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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT 
EL DIA 30 DE JUNY DE 2015. 

A La Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 20 hores del dia 
30 de juny de 2015, es reuneix el Ple Municipal, en primera convocatòria, per dur a terme 
sessió extraordinària i tractar els assumptes de l’ordre del dia. 

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

- 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 Laporta, regidor  
- Carme Benito i Gómez, regidora  
- Alfredo Prado García, regidor  
- Manel Ripoll i Puertas, regidor  
- José Antonio Andrés Palacios, regidor  
- Albert Cañellas i Pagés, regidor  
- Xavier Miquel Pons, regidor  
- Miracle Guerra i Sala, regidora  
- Èric Blanco i Moragas, regidor  
- Pol Ejarque i Cortés, regidor 
- Alfonso Olarte Rodés, regidor  
- Antonio Moreno Ruíz, regidor 
 
També assisteix l’interventor municipal, senyor Francisco Javier Vicen Encuentra. 

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

1. Oferiment de presa de possessió al càrrec del Partit Popular. 

Alcaldessa 
 
Dóna al senyor Olarte, com a membre electe del PP, l’opció de prendre possessió, demanant a la 
senyora secretària que li llegeixi el jurament. 
 
Secretària 
 
Senyor Alfonso Olarte Rodés, 
 
Jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
de regidor de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat amb lleialtat al Rei i guardar i fer 
guardar l'Estatut d’autonomia de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de 
l'Estat? 
 
Alfons Olarte 
 
“Sí, ho juro”. 
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Alcaldessa 
 
Dóna la benvinguda al senyor Olarte. 
 
2. Aprovació acta de la sessió anterior. 
 
Al no haver-hi cap esmena a fer, l’alcaldessa demana que s’emeti la votació. 
  
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-MC-E), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco 
Moragas i Pol Ejarque Cortés (CDC), Albert Cañellas Pagés, Xavier Miquel Pons, Miracle Guerra Sala (CUP-PA), Rosa Boladeras 
Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC-CP), , Montserrat Febrero i Piera, Mercè 
Rocas i Rubió, Arturo Martínez Laporta, Jordi Anducas Planas (ERC-AM). 
 
Abstenció: Alfonso Olarte Rodés (PP). 
 
3. Donar compte del Decret d’Alcaldia sobre constitució de la Junta de Govern 
Local, designació dels seus membres, delegació de competències i nomenament 
de tinents i tinentes d’alcaldessa. 
 
L’alcaldessa dóna compte del Decret 1092/2015, de 15 de juny, amb  el tenor literal 
següent:  
 
“Com a resultat de les eleccions locals celebrades el 24 de maig de 2015, convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, el 13 de juny de 2015 es va dur a terme 
el Ple extraordinari de constitució de la Corporació, amb la pressa de possessió dels 
candidats electes i l’elecció de l’alcaldessa. 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat és un òrgan preceptiu i 
necessari, de conformitat amb allò establert a l’article 20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL). L’article 23 LRBRL estableix que la 
Junta de Govern Local s’integra per l’alcalde i un nombre de regidors/es no superior al terç 
del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurament per l’alcalde, el qual n’ha 
de donar compte al Ple.  En el cas de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, aquest òrgan 
estarà composat per l’alcaldessa i un nombre màxim de 5 regidors i regidores. 
 
En termes similars es pronuncia l’article 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), i 
l’article 52 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROFRJ).  
 
Determinats els membres de la Junta de Govern Local, l’alcaldessa haurà de nomenar, 
entre aquests, als tinents i tinentes d’alcalde que consideri convenients per a que 
exerceixin les funcions de substitució en els termes establerts a l’article 55 del TRLMRLC. 
Igualment, haurà de convocar la sessió constitutiva dins els deu dies següents, de 
conformitat amb els requisits establerts a l’article 103 del TRLMRLC.  
 
L’article 112 del ROFRL estableix que la Junta de Govern Local celebrarà sessió constitutiva, 
a convocatòria de l’alcalde o alcaldessa, dins els deu dies següents a aquell en que s’hagin 
designat els membres que la integren.  
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Quant al règim de sessions ordinàries, l’article 99 del TRLMRLC determina que serà el Ple 
municipal l’encarregat de determinar la seva periodicitat. En aquest sentit, l’article 51.2 
del ROM estableix que en la sessió constitutiva d’aquest òrgan s’establirà el règim de 
sessions ordinàries de periodicitat pre-establerta, que com a mínim tindrà caràcter 
mensual, havent de donar compte d’aquest acord al Ple municipal. 
 
Per tot l'exposat aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l'article 21.1 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb 
l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
 
RESOL 
 
PRIMER. Nomenar membres de ple dret de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, 
que es constituirà sota la meva presidència, els regidors i regidores següents: 
 

- Rosa Boladeras i Serraviñals 
- Ramón Gabarrón Rubio 
- Mercè Rocas i Rubió 
- Jordi Anducas i Planas 
- Carme Benito Gómez 

 
SEGON.- Nomenar tinents/tes d’alcalde els següents regidors i regidores, membres de la 
Junta de Govern Local: 
 
Primera tinenta d'alcalde: Rosa Boladeras Serraviñals 
Segon tinent d'alcalde: Ramón Gabarrón Rubio 
Tercera tinenta d'alcalde: Mercè Rocas i Rubió  
 
Els tinents i tinentes