobar les maneres i potser és augmentar el tipus de l’IBI i trobar en aquest cas concret. 
Potser ara la mesura seria rebaixar el tipus de l’IBI perquè ara mateix està bastant alt i amb 
l’augment del valor cadastral, per considerar un augment de la recaptació de les quotes només es 
podria arribar a rebaixar el tipus i que augmentés les quotes i la recaptació. Però amb la proposta 
que es presenta, on simplement es deixa la quota de l’IBI igual, no s’augmenta la pressió fiscal a 
ningú i es beneficia als que tenen més patrimoni. Es podria fer una altra política que fes que la 
recaptació de l’IBI fos més gran i acompanyar-la de fortes mesures de subvenció per totes les famílies 
que tinguin dificultats per poder fer-hi front. Trobar les maneres que l’IBI sigui progressiu 
(subvencions i recàrrecs) i redistribuir la riquesa. Per tant aquesta mesura per si sola, ells no la 
poden recolzar, tot i que accepten que, com ha pujat el valor cadastral, segurament tocaria baixar 
el tipus. Possiblement ells farien una mesura molt semblant però acompanyada de tota aquesta 
bateria de bonificacions i subvencions per tal de fer una redistribució i aquells impostos que 
recaptarien via IBI poder retornar-lo a les famílies o classes populars que més ho necessitin. Per això 
votaran en contra d’aquesta baixada lineal que afecta a tots i no va acompanyada de cap altra mesura 
de redistribució de riquesa. Aquesta és l’explicació al seu vot contrari.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.

Eric Blanco
Pensen no és ni d’esquerres ni de dretes, és de justícia aplicar criteris de progressivitat, de  
redistribució i d’excepcionalitat social. En aquest camí es trobaran i treballaran per tal que en 2018 
pugui haver-hi un canvi substancial en les ordenances fiscals que es presentin. Malgrat això, entén 
que és contradictori votar en contra d’una mesura que evidentment beneficia de manera inadequada, 
de manera lineal a la ciutadania de Corbera però ells votaran a favor.

Alcaldessa
Vol deixar clar per les persones que escolten, ja s’apliquen unes mesures a les famílies 
monoparentals, a les famílies nombroses, als vidus i les vídues i vol recordar que a serveis socials 
s’atenen els casos que tenen dificultats per poder-ho pagar. Vol dir que la tarificació només es pot 
fer per taxes i preus. Per impostos no es pot portar a terme i la llei de l’IBI explícitament ho prohibeix, 
no els hi permet. Demana passar a votació, però abans dóna la paraula al senyor Antonio Moreno 

Antonio Moreno
Respon que és veritat, la llei de l’BI diu això però hi ha formules per tant a l’hora de dir el que ha 
dit, si tenen voluntat és pot fer.

Alcaldessa
Respon que ja ha dit que és de llei i ja ha dit que ja apliquen a les famílies monoparentals i a les 
famílies nombroses i vidus i vídues i també s’atenen en serveis socials. Demana passar a votació.

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

HISENDA

3. Aprovació inicial Pressupost General exercici 2017.

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

Vist  el projecte de pressupost municipal per a l'exercici de 2017 elaborat per l'Alcaldia, en 
que  els crèdits consignats en l'estat de despeses corresponen convenientment a les 
necessitats a que 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 municipal ha emès informes que queden incorporats a l’expedient.

Per tot l’exposat, s’acorda:

PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost general per a l'exercici de 2017, integrat 
únicament pel pressupost de la pròpia Administració Municipal, el qual, resumit per capítols 
és el següent:

INGRESSOS:

Capítol Denominació PRESSUPOST DE 
L'AJUNTAMENT 2017

1 Impostos directes 7.707.084,11

2 Impostos indirectes 137.409,81

3 Taxes, preus públics  
i altres ingressos 

1.966.252,23

4 Transferències 
corrents 

3.962.185,29
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5 Ingressos 
patrimonials 

206.703,13

6 Alineació 
d'Inversions reals

90.000,00

7 Transferències de 
capital 

303.137,23

8 Actius financers 0,00

9 Passius financers 1.175.000,00

 TOTAL INGRESSOS 15.547.771,80

DESPESES:

Capítol Denominació PRESSUPOST DE 
L'AJUNTAMENT 2017

1 Despeses de 
personal 

5.505.321,78

2 Despeses corrents en  
béns i serveis

4.361.344,38

3 Despeses financeres 350.989,08

4 Transferències 
corrents 

1.726.243,12

5 Fons de contingència 
i altres imprevistos

70.000,00

6 Inversions reals 1.817.654,51

7 Transferències de 
capital 

0,00

8 Actius financers 0,00

9 Passius financers 1.716.218,93

 TOTAL DESPESES 15.547.771,80

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 2017  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 2017. 

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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CINQUE. 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
Vol fer una breu explicació de com procediran a presentar-ho i fer-ho. Abans de res, el proper dia 12 
de gener a les vuit del vespre a la Biblioteca, faran una presentació pública oberta a tothom del Pla 
d’Actuació Municipal del mandat 2016-2019 i la presentació dels pressupostos. En aquest punt ella 
farà una explicació general, desprès el senyor Ramon Gabarrón farà una explicació tècnica, desprès 
els regidors faran una explicació de les seves àrees i al final de tot procediran a prendre nota de 
totes les preguntes i respondran a tot. Per primera vegada, després de sis o set anys, podran portar 
a terme inversions realment significatives. Fins ara s’ha fet una tasca realment important per 
reconduir les finances d’aquest Ajuntament. A Corbera de Llobregat hi han unes mancances molt 
important d’equipaments i serveis i d’aquí al final d’aquest mandat aposten per reconduir aquests 
dèficits:
Casal Gent Gran.................................................50.000€ 
Salut Pública......................................................18.300€
Finestres Jaume Balmes Ensenyament..................89.000€
Obertura franges perimetrals Nucli Urbà .............100.000€
Parc de la Roda..................................................300.000€ 
Inversió Naus per a Serveis.................................400.000€
Bosses Aparcament Corbera de Dalt.....................150.000€
Riera Rafamans.................................................500.000€
Estudi projecte d’Inversió participativa al 2017 i al 2018 inversió de 300.000€, finalitzant amb 
150.000€ al 2019, ho explicaran més endavant.
Faran un augment molt important del contracte d’escombraries, donant veu al que han fet arribar 
tots els ciutadans.
Portaran a terme la reforma del Pavelló Municipal.
Un cop més prioritzaran l’atenció a les persones en els diferents programes de serveis socials, 
incrementant en 40.786€ la partida, venint del 2015 amb una partida de 438.510 €, l’any passat 
537.139 € i aquest any 577.925 €. Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón
Tal com ha manifestat l’alcaldessa, destaca que el pressupost 2017, per un import total de 
15.547.771 euros, representa sobre el pressupost anterior un increment del ingressos corrents de 
388.000 euros (3% d’increment) i un increment financer d’1.000.000 d’euros principalment que 
permet fer algunes de les inversions ja s’han anunciat abans i és producte de la gestió de reducció 
del deute i despesa corrent. L’increment dels ingressos corrents està generat principalment per 
l’increment en 106.000 euros de l’IBI, per la regularització dels valors cadastrals (piscines, 
ampliacions..) i també a major previsió d’ingressos de la PIE en 164.000 €, que és la participació en 
ingressos de l’estat. També s’han incrementat en 157.000 € per les plusvàlues generades, hi ha un 
increment de transaccions de les propietats. També en aquest increment tenen un pes important els 
80.000 € que son producte de majors ingressos per una millor gestió dels residus. Després hi ha 
altres partides que pugen però no són significatives i també hi ha altres que baixen, com per exemple, 
en el tema del cànon de l’aigua. En aquest cas és una reducció. Aquest increment de 388.000 € els 
permet afrontar algunes millores en les despeses. S’han de tenir en compte l’increment en 126.000 
€ de les transferències corrents de la PIE que han dit abans i també l’AMB que els aporta un ingrés 
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superior amb l’any anterior de 14.000 €. Hi ha una partida d’ingrés per alienació d’inversions (unes 
parcel·les de l’ajuntament ha decidit posar-les a la venda) de 90.000 que condiciona unes inversions 
determinades. Vol dir que si es produeix la venda es podran fer aquestes inversions dins l’any 2017. 
Ho tenen en la llista que se’ls va donar amb la documentació dels pressupostos. Els ingressos per 
crèdits de la Diputació del Programa caixa crèdit per 175.000 € a cost 0 € i Programa de crèdit local 
1.000.000 €, en aquest cas si s’ha de pagar uns interessos però hi ha una bonificació important que 
cobreix de sobres el tipus d’interès i al menys per aquest any també és d’un cost 0 €. Tot i l’increment 
del finançament asseguren que, a final del 2017, l’endeutament s’haurà reduït un 4% respecte al 
2016, endeutament sobre els ingressos corrents del 67% al 2016 i al final del 2017 aquest  
endeutament serà del 63€. Tot havent assumit un crèdit finançat d’1.175.000,00 €. Una reducció de 
50 punts des del inici en la valoració dels últims quatre anys. L’endeutament serà de 8.800.000 € al 
2017 i de 9.300.000 € al final del 2016. L’endeutament màxim sense haver de demanar autorització 
a la Generalitat és de 75% i acabaran al 2016 i el 2017 i al 2018 amb un endeutament bastant per 
sota el que els fa totalment autònoms per poder decidir les seves inversions. En quant a les despeses 
s’incrementen en un 5% el Capítol 1, despeses de personal s’incrementa en 266.000 € i s’incrementa 
també un 5% en les despeses però és una casualitat. Es produeix per una previsió de l’1% 
d’increment per sous i es pagarà si hi ha l’increment en la llei de pressupostos i sinó no l’aplicaran. 
També existeix la possibilitat que el govern decidís pujar més de l’1% i haurien de veure la manera 
per poder-ho atendre. També van haver de donar d’alta dins de la plantilla de personal, la figura del 
tresorer amb un increment de 52.000 € aproximadament. També s’ha dotat per la figura del cap 
forestal que representa uns 30.000 €, es retornen les partides congelades al 2017 d’acord amb el 
conveni per plus assistència (20.000 €) i les partides d’ajuts socials (30.000 €), un increment de 
triennis, modificació de destí, jubilacions que es produeixin i premis per més de 25 anys. En quant a 
les despeses corrents en béns i serveis s’incrementen en 140.000 € i cada regidor els hi dirà a que 
corresponen  (principalment la recollida de escombraries en 70.000 € i serveis d’atenció domiciliaria 
en 48.000 €).  Les despeses financers es redueixen en 17.000 €. Baixen les amortitzacions i despeses 
financeres degut a la gestió que ha explicat. S’incrementen transferències corrents en 115.000 € i 
destacar que gràcies aquesta gestió l’aspecte més important són les inversions que es podran fer a 
partir d’aquest 2017 i al 2018 i 2019 hauran altres refinançaments.

Alcaldessa
Dóna la paraula al regidor de les àrees de Benestar Social i Gent Gran i Polítiques d’Igualtat, senyor 
Arturo Martínez.

Arturo Martínez
Explica de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran l’increment per al 2017 d’aquesta Àrea. Han de 
recordar que al 2016 van fer un gran esforç amb uns creixements realment importantíssims, un 
creixement del 55,63 % en despeses i ajuts socials. Des d’aquest punt de partida, poden anunciar 
ara els següents increments al pressupost de 2017: un 13,73 % en despeses i ajuts socials, passant 
de 197.720,26 € a 224.870,00 € i un 11,10 % en inversió, passant de 45.000,00 € a 50.000,00 €. 
Per tant, el còmput d’aquests dos increments els dóna un creixement del 13,20 %, passant de 
242.720,26 € a 274.870,00 €, quedant el total de l’Àrea situat en els 577.925,52 € davant dels 
537.139,67 € del pressupost 2016. També voldria informar de que la inversió feta al 2016 els ha 
permès adequar un nou espai d’ús específic pels serveis socials i, en el transcurs del mes de gener 
proper, els permetrà prestar una atenció més acurada i de més qualitat a la ciutadania usuària 
d’aquests serveis. També aquest proper gener, tenen previst fer el trasllat del banc dels aliments a 
un nou local situat al carrer Casanovas, molt a prop de l’Escola Municipal de Música. Les obres ja 
estan finalitzades i només resten els darrers detalls per a la seva inauguració. Finalment, la seva 
previsió és iniciar les obres d’ampliació del Casal de les Magnòlies en el transcurs de 2017. Aquesta 
obra, de ben segur, els ocuparà dos exercicis: 2017 i 2018. Recorden que les previsions pel 2025 
apunten a que un 30 %, o més, de la població a la comarca serà gent gran, és a dir, major de 65 
anys. A aquestes persones els hi ha de prestar l’atenció que es mereix i que mai serà suficient.
Explica de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat, l’aprovació del II Pla d’Igualtat de Gènere 2016-2020 per 
a Corbera de Llobregat, aprovació feta al Ple del passat mes de setembre, impulsa noves accions i 
activitats com són, per exemple, tallers de coeducació a les escoles, creació i desenvolupament d’un 
banc del temps a Corbera, etc... Això implica un increment general de les despeses en un 4,20 % en 
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relació al 2016. Aquest augment ve determinat, fonamentalment, pel 16,60 % d’increment a la 
partida de “Activitats Polítiques d’Igualtat”. La suma total d’aquesta Àrea quedarà així en 53.906,25 
€ segons el pressupost 2017 que avui presenten. No pot deixar de reiterar, una vegada més, que es 
mantenen tots els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), amb el seu suport psicològic i 
assessorament jurídic específics i gratuïts.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la regidora de les àrees de Seguretat ciutadana i Mobilitat, senyora Mercè Rocas.

Mercè Rocas
Explica pel que fa a l’Àrea de Seguretat Ciutadana i seguint la tònica ja iniciada a l’any 2016, es 
segueix apostant per la proximitat i transparència, denominadors comuns i objectius marcats de la 
feina de la Policia Local de Corbera de Llobregat. Han crescut significativament les demandes 
ciutadanes, també les intervencions policials i les incidències, tot per aconseguir com a fet diferencial 
uns nivells delictius per sota de la mitjana de la Comarca i de Catalunya. Avui, amb 28 agents i 2 
administratius que treballen a la Policia Local del municipi, es refermen en el model de policia 
comunitari, la col·laboració amb la ciutadania, el treball dia a dia i la formació continuada dels agents 
per tal, la seguretat preventiva, la policia assistencial, el recolzament a través d’una policia 
administrativa siguin canvis esdevinguts a acabar d’assolir aquest proper any. D’acord amb els 
objectius del Pla d’Actuació Municipal i el projecte de gestió estratègica del cos, l’augment dels 
recursos humans i materials són necessaris per donar un servei permanent al municipi i continuar 
amb l’esperit de servei i modernitat com a part d’un compromís de qualitat en el servei de policia. 
És per aquest motiu que els pressupostos 2017 d’aquesta Àrea segueixen i tornen a apostar per 
millorar la gestió, formació i simbiosi que farà que obtinguin resultats satisfactoris per a tots.
Explica que pel que fa a l’Àrea de Mobilitat, l’objectiu del Pla de Mobilitat al municipi de Corbera, 
2016-2020 és continuar actuant sobre l’espai públic i la mobilitat per afavorir la convivència entre 
les persones, la cohesió social, el benestar i la salut pública. Per aquest motiu, el model de mobilitat 
que  pretenen arribar es fonamenta sobre la base de 4 eixos estratègics:

Mobilitat Segura
+ seguretat viària
+ pacificació del trànsit
- 20% ferits greus i -30% morts

Mobilitat Sostenible
+ mobilitat a peu, i transport públic
+ qualitat ambiental
- emissions contaminants i soroll (compliment paràmetres aire de la UE)

Mobilitat Equitativa
+ accessibilitat al sistema de mobilitat
+ integració i cohesió social
+ espai per a vianants

Mobilitat Eficient
+ eficiència dels sistemes de transport
+ noves tecnologies de gestió de la mobilitat
+ distribució ordenada de mercaderies
- ineficiències i costos econòmics
És per aquest motiu que els pressupostos 2017 d’aquesta Àrea tenen com a objectiu una aposta 
clara cap al transport públic i cap a un sistema de mobilitat eficaç i amb menys emissions 
contaminats. Creuen que prova d’una bona gestió és el fet constatable d’un augment considerable 
dels usuaris del transport públic arribant quasi a un 30% més que l’any passat.

Alcaldessa
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Dóna la paraula al regidor de les àrees de Cooperació i Solidaritat, Ensenyament i Esports, senyor 
Alfredo Prado.

Alfredo Prado
Explica en relació a l’Àrea de Cooperació i Solidaritat, que el pressupost d’aquesta àrea s’ha 
incrementat en 2.500 €, al 2017 6.200 € només per cooperació en àmbit internacional. L’any passat 
ja es va dedicar a Síria i aquest any tornen a donar la mateixa quota a través del Fons de Cooperació 
Català els 2.500 € i sobre despeses diverses 5.000 € el poden destinar també dintre del Fons de 
Cooperació Català a diferents projectes o tot el capital a un projecte. Sobre l’any es mirarà sobre 
que destinar-los.
Explica en relació a l’Àrea d’Ensenyament, que parteixen d’un pressupost d’1.213.000 €. Les 
competències que tenen és en personal, conserge de les quatre escoles, Escola de Música, Escola 
Bressol i el manteniment dels edificis. Cal recalcar les partides pròpies de manteniment, les 
subvencions a les dues “Ampa” dels instituts per 5.500 €, la meitat a cadascuna. I les cinc escoles, 
l’escola bressol i les quatre escoles de primària. I també amb conveni del transport escolar, el cost 
de 8.100 € de monitoratge de les escoles de primària. La inversió d’ensenyament aquest any són 
aquests 80.700.000 € per a l’Escola Jaume Balmes. Es va decidir canviar totes les finestres, ja es va 
fer una inversió de 30.000 € de l’any passat i amb inversions de 2018-2019 quedaran totes les 
finestres canviades. A més de qualitat tindran estalvi amb la llum. Ja s’ha canviat a la part de sota i 
ja es nota, el personal ja va tancant radiadors perquè es nota en el tema de la calefacció i la llum de 
l’edifici. Pugen la partida de l’escola Bressol en 30.000 €, passen de 90.000 € a 120.000 € perquè 
no assumeixin els pares la pujada de quotes degut a que l’escola no ha estat plena.
Explica en relació a l’Àrea d’Esports, que quedaria el pressupost igual que l’any passat només dos 
inversions són noves. La reparació del Pavelló, una partida queda incorporada a l’any 2016 i l’altre 
al 2017 quan surti l’adjudicació. Continuen amb les subvencions de les activitats esportives en 44.000 
€, mantenint la mateixa línia d’aquest anys. Una petit inversió en l’edifici de la piscina en canviar les 
aixetes de les dutxes perquè el mateix usuari pugui regular la temperatura que estarà beneficiós per 
tema de control de legionel·losis i per l’usuari. Hi ha una inversió sobre el Parc de la Roda. Ara les 
instal·lacions esportives estan bastant massificades i per practicar un altre tipus d’esport molta gent 
de Corbera va a Fontpineda, Sant Feliu o altres pobles. A Corbera 2000 tenen un espai, l’idea és fer 
una inversió lúdica en un parc amb taules, places de pàrquing, poder treure un cànon del bar per la 
mateixa instal·lació. El projecte es farà en dues fases 2017-2018. Es pugui practicar un esport que 
no sigui regulat, per tothom. Poder ampliar amb rocòdrom o skate o escenari per concerts o espai 
per mercat o fira, que sigui polivalent. Sigui una zona per passejar i oberta a tothom.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la regidora de l’Àrea de Cultura, senyora Carme Benito.

Carme Benito
Explica que així com a l’any 2016 van mantenir el pressupost en relació al 2015, aquest 2017 es 
veurà incrementat en uns 50.000 €. Des de la Regidoria de Cultura volen continuar treballant per 
incentivar, recolzar i donar suport, a les més d’una vintena d’entitats i associacions culturals del 
municipi que amb les seves propostes d’activitats i dedicació desinteressada promouen  la cultura al 
nostre poble, cal dir que aquest any tenen dues entitats noves com són Els Bastoners i Sons Corbera. 
Cal destacar que destinaran 108.000 € aproximadament, per atorgar subvencions i convenis amb les 
entitats, pel desenvolupament del: Pessebre Vivent, Amics de Corbera de les activitats culturals que 
desenvolupen al llarg de l’any la Societat Sant Telm i la Societat Coral Diadema que al 2017 celebra 
el seu centenari. El Correfoc i el “Pandemonium” de la Penya del Corb, així com donar suport a totes 
les entitats que participen en les Festes Majors. Cavalcada de Reis i Comissió  de Reis. Continuaran 
treballant en col·laboració amb La Xarxa, amb Sons Corbera i Món de Mones perquè la iniciativa de 
programació estable de música, teatre i espectacles infantils que van dir que farien al 2016, tingui 
continuïtat durant aquests 2017. Realitzaran les activitats culturals i festives com la Festa Major de 
Santa Magdalena i Sant Antoni, el Saló Infantil, el Carnestoltes, entre d’altres, amb un pressuposts 
de 102.000 €. Pel tema del saló infantil, carnestoltes i com a noves iniciatives aquesta regidoria té 
el propòsit d’ampliar la oferta cultural  afegint alguna actuació de música i teatre de qualitat i impulsar 
exposicions d’artistes locals a l’Antic Hospital de Peregrins. En quant a futures inversions dir que en 
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el Pla Municipal d’Actuació 2016-2019 han inclòs el projecte de fer una nau per encabir algunes 
entitats culturals. El pressupost per activitats a la Biblioteca de 6.000 € d’aquest any passa a ser de 
9.000 €, això els permetrà afegir nous Tallers Infantils que tenen molt bona acollida entre els més 
petits i  continuar amb les activitats que s’han estrenat en aquest any, com són el Club de Joves 
Lectors i els Contes per a Bebès. Aquest últim per tal de fidelitzar aquests petits usuaris afegint més 
sessions ja que actualment es queden curts de places i existeix una demanda per part dels pares. I 
continuar amb el Club de Lectura, el Concurs dels Superlectors i l’Hora del Conte. Afegiran algunes 
activitats més creatives per nens mes grans.

Alcaldessa
Dóna la paraula al regidor de les àrees d’Atenció a la Ciutadania, Comunicació i Salut Pública, senyor 
Manel Ripoll.

Manel Ripoll
Explica de l’Àrea Atenció a la Ciutadania, que no té un canvi econòmic però si canvis quant a l’atenció 
a la ciutadania. Al 2015 el 59% de la ciutadania s’adreçava a l’administració de manera presencial i 
el 13% telemàticament i un 26% per correu. De l’octubre i novembre del 2016, el 48% s’adrecen 
telemàticament, un 40% presencialment i un 11% per correu. Hi ha tendència en que la part 
presencial es va reduint i el personal s’han d’adaptar. També des del 2 d’octubre, amb la llei 39/2015  
tenen l’obligació d’identificar-se i tenen diferents canals, per exemple per la seu electrònica eCAT i 
eTram.
Explica de l’Àrea Comunicació, que tenen un nou concurs per l’Avançada i creix la partida. El de l’any 
2015, l’empresa que va guanyar el concurs últim, ha decidit retirar-se perquè l’empresa no ha donat 
el que se li demanava i cara el febrer es licitarà un nou concurs per diferents empreses. La web 
municipal també tindrà un augment en la partida per fer una nova web. També com es va demanar 
en el seu dia a la CUP, ja estan posades les analítiques de les aigües. A l’any 2015 es van tenir 
683.000 visites i enguany han tingut 904.000. Aquest increment significa també la xarxa de l’OAC 
ja es poden adreçar a través de la web. Per ràdio Corbera i amb l’aportació magnífica dels 
col·laboradors adaptaran les millores tècniques en la mesura que es pugui.
Explica de l’Àrea de Salut Pública, que es fa una licitació pel tema de la legionel·losi, on la tècnica de 
medi ambient recomana per complir la normativa vigent, tinguin aquesta empresa els pugui donar 
aquesta informació diàriament de tots els punt on es pugui donar aquesta legionel·losi. També creix 
en 3.000 € la partida de recollida d’animals de companyia. Segueixen insistint que la gent, de manera 
gratuïta, censi els seus animals de companyia perquè els aporta la fàcil solució quan s’escapa un 
animal es pugi retornar. Si no està fet, creix el cost de recollida i estància de l’animal. Han fet una 
partida per un lloc on està la Policia Local per tal de dipositar allà l’animal fins que ve l’empresa de 
recollida d’animals i es fa càrrec d’ells. El cost de censar l’animal és 0 i el mantindran a l’any 2017. 
També hi ha un conveni amb l’associació animalista NACS i alimentadores de les colònies de gats en 
zones controlades i pugin castrar els animals i les colònies no creixin.

Alcaldessa
Dóna la paraula al regidor de les àrees de Desenvolupament Econòmic i Joventut, senyor Jordi 
Anducas.

Jordi Anducas
Explica de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, l’augment de les partides perquè és l’any del 
“Céntric” i a l’any 2017 faran la inauguració a la primavera-estiu per aconseguir dinamitzar el comerç, 
pera que la gent surti al carrer, s’omplin els locals buits, els comerciants es guanyin la vida, les 
terrasses estiguin plenes, es vitalitzi tot i ja te els recursos necessaris per el seu llançament en el 
2017. Per al turisme, el repte que volen assumir volen inventar més. Apostant per fer jornades 
gastronòmiques, per les “Cinc cims”, pel “Luciferum”, per a recolzar “el Pessebre Vivent", però han 
de fer noves. Aquest és l’any d’estrenar “El bandoler”, tenen a punt d’estrenar la pel·lícula. Aprofitar 
i fer brillar la zona alta amb el potencial arquitectònic, enigmàtic, dels carrerons, edificis de fa més 
de cinc-cents anys i aquestes pedres tan maques. Per això han aconseguit la subvenció i tenen una 
tècnica de turisme, que és un dèficit que tenien, recentment ha començat la seva feina per ajudar a 
desenvolupar tot això i si serà per finals 2017 o s’aniran a 2018 o 2019. En quant a emprenedoria, 
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segueixen treballant amb el concepte del “Corberagora” en fer xerrades cada cop amb més nivell, 
donar elements per que la gent li doni al cap i aconsegueixen aquest somni que és la “Corbera les 
quinze mil meravelles” on aquest quinze mil que estan aquí puguin trobar en aquest lloc màgic on 
han anat a viure, el lloc on poder explotar els seus talents i capacitats. I ara treballen unes 2.500 
persones, doncs poder treballar el doble en aquest poble. Visualitza que en 10-15 anys, en Corbera, 
puguin treballar 5.000 persones. En quant a l’Àrea de Joventut, s’acabarà en breu el Pla Local de 
Joventut i està tenint molta participació, l’enquesta l’han contestat 150 persones. Tindran recursos 
per, passat l’estiu, poder treure a concurs un tècnic de Joventut que es podrà subcontractar. Era un 
dèficit que te Corbera. Hi ha mils de persones que necessiten recolzament de tot tipus, per trobar la 
seva professió, per prevenir perills de les edats adolescents en quan a drogodependències, malalties 
mentals, malalties sobre alimentació, etc.. Necessiten un expert, que ajudi a abordar totes aquestes 
problemàtiques. Creu que és un dèficit ve de molts anys. Espera el 2017 sigui un any recordat pel 
que fa abans i desprès, sobretot pel “Cèntric”.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la regidora de les àrees de Medi Ambient i de Via Pública i Habitatge, senyora Rosa 
Boladeras.

Rosa Boladeras
Explica des de el punt de vista de l’Àrea de Via Pública i Habitatge, que  dels 36 habitatges públics 
que té aquest ajuntament, l’objectiu és el manteniment d’aquest edificis procurant el 100% 
d’ocupació i manteniment dels preus sense increment. L’any 2016 van iniciar una inversió per posar 
al dia el sistema de plaques solars que proveeixen d’aigua calenta i l’acabaran al 2017 destinant un 
muntant de 8.500 €. En l’àmbit concret de via pública, passen de 552.000 € que tenien en pressupost 
l’any 2016 a 774.00 €, suposa un increment d’un 34.7% es deriva de les inversions incloses en 
aquesta àrea. Pel que fa a la conservació de via pública, és despesa corrent, ja van anunciar la seva 
intenció era anar incrementant any darrera any degut a que els carrers del municipi necessiten un 
manteniment. Per tant, s’incrementa en 5.000 € i passen de 85.000 € a 90.000 €. Però el que és 
reposició de voreres es doble i passen de 20.000 € del 2016 a 40.000 €. Vol destacar el grup de 
convenis de l’ajuntament amb urbanitzacions recepcionades i no recepcionades de manera que 
l’ajuntament finança part de les actuacions que decideixen i gestionen les associacions de propietaris, 
les juntes de compensació o les associacions de veïns. En aquest 2017 tenen actius 16 convenis, 
alguns:
-Polígon B Bon Repòs – obra d’adequació de l’enllumenat acabada 2016, però tenen necessitat 
d’arranjar una part del clavegueram obsolet i per reconèixer el seu esforç s’ha doblat la dotació que 
hi havia prevista. El propietaris avancen la inversió i l’any següent presenten les factures que 
l’ajuntament paga la part corresponent al conveni.
-Can Margarit, polígon I, per l’obre de l’enllumenat no van poder realitzar a l’any 2016 i se’ls 
transfereix a l’any 2017.
-La urbanització de Mas d’en Puig, s’han consignat 40.000 € per ajudar a l’Associació de propietaris 
a l’asfaltat del camí d’accés. Ells promouen l’obre i la seva gestió i l’ajuntament arribaria al 50% de 
a ’inversió que suposa l’arranjament del camí d’accés a la urbanització.
Vol detallar les inversions incloses en l’Àrea de Via Pública i provenen de finançament municipal. 
Després es portarà terme les obres del carrer Rafamans, finançat per l’AMB. L’AMB, a part del 
finançament d’1.315.000 €, aporta 800.000 € aproximadament en dos anualitats que 
complementaran les inversions que aquest ajuntament té previst. Part dels 800.000 € anirà a 
finançar part del carrer Rafamans i de la passarel·la i del voltant de la riera de Rafamans. Hi ha fons 
propis i que surten en el Pla d’Inversions:

 Pagament de quotes de parcel·les municipals a Can Margarit al polígon III, de 31.000 €.
 En l’any 2016 i anys successius destinar una consignació econòmica per anar adequant 

determinats indrets a la zona alta del municipi que permetin condicionar aparcament, de 
150.000 € per al 2017.

 Inversió a les Parretes d’uns 30.000 € per fer un repàs general a la urbanització, subjecte 
als ingressos de la venda de les parcel·les de propietat municipal i també per l’ enderroc de 
l’edifici que està en runes a la Creu de l’Aragall que suposa un perill i un problema.

 Arranjament dels carrers de la zona de Can Palet i Camí de Socies, de 32.600 €.
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 Partida d’inversió de bústies, papereres etc.. que es necessiten per tot el municipi.
De l’Àrea de Medi Ambient vol destacar un tema de gran importància: assumir per part de 
l’ajuntament la creació de les franges de protecció d’incendis. Per llei cal establir franges de protecció 
al voltant de les urbanitzacions i també tot el que limita el nucli urbà amb les zones forestal. Els 
queda una amplia franja que per primera vegada s’ha d’obrir i en el successiu s’ha de mantenir, és 
l’import de 100.000 € que hi ha consignat per aquest 2017. En millores de camins mantenen una 
inversió de 8.000 € i per al manteniment de les franges establertes i en el successius poder destinar 
dels ingressos corrents, es proposen dur a terme una prova pilot amb silvopastura, amb ramats de 
bens i cabres que puguin fer el manteniment. Hi ha una iniciativa de persones del municipi, s’haurà 
de fer un plec i una licitació, han establert uns 15.00 € per aquesta prova pilot.

Alcaldessa
Dóna la paraula al regidor  de l’Àrea de Serveis Públics, senyor José Antonio Andrés Palacios.

José Antonio Andrés Palacios
Explica dels pressupostos que presenten avui de serveis públics, és de 2.500.000€, tant en l àmbit 
de manteniment, com de inversions, tenen un increment important i una clara voluntat de l’equip de 
govern de donar els millors serveis públics a la ciutadania de Corbera. Voldria resumir-les en cinc 
grans àrees sense contar la part econòmica de personal:

 Clavegueram, la necessitat del manteniment del clavegueram, amb fortes inversions, 
representen 255.000 €, obres necessàries en particular al nucli urbà per l’antiguitat del 
servei existent, com per exemple, Sant Antoni, Rafamans, Font vella, Jaume Balmes, la Pau, 
Av. Catalunya, Miranda, Passeig dels arbres, etc.

 Enllumenat, el servei enllumenat públic, i els convenis de manteniment amb las 
urbanitzacions, es dota amb una partida de 500.000 €. Amb aquets convenis volen garantir 
el servei de diverses zones del municipi i és també d’agrair el esforç que fan les diverses 
urbanitzacions per garantir la qualitat del servei, l’estalvi energètic, la reducció de 
contaminació lumínica i no tan sols el econòmic.

 Residus, proposen el increment de la freqüència així com del sistema de la recollida 
d’escombraries  i neteja de la via publica, per una dotar-los de un millor servei, significa un 
total de 1.300.000 €. Aquí voldria agrair la voluntat manifestada per diversos representants 
d’urbanitzacions en la col·laboració de la millora en el servei, és voluntat d’aquest equip de 
govern d’arribar al màxim consens en la ubicació del que anomenen punts verds i pogués 
ubicar-los en tot el municipi. Els serveis de deixalleria i la planta de trituració amb un cost 
de 163.000 € està donant un gran rendiment a la sortida de residus, amb un increment 
constant d’aportacions que es tradueix en una millor selecció. Tot això amb millores i difusió 
en la web municipal, bonificacions en les targes de acopa i campanyes.

 Aigua, destacar també les fortes inversions en la xarxa d’aigua d’1.000.000 €, que  si be no 
figuren al pressupost són obres pactades en el conveni aprovat per la millora del servei.

 Mantenint i ornamentat, a la partida de jardineria i brigada forestal es dediquen 75.000 €, 
només de material i contracte, que pot ser no sigui significatiu, però la feina que fan a la 
brigada forestal, seria impagable per l’extensió de municipi que tenen i el volum de zones 
verdes.

Alcaldessa
Dóna pas al torn de preguntes i dóna la paraula al senyor Eric Blanco.

Eric Blanco
Una vegada estudiats els pressupostos que presenta l’equip de govern, efectuaran una valoració 
política, volen fer una valoració política, formular alguna pregunta i entrar en algun detall, informant 
que això ho últim ho farà el seu company de grup. 
Els recorda que l’altre dia, quan discutien les ordenances fiscals que van presentar en el Ple del mes 
d’octubre, ja va explicar que els pressupostos municipals no són cap altra cosa que explicar amb 
xifres les voluntats polítiques; és a dir, posar preu al model social, territorial i econòmic que es 
desenvoluparà políticament al llarg del seu mandat. Però també, i en aquest cas més que mai, són 
un indicador molt clar de quin és el perfil d’un govern i en aquest cas, del govern de Corbera. 
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Desconeix quants anys fa que segueixen el mateix procediment, els governs presenten la seva 
proposta de pressupostos 1 setmana abans, 10 dies, 15 dies en el millor dels casos i des de l’oposició 
es fa una valoració, en precari (no tenen totes les dades ni elements de judici per tal de poder 
interpretar i valorar uns pressupostos d’un volum considerable i complex com els pressupostos de 
l’ajuntament de Corbera). Tots ho han fet, però consideren també, que tothom era conscient de la 
necessitat d’un canvi estructural/sistèmic en la relació govern/Ciutadania Govern/oposició, després 
dels grans canvis socials que s’han experimentat en els últims temps. És evident que aquest canvi 
de mentalitat encara està per arribar en tots els partits de govern, que acomodats darrera la seva 
convencionalitat ideològica esperen pacients aquests quatre anys d’impunitat democràtica que els 
permet governar absolutament a esquenes de la ciutadania. Vostès i es refereix al partit que ostenta 
l’alcaldia, parlaven i apostaven en el seu programa electoral per l’elaboració de pressupostos 
participatius, és evident que avui presenten uns pressupostos sense comptar amb ningú, sense ni 
tant sols haver cercat el consens dels partits de l’oposició i practicant la vella política de fets 
consumats. Els que creien fermament en la necessitat d’aprofundir en la democràcia i en la gestió 
pública, sabem que un dels objectius més importants d’uns Pressupostos Participatius és la de donar 
veu als qui normalment no en tenen. S’imaginen poder elaborar un pressupost municipal després 
d’haver-lo treballat amb associacions, escoles, instituts, casals, entitats culturals, entitats socials, 
etc., que són qui representen una clara majoria de la ciutadania organitzada, amb visions i projectes 
diferents, en els que tant la població mes dinàmica, la menys habituada a participar, infància, 
joventut, immigrants, gent gran, tinguin la possibilitat de poder interactuar i per tant donar les seves 
idees i enriquir els projectes a presentar. S’imaginen? Ells si. Avui els hi fan un prec, una petició 
solemne que volen que consti en acta. Cal que vostès com a govern liderin la posada en marxa d’un 
consell de participació ciutadana i que sigui el fòrum on prèviament s’informi i es posin a debat les 
prioritats ens les inversions publiques, així com co-decidir com s’han de focalitzar en funció dels 
interessos i les necessitats reals de la ciutadania, el nostre nivell de despesa corrent. Des del Partit 
Demòcrata doncs, demanen al govern que lideri la posada en marxa d’un consell ciutadà de 
participació, d’un Consell de Vila. Els trobaran al seu costat per tal de trobar la fórmula adequada 
per permetre la seva independència de govern, sense perdre la perspectiva de que és la ciutadania 
la que te plena legitimitat per decidir i ser consultada durant els quatre anys de mandat, enfront 
l’anomalia democràtica que suposa governar a esquenes de la ciutadania, a la qui actualment només 
se’l consulta cada quatre anys. Cal també, i ja van presentar una moció al respecte que re-formularan 
per al proper Ple, modificar i renovar el Reglament orgànic municipal, per tal de facilitar la participació 
ciutadana en el debat polític i en la presa de decisions. Com a novetat enguany (casualitats de la 
vida l’any vinent hi ha el canvi d’alcaldia) presenten un Pla d’inversions 2017 que no només no han 
consensuat amb ningú, sinó que denota un allunyament absolut entre les necessitats de la ciutadania 
i la seva acció de govern. Pla d’inversions 2017 se li acuden algunes preguntes al respecte:
1.- Amb qui l’han consensuat? De quin despatx han sortit? Són conscients que els estan demanant 
endeutar-los en 1.175.000 € per tal de desenvolupar un Pla d’inversions, pensen, absolutament 
allunyat de les necessitats i de les prioritats reals de la ciutadania. Si analitzen les inversions més 
importants: 400.000 € per a construir unes naus per dependències municipals i entitats (tot i que 
com els van explicar a la Comissió Assessora de Ple, en una primera fase serà per traslladar bombers 
i dependències de la brigada). 300.000 € per a fer la primera fase d’un parc. De veritat no han 
identificat cap altra necessitat per a la ciutadania ? Grans obres, que costaven el doble o el triple del 
que es pressupostava i que els traslladen a d’altres temps que ja pensaven passats. Han pensat en 
Inversions per generar teixit productiu? Tenen uns pressupostos d’ingressos que tal i com han 
explicat es basen principalment en els impostos directes, indirectes, PIE i subvencions 
administracions supramunicipals. Això els ha fet patir especialment en temps de crisi, ja que en el 
passat no es va invertir en procurar-los aquest teixit productiu que els permeti generar activitat 
econòmica, llocs de treball, etc… On són les inversions en turisme, on són les inversions en comerç, 
en desenvolupament econòmic? On són les inversions en joventut ? Parlaven d’un augment de la 
partida de despesa ordinària en ajuts socials. I veient els 0 euros que han contemplat en el Pla 
d’inversions s’adonen també de la trista realitat que per a ells sembla que les polítiques socials es 
redueixen a una concepció caritativa.  I és que corren el perill i no només a Corbera que les polítiques 
socials es puguin convertir en polítiques de beneficència. Ells creuen que les polítiques socials es 
treballen de manera transversal i necessiten d’inversions i despesa. Invertir en combatre el fracàs 
escolar, la inserció sociolaboral, en la formació dels nostres joves, dels aturats de llarga durada, 
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invertir en mediació, en educació, en cultura, etc. En el Pla d’inversions que vostès dediquen és un 
0,1. També són polítiques socials. Cal doncs fer un gir important per prendre consciencia de la realitat 
i que aquesta es vegi reflectida als pressupostos. Hi ha qui parla de les 15 mil meravelles, però quina 
inversió hi ha prevista en millorar els accessos al nostre comerç de proximitat, quines ajudes hi ha 
contemplades per a les noves activitats, quines polítiques de suport i formació hi ha per al nostre 
teixit comercial i empresarial al marge del suport de la Diputació i l’AMB? Perquè no s’ha pensat en 
un pla de millora d’accessos als eixos comercials. Inversions en serveis a les urbanitzacions, en 
descentralització dels serveis a les urbanitzacions, inversió en eficiència energètica. Creació d’un 
espai de desenvolupament de micro-empreses. Millora de les infraestructures de comunicació. O 
perquè no s’han plantejat executar l’ascensor de l’Avinguda Catalunya com a mesura urgent de 
dinamització al nostre comerç i fer un canvi de destí de la subvenció del PUOSC? En definitiva com 
preveuran, ells no poden donar suport a aquests pressupostos per diversos motius:
1.- Al segle XXI han de governar d’una altra manera, comptant amb la ciutadania i enriquint la seva 
acció de govern amb polítiques de participació i col·laboració ciutadana i política.
2.- El govern no ha tingut en cap moment, tal i com ja va passar amb les ordenances fiscals, cap 
intenció de consensuar els pressupostos amb l’oposició.
3.- Estan profundament en desacord amb el Pla d’inversions presentat, completament aliè a les 
necessitats urgents de la ciutadania i absolutament allunyat de crear teixit i economia productiva per 
tal convertir-los en quelcom més que un poble dormitori. I és que pagar les inversions, i més aquest 
tipus d’inversions amb endeutament, és pa per avui i gana per demà. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Explica que han analitzat partida per partida i vol comentar el que troben més rellevant o allò que 
els genera certs dubtes. Quant a Medi Ambient, pregunta per que es redueixen les retribucions 
bàsiques. Quant a Via Pública, demana saber quantes places d’aparcament pensen que es poden 
aconseguir a la zona alta i si aquests 150.000 € només són per aquest any o es preveu invertir més. 
Respecte de l’enderroc de l’edifici de La Creu Aragall, vol saber si es preveu desprès fer pistes de 
tenis o només es tracta de l’enderroc. I respecte de les millores de camins i de la partida de 8.000 
€,  quins camins estan pensant en millora, en que consistirien aquestes millores. Quant a Seguretat 
Ciutadana, els ha sorprès saber que els complements específics d’aquestes persones és superior als 
sous dels funcionaris i pregunten a que és degut. Quant a Benestar Social i Gent Gran, diuen que 
s’augmenta la partida però alhora es redueix el pressupost a ajuts socials en uns 20.000 € i 5.000 € 
en ajudes a pensionistes. Quant a l’Àrea de Cultura, els han arribat peticions de la junta de la 
Diadema, ja que en contra del que es va prometre, no es fa una aportació extraordinària en el 
centenari de la Diadema. Quant a la inversió en Esports, volen saber el cost total del parc i si es farà 
en dos o tres fases, aclarir el projecte. Quant a Joventut, volen saber si tenen algun ajut universitari 
o plans d’ocupacions per a universitaris o recentment graduats.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Diu que en primer lloc els agradaria fer una queixa formal: aquesta tradició de fer els plens de 
pressupostos a final d’any ho troben una mica exagerat. No estan d’acord i com a mínim, si es fan 
el 27, 28 o el 29 de desembre, demana que la documentació s’enviï una mica abans. No es pot enviar 
la documentació definitiva i amb canvis el 18 o el 19 de desembre, tenint en compte que a més hi 
ha festes pel mig. No és la manera de procedir. La CUP votarà en contra d’aquests pressupostos, no 
són els d’ells, no els han fet ells i no els acaben d’agradar. En el sentit del que han dit els companys 
de Convergència, entenen que després de tants anys amb aqueta contenció d’inversió real de 
l’Ajuntament, que ara hi hagi un pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2017 que contempla 
1.800.000 € d’inversió real i que això s’hagi fet sense consultar a ningú i tancats en un despatx, no 
creuen que sigui la forma de procedir. L’any passat ja van dir que farien uns pressupostos 
participatius i van entendre com una broma de mal gust, i així ho van denunciar, el tema d’aquests 
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projectes participatius que van fer a la Festa Major, i creuen que per a l’any 2017 s’hauria pogut fer 
un procés participatiu molt més elaborat i molt més potent. Han parlat que el 12 de gener es 
presentaran els pressupostos. Creu que està molt bé que la ciutadania conegui quina és la voluntat 
de l’equip de govern però entenen i esperen, de debò, que es comenci amb un procés participatiu de 
cara al 2018 i que aquest cop sigui de veritat. D’altra banda, creuen hi ha algunes inversions, com 
la del Parc de la Roda, la dels aparcaments de Corbera alta, la de les naus per a entitats i serveis, 
que són inversions que poden canviar la idiosincràsia d’aquest poble. El que no pot ser és que es 
projectin grans inversions que es vulguin fer per canviar realment el poble, que no discuteixen que 
en alguns aspectes es necessita, i no entenen que això s’hagi fet tancats en un despatx i sense 
consultar absolutament a ningú. No han vist cap projecte ni saben si els tenen i això fa impossible 
que puguin votar sobre el que no coneixen i que creuen que hauria d’haver estat molt més 
participatiu. Fa 10 anys, al 2007, es va fer un Pla estratègic i van sortir un munt de propostes 
impressionants i li sembla que ni el 90% s’han dut a terme. Com a mínim en aquests processos es 
podria prendre i seguir una mica aquest camí. 
A continuació efectua una anàlisi del pressupost per capítols. Respecte d’Alcaldia, veu que al capítol 
de sous hi ha un canvi bastant substancial en el tema de les indemnitzacions, tot i que suposen que 
té a veure amb el canvi d’alcaldessa al maig però demana una explicació. Des del 2012 ha augmentat 
uns 65.000 € aquesta despesa. La primera moció que va fer la CUP va ser per baixar el sous dels 
representats polítics, i segueixen en aquesta línia. En Comunicació i Atenció a la ciutadania, els sap 
greu el tema de Ràdio Corbera, ja que cada cop es gasta menys en Ràdio Corbera i avui en dia hi ha 
un munt de persones voluntàries que fan una feina espectacular. Han calculat que són 1.400 € en 
manteniment. Pel que fa a Règim Interior, l’increment més important que han detectat és el tema 
de la nau per serveis i entitats i no saben si a Corbera, amb la d’espais que té, podrien utilitzar-se 
els llocs buits, i si realment cal que s’inverteixi en un hotel d’entitats i si ha de ser aquest el lloc on 
s’ha de construir. Com no tenen cap informació no ho poden valorar. En el tema de Finances, poques 
coses a dir. És el major capítol de l’ajuntament. No estan en contra del deute com a concepte ja que 
si hi ha inversions a realitzar és important comptar amb el capital necessari. El que no entenen, i per 
això han demanat en diverses ocasions una auditoria del deute, és que després hi hagi sobre costos 
a les obres,  tipus d’interès altíssims i entenen que ara s’ha reduït el deute però també saben que 
aquest es devia produir en anteriors mandats, però amb els mateixos responsables polítics que avui 
estan aquí. Els reconeix que han fet una bona feina però opina que és una partida que podria canviar 
en algun moment. Respecte d’Urbanisme tenen poca cosa a dir. Creuen que hi ha alguna partida 
com la del tema del Parc de la Roda que hauria d’anar a urbanisme, perquè no saben que fa a 
esports. En Via pública i habitatge, i respecte del tema de l’aparcament a Corbera alta, pensen que 
segurament és una demanda que fa aquesta part del poble per que necessita que es revitalitzi i per 
tant consideren que un procés de participació dels veïns de Corbera alta el troben molt important. 
Consideren molt positiu que s’augmenti en el tema de reposició de voreres i accessibilitat com el que 
s’ha fet a la plaça dels Països Catalans. En general en matèria de política d’habitatge creuen que 
aquest govern no en té, ja que actualment se centra en el manteniment dels 36 habitatges que hi 
ha. Per tant considera que el tema de l’habitatge és un tema important per Corbera i per a tota la 
ciutadania i no creuen que hagi una política d’habitatge ambiciosa. Per Medi ambient, troben molt bé 
el tema de les franges i estan molt a favor de la prova pilot per a la realització de les franges de 
protecció d’incendis amb silvopastura, ja que consideren que és una bona iniciativa. Del que no estan 
tan a favor és de la rebaixa en la partida de conservació de rieres, ponts i fonts que estava en  
4.000,00 € i ara s’ha quedat en 500,00 €. Ells són bastants insistents en el tema de les rieres i creuen 
que és una partida bastant testimonial. D’altra banda s’ha comentat que hi havia 8.000 € destinats 
al manteniment de camins i segons les dades que tenen ells només hi ha 100 € i demana que el 
tema de manteniment de camins segueixi sent una de les potes de Corbera de les “15 mil 
meravelles”. Espera que segueixi aquest sentit de respecte amb en medi ambient i descoberta del 
medi ambient de Corbera. Respecte de Serveis públics, estan totalment en desacord perquè la 
majoria de contractes es fan amb empreses externes i els venen demanant la municipalització dels 
serveis públics de l’Ajuntament, no perquè sí, sinó perquè a part que hi ha serveis com la neteja i 
recollida d’escombraries que funcionen amb deficiències, creuen que és una dificultat efectuar el 
seguiment d’aquestes empreses. No saben si es fa un seguiment continu a les empreses que presten 
els serveis externalitzats, i això fa que estiguin en contra d’aquest capítol. D’altra banda, els 
agradaria saber on aniran els 100.000,00 € que tenen previstos en infraestructures de sanejament. 
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I atès que hi ha el conveni amb Sorea i han vist que només hi ha 5.000,00 € per a la reparació del 
dipòsit de Malhivern entenen que és perquè està dins el conveni de Sorea, però pregunta com està 
això. Quant a Seguretat Ciutadana, creuen que és un capítol sobredimensionat, que representa l’11% 
del total del pressupost i ja ho van comentar quan van parlar de la Policia Local, que prefereixen els 
serveis preventius que el repressius, i per tant destinarien alguns dels diners en altres partides de 
l’ajuntament. En Mobilitat, els sorprèn que no es comentés el tema del bus nocturn. Per a ells és un 
dels millors temes que hi ha en aquests pressupostos, que com a mínim s’aposti per una demanda 
històrica de la joventut i a la Comissió Assessora se’ls va comentar una mica i creu que és una cosa 
bastant important com perquè es comenti aquí en aquests pressupostos i si és així que es posi en 
marxa aquest prova pilot i esperen que no només sigui un dia perquè es una necessitat i una 
demanda històrica de molta gent d’aquest poble. De Desenvolupament econòmic, volien preguntar 
sobre la figura de la tècnica de turisme i ja s’ha comentat, i pregunta per un capítol de tecnologia i 
innovació de 117 € que no saben si pot ser un error perquè no s’ha comentat. En Salut pública, 
endavant amb els projectes, els semblen correctes. Sobre Comerç, és un apartat que coneixen bé i 
troben a faltar un pla estratègic d’anàlisi de la situació del comerç, però estan d’acord en que s’està 
intentant potenciar el comerç local i els agradi o no poden donar suport des d’aquest punt de vista. 
A Benestar social i gent gran, troben a faltar molta més inversions, consideren que es podrien haver 
fet moltes més coses. Malauradament en els dos anys que porten aquí hi ha hagut alguns comentaris 
bastant desagradables com que en aquest ajuntament no feien falta més treballadores socials, no 
feia falta que hi haguessin contractes socials, no feien falta moltes coses perquè semblava que estava 
tot fet i que a Corbera no hi hagués problemàtica social. En aquest camp sí que troben a faltar que 
l’augment que s’ha comentat que en els últims anys havia estat bastant gran, el qual és evident ja 
que en els últims deu anys hi ha hagut una crisi econòmica criminal i només faltaria que als serveis 
socials no s’hagués augmentat la despesa. Altra qüestió és la baixada de 20.000 € en el ajuts socials. 
S’ha parlat de l’augment de l’aportació al conveni amb el Consell Comarcal d’atenció domiciliaria. A 
part que malauradament el Consell Comarcal té aquest serveis externalitzat a una empresa privada, 
recorda que van estar parlant d’aquest tema i quan van preguntar a l’equip de govern si els diners 
que s’havien posat aquest any eren suficients per a l‘any vinent els van dir que sí. Els agradaria saber 
per que ara s’ha augmentat la partida.
D’ensenyament, poca cosa a dir. Només respecte del tema de l’escola bressol, es mantenen els 
135.000 € de beques menjador. Volen saber si ha hagut alguna demanda de beca menjador que no 
s’hagi satisfet i demanen que per a l’any que ve s’augmenti. Respecte de Polítiques d’igualtat, no 
estan d’acord en que sigui el 0,35% del pressupost total de l’ajuntament. Van aprovar un Pla 
d’Igualtat molt ambiciós i interessant i no saben com es desenvoluparà aquest Pla d’Igualtat amb els 
53.900 € que es dediquen a aquesta partida i més quan les polítiques d’igualtat no són polítiques 
transversals de l’ajuntament; l’augment que han parlat del 16% es tradueix en 1.000 €. En Cultura, 
els sembla bé l’augment progressiu en aquest darrers anys i que sigui cada cop més una prioritat. 
En matèria de Joventut, s’han comentat dues coses molt positives. Els hagués agradat que comentés 
una tercera cosa, el tema del casal de joves, que sembla que ara ja no hi és. Els agradaria saber 
sobre la partida de la tècnica que passa de cara a setembre. Troben també irrisori, amb el tant per 
cent tan elevat de joventut que tenen en aquest poble, que només hi hagi uns 25.000 € destinats 
amb això, un 0.16% del pressupost, quan tampoc és una política transversal de l’ajuntament i amb 
un pla local sobre joventut que no sabran com es desenvoluparà amb aquest pressupost tan baix. 
Finalment, en Cooperació i Solidaritat, 6.200 € li sembla que no són res, menys amb aquest tema 
actual mediàtic que hi ha de les persones refugiades. Corbera és poble d’acollida i creuen que amb 
6.200 € poques coses poden fer, mes enllà del Fons Català de Cooperació. Finalment, del tema del 
carrer de Rafamans els agradaria saber perquè no hi ha cap partida als pressupostos o saber quina 
partida és.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Reafirma les critiques dels companys de Convergència i de la CUP, a les formes, al poc temps i a la 
manca de participació ciutadana i poc interès en que participin els grups de l’oposició sobretot en els 
grans temes d’inversió, i encara no saben realment com seran els projectes d’inversió en aquest 
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propers tres anys. No vol repetir però apuntar que un projecte que ja ve de lluny, en educació és 
l’aula oberta. Que ha jugat un paper d’integració perquè puguin acabar els estudis dels que han 
tingut molts problemes per diversos motius. L’aula oberta ha fet un treball increïble aquest anys i ha 
vist que només hi ha 500 € i no sap si les necessitats són de 500 €. Han trobat problemes d’horaris 
i “botellons”, i creu que es tractaria de fer una mena d’aula oberta, d’educadors de carrer, un treball 
transversal mes allà de la infància. Explica que la Policia Municipal ha trobat ja nens de 12 anys ja al 
carrer amb problemàtiques de begudes. No només l’aula oberta ha de ser millor tractada sinó que 
s’ha de treballar fora de l’horari escolar amb gent millor preparada com la tècnica i tècnics que 
treballen a l’aula oberta en horari extraescolar. Sobre el tema d’inversions retreu que no estigui 
consensuat l’intent de fer algunes obres importants al poble, algunes obres amb les que segurament 
estaria d’acord. Ells sempre han dit que tenen una gran nau, el pàrquing cobert, que podria ser 
reutilitzat. No hi ha projectes transversals i sempre han parlat d’utilitzar recursos que té l’ajuntament 
abans de contractar empreses externes. Respecte de les franges ja van fer formació de forestals i es 
podria utilitzar gent del poble per donar feina. És un dels problemes que té. Petits col·lectius però 
importants al poble. Sobre benestar social, es fa el que es fa en tots ajuntaments i Consell Comarcals, 
etc. sumat a projectes de la Diputació i al treball de regidor que, el mateix que el regidor de nova 
economia i joventut, són gent molt activa, s’ha de canviar una mica la filosofia. Són uns serveis 
socials que atenen a la gent més fotuda del poble. Si parlen d’altres col·lectius que no sols son 
problemes estructurals, poden ser conjunturals i necessiten ajuda municipal, aquí ja no la troben. Hi 
ha molta gent jove del poble, amb 35 anys que encara està a casa i volen tenir un habitatge, no hi 
ha eines. O amb 25-35 anys estan divorciats i s’han fet mes pobres les dues famílies monoparentals 
que comparteixen els fills. No hi ha polítiques a part d’alguna subvenció i ajut puntual que tenen tots 
els ajuntaments. Demana una política transversal per intentar trobar eines per intentar que aquesta 
gent pugui sortir del que està passant. També s’hauria de parlar d’altra gent pobre, aquella que estàn 
treballant, cobra un sou n un sou i no entren en les possibilitats d’ajuts del serveis socials, però que 
tenen hipoteques etc., i que són gent que un ajuntament ha d’ajudar. Li agradaria veure algun dia 
que les esquerres guanyin aquí i veure un pressupost de benestar social amb ajuts socials de 
600.000-800.000 € per polítiques transversals que abordin no només un problema conjuntural d’un 
ciutadà sinó que abordin uns problemes que van més enllà dels “reinos de taifas” i departaments 
que tenen els ajuntaments, polítiques de beneficència. Vol felicitar pel tema del banc d’aliments i 
perquè tinguin una seu nova i digna per a la gent que està pitjor i pot estar millor atesa. Respecte 
del tema de la gent gran, aquests 18.000 € li semblen bé per a la “Setmana de la Gent Gran” però 
parlant del sopar podria reduir-se a que per fer un homenatge a la gent gran no cal fer un dinar, 
segurament la gent gran que no està en atenció de serveis socials ja dina. La setmana té que anar 
més enllà i haver més participació de les persones. Vol posar de manifest tota l’aportació que fa la 
gent gran al Casal de las Magnòlies però considera que no arriba a un 60% d ela població, 
principalment els que viuen a les urbanitzacions Al Casal va la gent que està bé, i va allà com un 
servei més que té l’ajuntament però quan es parla d’urbanitzacions considera que s’haurien de 
començar a plantejar descentralitzar, redistribuir les tasques que fan amb la gent gran i joventut. 
Quan parlen de la gent gran parlen de les Magnòlies, no parlen de la resta del poble. Per acabar, 
manifesta que no són els seus pressupostos ni per filosofia ni per forma de realitzar-los. El seu vot 
serà críticament, una abstenció. Vol veure que poden fer de tot el que han dit.

Alcaldessa
Al no haver cap altre intervenció dóna pas per les respostes al senyor Manel Ripoll.

Manel Ripoll
Respon al comentari del company de la CUP pel tema de Ràdio Corbera. Evidentment no és 
professionalitzada i estan molt agraïts amb els col·laboradors. El pressupost és el mateix que l’any 
passat però amb aquesta petita quantitat es poden fer coses a l’any. Algun any han canviat 
ordinadors i han fet millores de so. Aquest any també ho faran, no hi ha capacitat econòmica per 
poder apostar per mes quantitat de gent. Intentaran seguir amb aquesta línia però és la voluntat, 
una mica, de la Regidoria.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas per les referències que li han fet.
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Jordi Anducas
Respon a quatre coses que s’han comentat. Respecte del que ha dit Convergència, els pregunta si 
s’imaginarien un pressupost fet per associacions. En el cas seu concret, amb les associacions que té 
de treballar amb elles ja ho fa. Amb l’associació de joves, que ha augmentat de 3.000 € a 4.500 € 
ha estat perquè van fer la demanda per la partida que els destinen. Amb ACOPA també la construcció 
del conveni que tenen amb ells. Amb les associacions es fa. Altres coses de consells està previst 
desprès de la que ja van fer en el 2016 amb els tres projectes que es van posar a votació. Sobre el 
tema de comerç, la gran inversió en comerç, és que generen una nova arteria comercial que serà el 
carrer Rafamans. I no està en el pressupost perquè ve finançat per l’AMB aquest projecte, ho ha dit 
la senyora Rosa Boladeras en la seva exposició. Més inversions en la zona comercial, ficar pilones 
per augmentar la zona de vianants que ha de ser un treball de consens entre veïns i comerciants. El 
tema de l’atur juvenil, actualment tenen 44 aturats menors de 25 anys, 171 aturats entre 25-39 
anys i amb aquets col·lectius es dóna suport des d’ocupació. Aquest any està previst signar un 
conveni amb l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts que tenen més estructura per atendre 
emprenedoria. Sobre el tècnic de turisme ha estat una subvenció  que han concedit un any 
prorrogable a tres del 75 % del cost i en el pressupost està el 25%. El tema del casal dels joves no 
hi és en aquest 2017, és així, no hi és. En el pla d’actuació municipal estarà, però no està definit on. 
La partida del tècnic de joventut és de 3.500 € per contractar una altra empresa per dinamitzar 
aquest casal de joves en alguna dependència municipal que encara no saben.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.

Arturo Martínez
Contesta Convergència i a la CUP sobre les partides d’ajuts socials. Dels 60.000 € que l’any passat 
eren 80.000 € i del servei d’atenció domiciliària que aquest any són 77.000 € contra 29.000 € de 
l’any passat. Aquesta diferència és deu a un desajust entre la partida d’ajuts socials de 60.000 € i el 
SAD de 29.000 €. Aquestes partides van vinculades. L’any passat la suma era de 109.000 € i aquest 
any és de 137.000 €. El desajust es va produir perquè l’any passat van pressupostar 80.000 € venint 
d’una quantitat de 40.000 €. No s’ha arribat a 80.000 € i en canvi han quedat curts en SAD degut a 
una disfunció que ha hagut al Consell Comarcal a l’hora de licitar aquest conveni. S’havia d’haver 
licitat sobre el gener-març del 2016 i no s’ha adjudicat el servei fins finals d’octubre. No han pogut 
facturar més del que hi havia i no han pogut assistir a persones que si necessitaven aquesta 
assistència. Produeix, ara amb el conveni nou, han pogut pressupostar aquest 77.000 € per atendre 
a la gent de dependència de graus I,II i III. Ajuts socials no han arribat a aquests 80.000 € que han 
anat be per compensar aquesta diferència de SAD, s’ha de tenir en compte que són partides 
vinculades perquè és complicat saber quan es gastarà en ajuts. La partida de pensionistes han dit 
ha baixat de 5.000 € a 1.500 €, si s’ha reduït una mica es cert però l’any passat era de 2.000 € i ara 
ha passat a ser de 1.500 €. Ha passat el mateix, han vist no han arribat a 2.000 € i pressuposten en 
base al que creuen. Era la primera vegada que existia aquesta partida l’any passat. Des de la CUP 
han preguntat el tema de la poca inversió en serveis socials i que no fan falta mes treballadores 
socials. S’ajunten varies coses. Primer, no poden contractar a més treballadores socials ni res més i 
han de tirar de plans ocupacionals. Han tingut una educadora social de pla d’ocupació durant 6 
mesos, que acaba ara, no treballadora social. Segon, la ràtio de 2,9 que tenen per habitants la 
compleixen, tenen tres treballadores socials. En quant a educadora social la ràtio és 1,5 o 2 i tenen 
una només i esperen amb un conveni amb el Consell Comarcal poder-se beneficiar tindrien, per 6 
municipis, 3 educadores socials itinerants. Tenen una iniciativa d’una contractació feta pel Consell 
Comarcal, estaria a mitja jornada entre l’Ajuntament de Pallejà i el de Corbera de Llobregat. Avança 
segurament els permetria crear el servei socioeducatiu per infants i adolescents. Si és una necessitat 
i fins ara no s’ha pogut fer per falta de personal però tenen el projecte molt avançat. Ja ho tenien 
molt avançat l’any passat però va ser al canviar-se tot, va marxar el coordinador, es va dissoldre el 
Patronat, fa dos mesos la coordinadora era nova, la licitació del conveni es va retardar. El tema de 
l’administrativa, en un Ple ja es va aprovar que va passar a una altre àrea. Van fer una selecció, una 
prova per contractar una interina però va tenir una oferta de treball i va marxar i s’ha substituït per 
una altre persona de la casa. Ara per posar en marxa el local de serveis socials tindran una 
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recepcionista amb un pla ocupacional i s’haurà de substituir quan acabi amb un altre pla ocupacional. 
No és tan fàcil, a vegades les coses es volen fer d’una manera i les normes i les lleis no et deixen 
actuar com voldrien actuar. En quant a igualtat, efectivament és un 0,35% del pressupost de 
l’ajuntament, no són polítiques transversals, contínuament treballen amb altres àrees, cultura, 
benestar social, ensenyament, desenvolupament econòmic, han fet un programa “Dona ocupa”, 
treballen amb el banc del temps on el 19 de gener presentaran a Can Baró que s’està fent entre 
polítiques d’igualtat, desenvolupament econòmic, cultura i comunicació. Del circuit de violència està 
el Cap, està la Policia Local, està benestar social, està ensenyament perquè deriven coses d’altres 
llocs. El tema del pressupost creu amb els pocs mitjans que tenen es fa molta cosa, taller de co-
educació al Jaume Balmes continuarà, el banc del temps van anar a visitar al de Sitges. Aquí es 
començarà d’una forma més modesta que al de Sitges i aquí entraran entitats, persones, hi haurà 
punts d’informació sobre el banc del temps al Casal de la gent gran Les Magnòlies, la biblioteca. El 
pressupost, pot ser s’atenen en polítiques d’Igualtat a 40-50 persones que necessiten ajuda jurídica, 
psicològica. Tenen 59.000 €, si compara amb benestar social i diu que tenen 2.000 i fa la regla de 
tres per fer lo mateix, és difícil augmentar-la. Tenen que anar per altres vies i actuar amb més 
intel·ligència i menys mitjans però la massa crítica no és la mateixa. Respecte a la gent gran, agraeix 
al banc d’aliments de Corbera Voluntària amb la feina que fan de gestió. A Corbera tenien al 2015 al 
cens 14.240 persones, de 0-14 anys tenen 2.669, de 15-64 anys 9.681 i a partir dels 65 anys, gent 
gran, entre 65-84 anys 1.586 i més de 85 anys 304. Són 1890 persones, a més a més 400 o 500 
persones estan en residències i el Casal de les Magnòlies té un gruix de 550 persones que 
habitualment col·laboren i s’agrupen en les seves activitats. No està malament el percentatge. La 
gent gran de les urbanitzacions, és un problema que té el municipi amb 32 urbanitzacions amb 170-
180 kilòmetres de carrers i carreteres amb persones grans de solitud no volguda i sempre insisteixen 
molt que els treballadores social van on sigui sempre i quan tinguin coneixement. I clar, amb tres 
treballadores socials han d’atendre unes 2.000 persones aproximadament, es fa difícil. Van  fer un 
taller del Síndrome de Diògens i van venir un equip de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat que 
tenen metges i un jurista per poder actuar. I no és tan fàcil i aquí no tenen els mitjans de l’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat. En aquesta sessió van acudir molts tècnics d’altres ajuntaments i 
intentaran repetir-lo. Atenen a les persones més vulnerables en funció de la situació econòmica i 
social i en principi qualsevol que tingui dret a ser atès és atès. I ells mateixos els poden dir quina 
persona és, per anar a ajudar. La partida 18.000 €, és cert, és una partida molt discutida de sempre 
històricament però ell com regidor de benestar social ha de dir que una vegada conegut les xifres de 
gent gran i de l’acollida que te aquest homenatge, aquest 18.000 € no son tots el dinar ni molt 
menys. Hi ha activitats durant tota la setmana, visites a museus, activitats al Casal, les residències 
col·laboren, es va als col·legis, es fan xerrades que també valen diners tot no és el dinar. Des de un 
punt de vista humà, conegut aquestes persones i els seus familiars no té els nassos de tallar aquest 
dinar. Quan veus aquestes persones com van, en arreglar-se per aquell dia com van tots, ell creu 
que s’ho mereixen i no serà ell el que tallarà aquesta partida mentre sigui regidor. Ho ha entès quan 
estava dintre, pot ser des de fora es veu d’una altre manera.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.

Mercè Rocas
Respon a les peticions del senyor Xavier Miquel. Respecte de la pregunta que ha fet el senyor Ejarque 
sobre els sous de la Policia Local la resposta li donarà el regidor de finances i de règim interior. Diu 
que sí, a la assessora es va explicar el tema del bus nocturn, es va passar el quadrant i que tots van 
fer una fotografia dels possibles horaris que es faran, les dues expedicions del dissabte de baixada i 
pujada. En la seva exposició de l’Àrea de Mobilitat ha apostat clarament per al bus públic i ha estat 
molt clara, no ha parlat explícitament del bus nocturn, i tampoc de la prova pilot de la Línia 2 cosa 
que a l’assessora també es va parlar. El projecte veurà la llum el dissabte 18 de febrer de la nit, a la 
rotonda de Can Xorra sortirà la primera expedició però ha estat prudent perquè depèn de l’aprovació 
de pressupostos, d’una bona gestió i sobre tot de la campanya de comunicació que s’haurà de fer 
des de l’ajuntament i des de l’empresa que farà aquest servei. Serà una millor aposta i una 
reivindicació de 30 anys. Ha volgut apostar per mobilitat urbana i pública i en aquest cas interurbana, 
i no específicament de les millores que des de l’any s’han anat fent com l’adequació de línies en el 
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bus urbà i bus nocturn. A l’assessora es va explicar molt bé. Quant al seu suggeriment de seguretat 
ciutadana pregunta, per tenir clar, que vol dir sobredimensionar.

Xavier Miquel
Respon que a la del percentatge dels pressupostos que representa la partida de seguretat ciutadana 
aquesta podia estar destinada a altres partides en el sentit de que aposten per serveis més preventius 
que serveis més repressius. És això.

Mercè Rocas
Diu que al pressupost, quasi bé, total és capítol 1. Capítol 1 és recursos humans, és sous de 
treballadors i treballadores. Si parlen d’una sobredimensió al pressupost total, està parlant d’una 
sobredimensió de treballadors i treballadores. Entén que això és el que se li està dient, però pregunta 
si estan parlant d’acomiadar treballadors i treballadores, de baixar el sou...

Xavier Miquel
Respon que és demagògia pura i dura. Evidentment és demagògia. Hi ha gent que treballa en 
fàbriques d’armament i entenen que s’han de tancar les fàbriques d’armament i no per això algú pot 
dir “estic en contra”.

Mercè Rocas
Diu que si del que estan parlant d’acomiadar treballadors i treballadores, li contesta que no només 
atenen a les seves peticions sinó perquè, i així ho creu aquesta regidora, la Policia Local de Corbera 
està millorant la seva gestió i la seva formació per anar cap un servei més modern i diferencial tal i 
com també ha exposat en la seva primera intervenció. La Policia preventiva, assistencial i 
administrativa no és una fal·làcia avui a Corbera. Si li diu policia repressora a combatre l’incivisme 
en temes d’aparcament perquè es posen sancions, en encendre sirenes 1-2 hores quan els infants 
gaudeixen de la festa de la mobilitat, o fins i tot quan els criden perquè tenen una situació de perill 
a una casa, creu que no és correcte la paraula repressora. I ella també veu com a repressió el fet de 
deixar a l’atur a treballadors i treballadores amb una feina tan digna com aquesta. No té res més a 
dir.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Diu que els regidors han fet un esforç en no cenyir-se en l’explicació pura i dura del que són les 
partides i la consignació. Però es pot donar la imatge de que estan en compartiments estancs o que 
hi ha determinades coses que a l’ajuntament no li preocupen o no les fan perquè ara estan analitzant 
en funció a una estructura pressupostaria que per la comptabilitat pública s’estableix d’aquesta 
manera. Les despeses que tenen la intenció de fer l’any que vinent s’han d’organitzar amb àrees que 
tenen l’estructura molt rígida però que no reflecteixen les que es fan a l’ajuntament ni la manera 
com es treballa des de l’equip de govern i des de les diferents àrees. Admet que segur que els falta 
molt per arribar a una transversalitat òptima però es fan intents, com és el cas de la inversió en les 
naus, que tenen intenció d’oferir a les entitats com “Masquisamba” o per la “Penya del Corb” etc., 
estan ara en règim interior perquè son naus destinades a entitats culturals però també a determinats 
serveis i s’havien de posar en alguna de les àrees perquè no pertanyen en exclusiva només a una. 
Però la decisió i el projecte es portarà de manera transversal per part de diferents àrees. De la 
mateixa manera que l’aparcament de la zona alta està a via pública però també és una qüestió de 
mobilitat i es treballa conjuntament. La previsió per millorar la situació de l’aparcament a la zona 
alta, s’ha previst en tres anys. En el primer any, es destina 150.000 € i la previsió de 100.000 € al 
2018 i al 2019. Es planteja l’ordenació en superfície on podrien i optimització de via publica. Tenen 
3-4 actuacions previstes, evidentment recullen propostes de la gent de la zona alta. Quan tinguin 
propostes més definides es posarà en exposició. L’aparcament que hi ha baixant el carrer de Santa 
Magdalena a la dreta, en comptes de en cordó es pogués situar en bateria, guanyarien espai més a 
prop d’Andreu Cerdà. La zona del parc de les Palmeres, atès que es de únic sentit, amb una obra, 
pot ser poden guanyar places en aquell indret. Al voltant de la Plaça del Rabadà, també. No es 
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plantegen la construcció d’un aparcament perquè no disposen del terreny ni el cost és assumible sinó 
actuacions en aquest sentit durant els propers tres anys. No poden concretar quantes places. Estan 
estudiant els indrets i la tipologia d’actuació. El que comenta el senyor Ejarque que ha disminuït la 
partida de retribucions a medi ambient, no ho sap veure. Creu que cap partida de personal ha 
disminuït. L’enderroc de l’edifici antic del bar i vestidors de la piscina de Creu Aragall, és una actuació 
en un capítol d’inversió el que és el manteniment de les pistes i pel que fa la seguretat de les 
persones. És el manteniment ordinari dels espais públics. Els 470.000 € aproximadament que 
suposarà la remodelació de Rafamans provenen de l’AMB. Ara tenen l’adjudicació del muntant de 
2017-2018 de 840.000 € aproximadament, han de concretar la petició i s’incorporarà en el 
pressupost i es tirarà endavant. En el Pla d’actuació que els donaran a conèixer queda detallat quina 
inversió es fa cada any i com és la font de finançament. El tema camins, ha quedat a 100 € a les 
partides de medi ambient és la subvenció per al manteniment de camins. Va sorgir la iniciativa l’any 
passat que determinades entitats ciutadanes podien col·laborar en el manteniment de camins. Es va 
posar aquesta partida, el resultat ha estat que aquest oferiment no s’ha produït perquè no ha estat 
possible el marcatge de camins d’aquest exercici per problemes amb els propietats. Estan treballant 
amb els propietaris, si existeix d’un dret de pas però en la instal·lació de marcatge han de comptar 
amb l’autorització dels propietaris. S’ha deixat la partida pel cas que sorgeix mes endavant entitats 
que s’ofereixen a subvencionar algun camí en concret. Els 8.000 € sí que són inversions per millores 
de camins. Al no trobar el senyor Ejarque el número de la partida ho deixa aquí.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón
Contesta al senyor Xavier Miquel que preguntava dels 400.000 € de les naus que estan a règim 
interior per la construcció de les naus en lloc de repartir entre varies àrees. Al igual que finances 
realment es podrien repartir en totes les altres perquè estan donant suport a les diferents àrees del 
municipi. En aquest cas, el de finances, deia era el major capital del pressupost, en concret 3.275.000 
€, 20% segurament de les despeses però s’apliquen uns imports que són per totes les àrees. Per 
exemple el 1.700.000 € d’amortitzacions de diferents préstecs per inversió, es podria prorratejar, 
com el personal i tot els altres aspectes de l’àrea de finances. Per tant no és correcte dir que finances 
té un pes tan significatiu. És on s’ubiquen les necessitats globals de l’ajuntament per fer front a les 
necessitats de les altres àrees. L’ha semblat entendre que es dediquen ingressos a inversions que 
no es poden mantenir si baixessin els ingressos, aquest equip de govern té molt clar que dels 
ingressos corrents, per despesa consolidada només s’agafen els ingressos consolidats. Quan diuen 
que 320.000 € es dediquen a inversions, es perquè no creuen oportú destinar-ho a un servei de 
despesa corrent perquè no hi ha la garantia que aquells ingressos es mantinguin en 3 anys, com per 
exemple impostos de construccions, fins i tot una part de la plus-vàlua. És un cosa que tenen molt 
sagrada, molt vigilada i controlada per part del govern i desgraciadament governs anteriors no han 
tingut en compte. S’entén, quan es parla en temes d’inversió en àrees no són inversions financeres, 
són despeses que han de sortir dels ingressos corrents i com a tals, s’han de generar. Si es volgués 
fer tot el que aquí s’ha dit, haurien d’incrementar els impostos per poder assumir. Aquest ajuntament 
encara fa front a un deute antic, tot i que cada any van millorant i aquest any es pot tornar a invertir. 
Anys següents es podrà tornar a invertir i quan parla d’inversió, parla d’inversió en infraestructures, 
no en serveis. Els serveis han de sortir dels ingresso corrents.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfredo Prado.

Alfredo Prado
Contesta a la pregunta del senyor Antonio Moreno en relació a la partida de l’aula oberta. És una 
partida petita de despeses que s’utilitza quan fan activitats, per comprar peces de ferreteria. 
Mantenen el projecte de l’aula oberta, les despeses de la peixera, la tècnica que està treballant que 
fins i tot a l’estiu ha tingut el suport d’una altre tècnica. En principi amb els dos instituts continuen i 
creuen molt en el projecte. Quant a cooperació, respon al senyor Xavi Miquel que tot i que no deixa 
de ser un municipi acollidor, ell està parlant dels diners que es destinen a fora. Cooperació només 
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destina diners fora no aquí dintre. Si algun dia tenen una necessitat hauria de ser destinat a través 
de la partida de serveis socials. Han doblat l’import. La seva iniciativa en pressupostos més endavant 
serà incrementar la partida. S’han fet valoracions, no hi ha pujada de preu públic en escola de música 
ni en escola bressol, son pressupostos que no s’han treballat des de el despatx, li veuen tot el dia al 
carrer, a les escoles i amb les entitats esportives. Surten de parlar amb la gent, amb els consells 
escolars, amb les associacions esportives, culturals.. No pugen preus públics, mantenen les 
subvencions i sí que pensen que necessiten espais públics i aquí ja enllaçaria amb la resposta al Pol. 
El projecte part de la base de 3.000 € al 2017 i 3.000 € al 2018. Volen el projecte surti des de la 
casa, serveis públics, esports, medi ambient, que sigui transversal i que surti des de la casa que és 
qui coneix bé el terreny perquè surti un projecte en condicions. I no volen que quedi di aquí, sinó 
que més endavant es pugui millorar, es pugui connectar entre la part de baix i la part de dalt (ara 
es diu Josep Carner). Hi ha molt de terreny. Poden generar molt espai que és necessari a Corbera.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Carme Benito.

Carme Benito
Respon al Pol, sobre la Societat Diadema, es van veure amb el president i van quedar que a principis 
d’aquest any presentaria tota la programació i ja parlarien de les necessitats, com amb totes les 
entitats.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor José Antonio Andrés Palacios.

José Antonio Andrés Palacios
Respon als comentaris de la CUP, i comença dient que ell no entrarà a valorar el tema dels contractes 
i la municipalització o no de serveis. Quan ells arribin al govern poden transformar en multinacional 
les empreses privades i la Policia Local en cooperatives obreres, doncs ja parlaran. Però mentre tant 
han de treballar amb aquestes empreses. Quant a les deficiències d’escombraries fa temps que s’han 
donat compte, el problema és que les coses es fan quant es poden fer. No poden fer un servei per al 
qual no tenen capacitat econòmica per fer-lo i recordar-li que tenen 180 km de carrers. Si és cert 
que una part és deficiència de l’ajuntament però altra part és degut a la participació de la ciutadania. 
D’aquest dèficits eren conscients, però no es podien assumir. Una altra solució és incrementar l’IBI 
o pujar els impostos per donar millor servei i no poden fer-ho. Quant a seguiment de les empreses, 
tenen una persona dedicada només a aquest servei, tant pel que fan, com la facturació que 
presenten. Respecte de les inversions de clavegueram, tenen al Pla d’actuació per al 2019 hi ha el 
canvi en el Passeig dels Arbres que és la més antiga que té el municipi, amb 225.000 €, el carrer 
Sant Antoni, el carrer La Pau, Avinguda Catalunya, una part de Rafamans, Font vella, el carrer del 
Pi, part del carrer Miranda. Són claveguerams molt antics en alguns llocs estan ja trencats o a punt 
de trencar-se i s’han de renovar. Amb 100.000 € que hi ha d’inversió, faran el que puguin. Respecte 
a Sorea li aclareix que no és el dipòsit de Malhivern, és el dipòsit de Socies que estan reparant ara, 
i ja han fet la primera base. Ara estan transvasant l’aigua a l’altre i veure si és problemàtica del 
dipòsit o no. Les partides que tenen són 15.000 €, no 5.000 €, una és de manteniment i l’altre 
d’inversió. La de 15.000 € és per fer manteniment de fons i conten amb 1.300.000 € del qual aquest 
any ja han fet actuacions per valor de dos cents i pico mil euros, i per tant queda un milió per als 
exercicis que queden. I aquí estan contemplades les obres mes importants que s’han fet en el 
municipi.

Alcaldessa
Respon a la queixa formal que ha fet el senyor Xavier Miquel de la CUP en quant a fer els pressupostos 
amb la data tant a finals d’any i tenir les dades per poder treballar tots els regidors. Un dels reptes 
de l’equip de govern va ser treballar de manera transversal a l’ajuntament, és difícil però ho han 
començat a fer perquè és la manera de poder donar exemple. Els pressupostos no s’han fet en 
compartiments estancs, els han fet colze a colze tot l’equip de govern per tal de consensuar tots 
plegats. Tenen la sort de tenir un equip amb quatre grups polítics de persones i és molt enriquidor. 
Ha provocat que per arribar a consensuar tots els punts han fet moltes reunions, és la seva tasca. 
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Tenen molt clar que els pressupostos són de tot l’ajuntament. De la riera de Rafamans, el projecte 
s’està acabant a l’àrea, són uns diners que els venen directament de l’AMB. Vol remarcar que quan 
s’engega una manera de treballar han d’estar disposats a reconèixer possibles errors d’enfoc i 
maneres diferents de portar a terme les coses. Aquest any passat per primera vegada van iniciar un 
projecte per poder tirar endavant una inversió participativa. Van decidir que l’equip de govern 
presentava 3 projectes. Els va semblar que hi hauria prou en fer una presentació als pressupostos 
del 2015, van fer desprès una presentació pública a la Fira del mes de maig, es van exposar a la 
biblioteca dins de la Fira de Barraques, va estar exposat i van votar. No està contenta amb el resultat 
ni tampoc l’equip de govern. Aquest any volen enfocar-ho d’una altre manera i faran un altre projecte 
per poder tirar endavant un projecte participatiu d’inversió però ells no decidiran cap inversió. 
Engegaran una roda de reunions amb entitats i ciutadania però ara no pot donar més dades. La 
construcció de la nau no implica cap canvi urbanístic, està previst fer-ho en uns terrenys de 
l’ajuntament a la zona industrial. 
Finalment informa que el temps se’ls tira a sobre i passaran a votació aquest punt perquè abans de 
les dotze s’ha de preparar per publicar ja que el dia 30 és l’últim dia que la llei ho permet. Dóna pas 
a la votació.

Eric Blanco
En el seu torn de votació diu que no li sembla bé que no tinguin dret a rèplica desprès de les llargues 
intervencions que han tingut. Evidentment no és culpa d’ells si han presentat els pressupostos l’últim 
dia i entén que tindran oportunitat de continuar aquest debat. El seu vot es contrari.

Xavier Miquel
En el seu torn de votació diu si és tan normal presentar els pressupostos avui, una mica més i es 
salten la llei. Vota en contra.

Alcaldessa
Respon que s’ha de votar el punt i podran continuar parlant. 

“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).

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

RECURSOS HUMANS

4. Modificació Relació de Llocs de Treball i aprovació Plantilla pressupostària 
2017.

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

ASSUMPTE: MODIFICACIÓ RELACIÓ LLOCS DE TREBALL I APROVACIÓ PLANTILLA 
PRESSUPOSTÀRIA 2017

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. 
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Tot i que l’Estat encara no ha aprovat la Llei de pressupostos generals per a 2017, s’ha 
considerat adient contemplar un increment de les retribucions en el mateix percentatge 
que el contemplat a la Llei de pressupostos generals de 2016, 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 201/2016, de data 14 de desembre de 
2016 i l’informe 205/2016, de 16 de desembre.

Per tot l’exposat, s’acorda:

PRIMER. Determinar la previsió de les retribucions bàsiques a percebre durant l'any 2017 
pel personal de l’Ajuntament percebran, en concepte de sou i triennis, en les nòmines 
ordinàries de gener a desembre de 2017, les quantitats referides a dotze mensualitats que 
es recullen a continuació, les quals representen un increment de l’1% respecte a l’any 
2016, restant en tot cas supeditades a la seva aprovació o modificació per la corresponent 
normativa estatal:

GRUP / 
SUBGRUP SOU TRIENNIS

A1 13.576,20 522,12

A2 11.739,12 425,64

B 10.261,52 373,66

C1 8.814,00 322,20

C2 7.335,60 219,12

E 6.714,00 165,00

SEGON. Determinar la previsió de les pagues extraordinàries a percebre al juny i desembre 
2017, en concepte de sou i triennis, seran retribuïdes d’acord amb les següents quanties, 
les quals representen un increment de l’1% respecte a l’any 2016, restant en tot cas 
supeditades a la seva aprovació o modificació per la corresponent normativa estatal:

GRUP / 
SUBGRUP SOU TRIENNIS

A1 698,12 26,85

A2 713,44 25,87

B 739,07 26,92

C1 634,82 23,19

C2 605,73 18,09

E 559,5 13,75

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

Codi Segur de Validació dbbf6a7553f34dccbed8e6326cb8422d001

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

Metadades Classificador:Acta  -

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ia
 A

b
ar

ca
 M

ar
tí

n
ez

31
/0

5/
20

17
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=dbbf6a7553f34dccbed8e6326cb8422d001


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 2017 dels diferents nivells dels llocs de treball, referides a dotze 
mensualitats, les quals representen un increment de l’1% respecte a l’any 2016, restant 
en tot cas supeditades a la seva aprovació o modificació per la corresponent normativa 
estatal:

NIVELL IMPORT

30 11.858,69

29 10.636,75

28 10.189,65

27 9.742,18

26 8.546,90

25 7.583,12

24 7.135,65

23 6.688,79

22 6.241,07

21 5.794,45

20 5.382,49

19 5.107,73

18 4.832,73

17 4.557,85

16 4.283,57

15 4.008,33

14 3.733,81

13 3.458,56

12 3.183,68

11 2.908,80

10 2.634,28

9 2.496,84

8 2.359,04

7 2.221,84

6 2.084,40

5 1.946,96

4 1.740,92

3 1.535,36

2 1.329,08

1 1.123,16
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QUART. Aprovar la previsió distribució del complements específics per l’any 2017, els quals 
representen un increment de l’1% respecte a l’any 2016, 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 3.164,55 2.109,75 4.219,42 1.054,86 10.548,58 753,47

AODL 2.018,21 1.345,48 2.690,96 672,73 6.727,39 480,53

ARQUITECTE              4.325,60 2.883,70 5.767,40 1.441,86 14.418,56 1.029,90
ARQUITECTE TÈCNIC / 
ENGINYER TÈCNIC 3.178,95 2.119,30 4.238,61 1.059,65 10.596,52 756,89

ARQUITECTE URB. 6.884,82 4.589,86 9.179,74 2.294,94 22.949,36 1.639,24

ARXIVER 2.702,06 1.801,39 3.602,75 900,70 9.006,90 643,35
AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA 1.846,03 1.230,70 2.461,37 615,35 6.153,45 439,53

AUXILIAR DE GESTIÓ 1.845,99 1.230,66 2.461,32 615,33 6.153,30 439,52
AUXILIAR DE GESTIÓ 
D'ALCALDIA / RRHH / 
HISENDA

2.097,60 1.398,38 2.796,78 699,19 6.991,95 499,42

AUXILIAR DE GESTIÓ DE 
L'OAC(1) 1.845,99 1.230,66 2.461,32 2.329,10 7.867,07 561,93

AUXILIAR DE GESTIÓ 
D'ESPORTS(1) 2.097,58 1.398,38 3.184,55 2.329,10 9.009,60 643,54

AUXILIAR TÈCNIC DE 
RÀDIO 1.324,87 883,23 1.766,49 441,61 4.416,20 315,44

BIBLIOTECÀRIA 1.016,94 677,95 1.355,93 338,97 3.389,78 242,13
CAP DE COLLA BRIGADA 
MUNICIPAL 2.811,25 1.874,18 3.748,35 937,08 9.370,86 669,35

CAP DE COLLA BRIGADA 
FORESTAL 3.024,08 2.016,05 4.032,10 1.008,03 10.080,26 720,02

CAP DE SECCIÓ DEL 
SERVEI 
D'ADMINISTRACIÓ/CAP 
DE SECCIÓ DE L’OAC (2)

4.001,94 2.667,97 5.335,92 1.333,99 13.339,82 952,84

SERGENT - CAP DE LA 
POLICIA 7.018,26 4.678,85 9.357,68 2.339,42 23.394,21 1.671,01

CAP DE SERVEI 3.372,13 2.248,09 4.496,19 1.124,05 11.240,45 802,89
CAP DE SERVEI 
D'INTERVENCIÓ (TAE) 7.067,08 4.711,38 9.422,81 2.355,69 23.556,96 1.682,64

CAP DE SERVEI D'AFERS 
TRIBUTARIS (TAG) 4.525,37 3.016,91 6.033,82 1.508,46 15.084,55 1.077,47

CAPORAL DE POLICIA                  4.029,94 2.686,63 5.373,24 1.343,33 13.433,14 959,51

CONSERGE 1.447,15 964,77 1.929,53 482,41 4.823,86 344,56
CONSERGE – 
Instal·lacions piscina 
municipal(3)

1.683,17 964,77 2.081,60 3.010,13 7.739,67 552,83

ENGINYER INDUSTRIAL 2.833,14 1.888,77 3.777,53 944,38 9.443,82 674,56
FUNCIONARI EN SEGONA 
ACTIVITAT (4) 3.164,55 2.109,75 4.219,42 1.054,86 10.548,58 753,47
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INTERVENTOR            7.067,09 4.711,39 9.422,80 2.355,68 23.556,96 1.682,64

OFICIAL DE 1ª 2.085,24 1.390,16 2.780,32 695,08 6.950,80 496,49

PEÓ 1.561,18 1.040,78 2.081,59 520,39 5.203,94 371,71

PROFESSOR 3.167,12 2.111,42 4.222,83 1.055,70 10.557,07 754,08
PROFESSOR ESCOLA DE 
MÚSICA 3.197,32 2.131,55 4.263,10 1.065,77 10.657,74 761,27

PSICÒLEG 2.005,92 1.337,27 2.674,55 668,64 6.686,38 477,60

SECRETARI               8.873,46 5.915,64 11.831,28 2.957,82 29.578,19 2.112,73

SERGENT                   6.531,69 4.678,85 8.565,99 2.339,42 22.115,95 1.579,71
TÈCNIC AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA 1.502,60 1.001,74 2.003,47 500,87 5.008,67 357,76

TÈCNIC AUXILIAR DE 
GESTIÓ / MEDI AMBIENT 2.331,53 1.554,35 3.108,71 777,17 7.771,77 555,13

TECNIC AUXILIAR DE 
GESTIÓ DEL SERVEI 
D'ALCALDIA / RRHH / 
HISENDA / COMERÇ 

2.813,84 1.875,90 3.751,80 937,95 9.379,49 669,96

TÈCNIC AUXILIAR 
DELINEANT 2.235,19 1.490,13 2.980,26 745,07 7.450,65 532,19

TÈCNIC 
D'ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL (TAE) - Lletrat

8.873,46 5.915,64 11.831,28 2.957,82 29.578,19 2.112,73

TÈCNIC 
D'ADMINISTRACIÓ 
GENERAL (TAG)

3.101,42 2.067,60 4.135,21 1.033,81 10.338,04 738,43

TECNIC MIG / TÈCNIC 
D’OCUPACIÓ/ 
TREBALLADORS SOCIALS 
/ EDUCACORS SOCIALS

2.031,20 1.354,14 2.708,25 677,06 6.770,66 483,62

TECNIC MIG DE 
RECURSOS HUMANS 2.565,77 1.710,52 3.421,03 855,26 8.552,58 610,90

TREBALLADOR FAMILIAR 1.401,99 934,65 1.869,32 467,31 4.673,27 333,81

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.

Altres llocs de treball:
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(1) 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.

(2) 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.10.

(3) Les funcions assignades al lloc de treball núm.86, conserge de la 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. 

(4) El complement específic del funcionari en segona activitat es idèntic al de l’agent 
de policia. En conseqüència s’hauria de revisar, per tal de valorar els diferents 
factors que el formen, i així adequar les quantitats retributives a les característiques 
reals del mateix en quan a perillositat, dedicació horària...

CINQUE. 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 2017, queda distribuït de la forma següent, el qual representa 
un increment de l’1% respecte a l’any 2016, restant en tot cas supeditat a la seva aprovació 
o modificació per la corresponent normativa estatal:

PERSONAL RESP.BASICA TOTAL  BAS 
ANUAL

RESP. 
CONCRETA

TOTAL  
CONCRETA 

ANUAL

TOTAL 
MENSUAL TOTAL ANUAL

A.M., M. (LOPD) 358,58 5.020,12  0,00 358,58 5.020,12
A.G., O. (LOPD) 255,04 3.570,56  0,00 255,04 3.570,56
A.P., A.M. (LOPD) 182,16 2.550,24   182,16 2.550,24
A.G., P. (LOPD) 218,59 3.060,26   218,59 3.060,26
B.M., G.R. (LOPD) 293,14 4.103,96  0,00 293,14 4.103,96
B.R., R. (LOPD) 192,86 2.700,04  0,00 192,86 2.700,04
B.G., S. (LOPD) 192,86 2.700,04 72,86 1.020,04 265,72 3.720,08
B.F., J. (LOPD) 114,84 1.607,76 72,86 1.020,04 187,70 2.627,80
B.A., R. (LOPD) 213,40 2.987,60 72,86 1.020,04 286,26 4.007,64
B.A., J. (LOPD)  0,00 219,28 3.069,92 219,28 3.069,92
B.A., S. (LOPD) 122,40 1.713,60  0,00 122,40 1.713,60
B.A., J. (LOPD) 130,66 1.829,24  0,00 130,66 1.829,24
B.R., L. (LOPD) 197,32 2.762,48   197,32 2.762,48
B.V., G. (LOPD) 268,77 3.762,78  0,00 268,77 3.762,78
B.A., M. (LOPD) 114,84 1.607,76 102,01 1.428,14 216,85 3.035,90
C.R., M. (LOPD) 129,37 1.811,18  0,00 129,37 1.811,18
C.T., F. (LOPD) 114,84 1.607,76 109,29 1.530,06 224,13 3.137,82
C.B., I. (LOPD) 24,94 349,16 275,42 3.855,88 300,36 4.205,04
C.C., M.J. (LOPD) 192,86 2.700,04  0,00 192,86 2.700,04
C.F., S. (LOPD) 687,31 9.622,34 291,45 4.080,30 978,76 13.702,64
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C.M., A. (LOPD) 192,86 2.700,04  0,00 192,86 2.700,04
C.G., C. (LOPD) 23,41 327,74  0,00 23,41 327,74
C.A., M. (LOPD) 130,66 1.829,24  0,00 130,66 1.829,24

C. B., S./G.B., T. (LOPD) 218,58 3.060,12   218,58 3.060,12
C. B., E. (LOPD) 133,17 1.864,38 204,02 2.856,28 337,19 4.720,66
C. R., M. (LOPD)  0,00 72,86 1.020,04 72,86 1.020,04
C. D., J.A. (LOPD) 262,81 3.679,34  0,00 262,81 3.679,34
D. M. R., R. (LOPD)  0,00 150,58 2.108,12 150,58 2.108,12
D. D. L. A., J.M. (LOPD) 197,43 2.764,02  0,00 197,43 2.764,02
D. G., A. (LOPD) 192,86 2.700,04  0,00 192,86 2.700,04
E. B., M.J. (LOPD) 134,21 1.878,94 109,29 1.530,06 243,50 3.409,00
E. Ll., N. (LOPD) 133,17 1.864,38 145,73 2.040,22 278,90 3.904,60
F. L., D. (LOPD) 262,81 3.679,34  0,00 262,81 3.679,34
F. ., L. (LOPD) 158,56 2.219,84  0,00 158,56 2.219,84
F. S., C. (LOPD) 659,11 9.227,54  0,00 659,11 9.227,54
F. M., M. (LOPD) 130,66 1.829,24 145,73 2.040,22 276,39 3.869,46
F. C., N. (LOPD) 85,97 1.203,58  0,00 85,97 1.203,58
G. B., C. (LOPD) 114,84 1.607,76 209,41 2.931,74 324,25 4.539,50
G. L., J. (LOPD) 192,86 2.700,04  0,00 192,86 2.700,04
G. R., F.M. (LOPD) 262,81 3.679,34 193,00 2.702,00 455,81 6.381,34
G. R., G. (LOPD) 133,17 1.864,38  0,00 133,17 1.864,38
G. M., E. (LOPD) 192,86 2.700,04 72,86 1.020,04 265,72 3.720,08
G. C., S. (LOPD) 130,66 1.829,24  0,00 130,66 1.829,24
G. F., S. (LOPD) 130,66 1.829,24  0,00 130,66 1.829,24
G. G., P. (LOPD) 670,83 9.391,62  0,00 670,83 9.391,62
G. R., A.P. (LOPD) 114,84 1.607,76 191,09 2.675,26 305,93 4.283,02
G. R., E. (LOPD) 122,40 1.713,60  0,00 122,40 1.713,60
H. V., A.I. (LOPD) 24,94 349,16 536,46 7.510,44 561,40 7.859,60
I.P., M.J. (LOPD) 130,66 1.829,24 255,35 3.574,90 386,01 5.404,14
J. S., A. (LOPD) 197,43 2.764,02  0,00 197,43 2.764,02
J. L., M.I. (LOPD) 133,17 1.864,38  0,00 133,17 1.864,38
K., H. (LOPD) 197,43 2.764,02  0,00 197,43 2.764,02
L.  Á., J. (LOPD) 192,86 2.700,04  0,00 192,86 2.700,04
L. C., A. (LOPD) 130,66 1.829,24 145,73 2.040,22 276,39 3.869,46
Ll. L., N. (LOPD) 122,40 1.713,60  0,00 122,40 1.713,60
Ll. M., C. (LOPD) 311,03 4.354,42  0,00 311,03 4.354,42
L. L., S. (LOPD) 133,17 1.864,38   133,17 1.864,38
L. M., M. (LOPD) 133,17 1.864,38 252,85 3.539,90 386,02 5.404,28
L. G., F. (LOPD) 48,22 675,08 18,22 255,08 66,44 930,16
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M.  A., S. (LOPD) 133,17 1.864,38 145,73 2.040,22 278,90 3.904,60
M.  B., N. (LOPD) 66,52 931,28 83,31 1.166,34 149,83 2.097,62
M.  X., J. (LOPD) 192,86 2.700,04 180,07 2.520,98 372,93 5.221,02
M. C., A. (LOPD) 238,53 3.339,42  0,00 238,53 3.339,42
M. M., M.L. (LOPD) 192,86 2.700,04 72,86 1.020,04 265,72 3.720,08

M. V., P./ F.L., L. (LOPD) 100,98 1.413,72 228,40 3.197,60 329,38 4.611,32
M. S., M.J. (LOPD) 122,40 1.713,60  0,00 122,40 1.713,60
N. M., Y. (LOPD) 133,17 1.864,38  0,00 133,17 1.864,38
N. T., E. (LOPD) 192,86 2.700,04 95,91 1.342,74 288,77 4.042,78
P. P., I. (LOPD) 266,58 3.732,12  0,00 266,58 3.732,12
P. R., S. (LOPD) 130,67 1.829,38   130,67 1.829,38
P. O., M. (LOPD) 192,86 2.700,04 106,71 1.493,94 299,57 4.193,98
R. P., S. (LOPD) 130,66 1.829,24 51,33 718,62 181,99 2.547,86
R. S., M. (LOPD) 130,66 1.829,24  0,00 130,66 1.829,24
S. B., D. (LOPD) 130,66 1.829,24  0,00 130,66 1.829,24
S. T., M.J. (LOPD)  0,00 597,19 8.360,66 597,19 8.360,66
S. G., J. (LOPD) 404,77 5.666,78  0,00 404,77 5.666,78
S. F., I. (LOPD) 338,42 4.737,88 72,86 1.020,04 411,28 5.757,92
V. G., Y. (LOPD) 23,41 327,74  0,00 23,41 327,74
V. A., N. (LOPD) 130,66 1.829,24  0,00 130,66 1.829,24

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. El complement de productivitat dels agents i caporals de la policial local es preveu 
el següent amb efectes a 1 de gener de 2017, el qual representa un increment de l’1% 
respecte a l’any 2016, restant en tot cas supeditat a la seva aprovació o modificació per la 
corresponent normativa estatal:

PERSONAL RESP.BASICA TOTAL BASICA 
ANUAL

A. G., F.J. (LOPD) 302,52 4.235,28

A. E., P. (LOPD) 489,53 6.853,42

A. Z., A. (LOPD) 302,52 4.235,28

A. M., A. (LOPD) 302,52 4.235,28

B. A., A. (LOPD) 528,15 7.394,10

C. T., J. (LOPD) 489,53 6.853,42
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D. S.A., D. (LOPD) 528,15 7.394,10

E. G. F., A. (LOPD) 528,15 7.394,10

F. C., M.C. (LOPD) 528,15 7.394,10

G. S., R.M. (LOPD) 528,15 7.394,10

H. S., M.D.M. (LOPD) 528,15 7.394,10

I. E., J.L. (LOPD) 528,15 7.394,10

J. J., M. (LOPD) 489,53 6.853,42

K. J., C. (LOPD) 489,53 6.853,42

L. C., A. (LOPD) 302,52 4.235,28

M. B., D. (LOPD) 528,15 7.394,10

N. B., F. (LOPD) 489,53 6.853,42

O. G., R. (LOPD) 489,53 6.853,42

P. D., D. (LOPD) 489,53 6.853,42

Q. V., M. (LOPD) 302,52 4.235,28

R. G., C. (LOPD) 302,52 4.235,28

S. F., C. (LOPD) 528,15 7.394,10

T. S., J. (LOPD) 528,15 7.394,10

U. E., A.O. (LOPD) 528,15 7.394,10

*Actualment ocupant lloc de treball d’aspirant agent de policia.

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.

Determinar que es crea una borsa de 52.177,09 euros pel pagament d’aquests 
complements, les quals s’ha previst incrementar en un 1 per cent respecte a les previstes 
per l’any 2016.

SETÈ. Determinar que es preveu que les gratificacions per serveis extraordinaris 
experimenten un màxim d’un 1 per cent de creixement respecte a les assignades al 31 de 
desembre de 2016, 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
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A1 21,57 26,94

A2 20,86 26,09

C1 19,48 24,33

C2 17,39 21,74

E 12,50 15,63

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.

VUITÈ. Determinar que el complement per guàrdia, pels empleats de la Brigada, es preveu 
un increment màxim de l’1 per cent respecte a la quantitat assignada al desembre de 2016, 
restant en tot cas supeditat a la seva aprovació o modificació per la corresponent normativa 
estatal

NOVÈ. Aprovar la devolució de part la paga extraordinària de 2012 per un import total de 
85.078,39 €, en compliment de la Disposició addicional dotzena.2 de la Llei 48/2015, de 
29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 i de conformitat amb 
l’acta d’11 de desembre de 2015 aixecada com a conseqüència de la reunió mantinguda 
entre els delegats de personal i els representats de l’Ajuntament. 

DESÈ. 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 205/2016 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

15 00 00 02 Recursos Humans Auxiliar de gestió L/F C2 14

66 00 00 01 Secretaria Auxiliar de gestió F C2 14

PERSONAL FUNCIONARI / LLOC DE TREBALL

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

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

ONZÈ. Aprovar la relació de llocs de treball de l’exercici 2017 la qual, un cop efectuades 
les modificacions consignades a l’apartat anterior, queda de la manera següent: 
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Nº A RD CS SERVEI DENOMINACIÓ DEL LLOC DE 
TREBALL RL AG CD

17 00 00 00 Alcaldia Auxiliar de gestió 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

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 de comerç 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

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

129 02 06 00 Desenvolupament econòmic / 
Tecnologia i innovació Auxiliar de gestió L/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
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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
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 F C2 14
30 00 00 04 OAC Auxiliar de gestió F C2 14
32 00 00 04 OAC Auxiliar de gestió L/F C2 14
76 00 00 04 OAC Auxiliar de gestió 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 F C2 16

15 00 00 02 Recursos Humans Auxiliar de gestió L/F C2 14
157 00 00 02 Recursos Humans Auxiliar de gestió 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
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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
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 de medi 
ambient 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 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
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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

DOTZÈ: Aprovar la plantilla pressupostària per a l’exercici 2017, 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

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

SUBESCALA SUBALTERNA

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

D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL:

SUBESCALA TÈCNICA
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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. 
1 TÈCNIC AUXILIAR DELINEANT. Subgrup C1. Nivell 15.

SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS

1 SERGENT. Subgrup C1. Nivell 22.
1 SERGENT. Subgrup C1. Nivell 20. 
5 CAPORALS. Subgrup C2. Nivell 17. 
1 CAPORAL. Subbrup C2. Nivell 17. (Vacant) 
17 AGENTS POLICIA LOCAL. Subgrup C2. Nivell 14.
3 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.
5 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. Funcionartizació. 
1 Enginyer Tècnic. Funcionartizació. 
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) 

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

Codi Segur de Validació dbbf6a7553f34dccbed8e6326cb8422d001

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

Metadades Classificador:Acta  -

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ia
 A

b
ar

ca
 M

ar
tí

n
ez

31
/0

5/
20

17
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=dbbf6a7553f34dccbed8e6326cb8422d001


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

 

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

AUXILIARS DE GESTIÓ/BIBLIOTECA/TREBALLADORS FAMILIARS/PERSONAL 
D’OFICIS 
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)   
9 Auxiliars de gestió. Funcionarització. 
7 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)  
7 Conserges. 
2 Conserges. (Vacants) 

TRETZÈ. Publicar la modificació de la relació de llocs de treball i la plantilla pressupostària 
de l’exercici 2017 anteriors al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

CATORZÈ. Trametre còpia de la relació de llocs de treball i de la plantilla pressupostària 
de l’exercici 2017 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 Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón
Explica que hi ha un parell de canvis a tenir en compte. El primer és que s’ha incrementat amb una 
previsió d’un 1% a tota la massa salarial que afecta a tots els àmbits de la plantilla. I desprès hi ha 
la modificació, en concret, de destí de dos funcionaris. Un fa referència a la secretària que se li aplica 
el destí número 30 en comptes del 26 que tenia abans i queda amb el destí més alt que hi ha a 
l’ajuntament per la seva tasca. I desprès, van detectar un error en el lloc de treball, el destí del 
lletrat de l’ajuntament figurava en un 29 quan realment ell està tributant per un 26 i s’ha reduït al 
26 per resoldre l’error que existia. No hi ha cap altre canvi.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Diu que votaran en contra d’aquesta proposta bàsicament pels pocs canvis que hi ha. Que no hi hagi 
canvis vol dir que es consoliden i mantenen les retallades de personal que hi ha hagut al llarg dels 
últims anys i no poden estar d’acord tal i com és la plantilla. Necessiten que hi hagi una persona que 
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treballi de tècnica de joventut. S’ha comentat que s’augmentarà en el capítol 1, és a dir en el personal 
i això és una cosa que es totalment necessària. Durant molts anys s’havia congelat uns drets que 
tenien els treballadors de l’ajuntament i que ara per fi es recuperen. Aquests drets durant un temps 
congelats, són uns drets que tenen i que no tenen uns altres treballadors que també son treballadors. 
Que consideren que treballen per l’ajuntament a través d’empreses externalitzades. Es refereixen 
que hi han molts serveis que ofereix l’ajuntament que estan externalitzades i això implica menys 
drets laborals per aquestes persones. Aquestes persones haurien de formar part de la plantilla de 
l’ajuntament, ho consideren així. Per aquests motius votaran en contra d’aquesta proposta de la 
plantilla.

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

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

Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC).

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

5. Ratificació Decret d’Alcaldia 1958/2016.

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

RELACIÓ DE FETS

El 19 d’octubre de 2016 es va dictar en matèria de personal Decret d’Alcaldia 1958/2016, 
amb caràcter d’urgència, fent ús de la competència establerta a l’article 21.1 k de la Llei 
7/1985, de  2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i de l’article 53.1.k 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 donar compte de la resolució en el següent Ple municipal 
a efectes de ratificació.

Per tot l’exposat, s’acorda:

Únic. Ratificar el Decret 1958/2016, de 19 d’octubre, la part dispositiva del qual resol el 
següent: 

“PRIMER. Nomenar a la senyora S. L. L. (LOPD) (DNI) (LOPD), funcionària interina de la 
plantilla d’aquest Ajuntament, en la plaça d’auxiliar de gestió, pertanyent a l’escala 
d’administració general, subescala auxiliar, grup C, subgrup C2, amb un nivell 14 als 
efectes de complement de destinació, adscrita provisionalment a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà, amb efectes a 20 d’octubre de 2016, tot realitzant la corresponent actualització 
la plantilla i de la RLT en el moment de la seva aprovació per part del Ple de l’Ajuntament.

SEGON. Determinar que la funcionària interina podrà cessar en el seu càrrec, a més de 
pels motius generals establerts legalment, pels motius específics següents:
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- L’amortització de la plaça per part de l’Ajuntament pels procediments legals que 
corresponguin.

- La cobertura de la plaça mitjançant el procés de selecció, que de conformitat amb 
la normativa aplicable en cada moment, sigui més adient per a la serva cobertura, 
i l’Ajuntament considerés necessària la provisió de la plaça.

TERCER. Determinar que tindrà un període de prova de dos mesos, i que la seva dedicació 
serà a jornada completa, en l’horari general de l’Ajuntament, el qual podrà ser modificat 
atenent a les necessitats del servei.”

Alcaldessa
Explica l’objecte del decret que es ratifica, pel qual es nomena la senyora S. L. L. (LOPD), interina 
de la plantilla de l’ajuntament, en la plaça d’auxiliar de gestió pertanyent a l’escala de l’administració 
general. Aquesta plaça que ocupa és a l’OAC. Es va fer unes oposicions, és una plaça interina i quan 
es pugui treure a concurs la plaça definitivament ja es farà. 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).”

SECRETARIA

6. Deixar sense efecte acord plenari aprovació minuta conveni amb Associació 
Veïns Cases Pairals.

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

El Ple municipal, en sessió ordinària de 5 de maig de 2015, va aprovar la minuta del conveni 
de col·laboració a signar amb l’Associació de Veïns de Les Cases Pairals per a la resolució 
dels vicis ocults sorgits en l’obra d’urbanització, mentre no es trobava una solució definitiva 
al problema, de conformitat amb el text que s’incorporava a l’expedient. No obstant això, 
el conveni no es va arribar a signar atès que els veïns no estaven d’acord amb alguns 
aspectes del seu redactat.

Per acord del Ple municipal, de 29 de novembre de 2016, s’ha aprovat la minuta del conveni 
a signar amb Durantia Infraestructuras, SAU per dur a terme al seu càrrec i com a membre 
integrant de la UTE Les Cases Pairals, l’arranjament dels desperfectes ocasionats durant 
les obres d’urbanització realitzades en la UA Les Cases Pairals. Aquest conveni s’ha 
formalitzat el dia 30 de novembre, preveient-se l’inici de les obres en la segona quinzena 
del mes de desembre. 

A la vista d’aquests fets i per tal de tancar convenientment l’expedient iniciat, 
correspondria deixar sense efecte la minuta de conveni de col·laboració a signar amb 
l’Associació de Veïns de Les Cases Pairals aprovada en el Ple del 5 de maig de 2015.

Per tot l’exposat, s’acorda:
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PRIMER. Deixar sense efecte l’acord adoptat el 5 de maig de 2015 pel Ple municipal, 
relatiu a l’aprovació de la minuta del conveni de col·laboració a signar amb l’Associació de 
Veïns de Les Cases Pairals per a la resolució dels vicis ocults sorgits en l’obra d’urbanització, 
per les raons que consten a la part expositiva.

SEGON. Notificar aquest acord a l’Associació de Veïns de Les Cases Pairals als efectes 
escaients.”

Alcaldessa
Explica que, en el mandat anterior en l’últim Ple, es va aprovar un conveni amb l’associació de veïns 
de Cases Pairals on l’Ajuntament es comprometia a aportar anualment una partida de 30.000 € per 
tal de poder anar reparant els carrers en males condicions. Aquest conveni no es va arribar a signar 
mai degut a que l’associació de veïns, assessorats pels seus advocats volien que l’ajuntament també 
fes actuacions en contra de la direcció d’obres i en contra de tothom que hi havia intervingut. El 
parer d’ells, ben assessorats per la casa va ser de no incloure-ho. Tot i així, tot i no estar firmat 
aquest conveni s’han anat pressupostant aquests diners. Ara, com tots ja saben, s’ha firmat el 
conveni de reparació definitiva dels carrers de Cases Pairals i amb l’associació de veïns ja queda clar 
que aquest conveni queda definitivament anul·lat. Es va aprovar en un Ple, i el que fan és, en un 
altre Ple anul·lar aquest conveni. Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel 
Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC), 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
Abans de finalitzar la sessió explica que van adquirir el compromís de notificar les dones mortes per 
violència domèstica i a l’últim ple compartíen el condol  per les 35 dones mortes en l’any en curs. A 
data actual aquesta xifra ja ha augmentat a 43 de femicidis oficials. Quasi la meitat d’elles havien 
denunciat a l’agressor i 16 d’elles tenien mesures de protecció. El gruix d’edat de les víctimes tenia 
entre 31 i 50 anys i un 10% tenia menys de 30 anys. A Espanya hi ha 25 nous infants orfes per la 
violència masclista. Una xifra una mica inferior al 2015 que va acabar amb 60 dones mortes i si ho 
comparem al 2008 podem dir que hi ha una millora, ja que aquell any van ser 75 dones mortes. Tot 
i així volen denunciar que encara son masses. I que encara, per desgràcia, han pogut ser testimonis 
de banalització del maltractament als mitjans de comunicació.

Albert Cañellas
Demana igualment la paraula abans de finalitzar la sessió per agrair la solidaritat que es va mostrar 
ahir davant de l’ajuntament cap en Joan Coma regidor de Capgirem Vic que just ahir va ser detingut 
per les forces de l’Estat, contra la seva voluntat, i portat a declarar a l’Audiència Nacional. L’origen 
de la seva causa és haver defensat la desobediència en un Ple, que és una cosa que han fet molts i 
que estava en el seu programa electoral pel qual va ser votat i elegit per ser regidor. Defensen que 
s’ha de ser desobedient a les lleis injustes i que per poder fer un procés constituent per establir una 
nova república, caldrà desobeir lleis, com la que obliga a posar el retrat del Rei al Ple i celebren que 
no s’estigui complint. Ells també han demanat la desobediència varies vegades. Pot ser per ser 
companys de militància, ahir moltes persones el van adreçar la seva solidaritat i en aquell moment 
pot ser va estar sorprès i vol agrair-ho ara perquè va sentir l’escalfor de la solidaritat de moltes 
persones diferents, d’ideologies diferents i també de partits polítics diferents. Insistir en que aquesta 
solidaritat farà falta perquè el poble català pugui avançar cap on vol. Cada situació que hi hagi de 
repressió ha de tenir una resposta de solidaritat encara que els que pateixen aquesta repressió siguin 
adversaris polítics o tinguin ideologies diferents, fins i tot encara que la resposta que tenen a la 
repressió sigui diferent en cada un dels casos. Agraeix les mostres de solidaritat i manifesta que si 
caminen junts no els aturaran.
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Alcaldessa
Diu que realment, el futur del nostre poble no el decidirà un tribunal, ni un pas enrere. Desitja bona 
entrada d’any i dona per acabada la sessió. 

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 00:02 hores 
del 29 de desembre de 2016, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària 
certifico.”

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

                                                            
La secretària, Maria Abarca Martínez         

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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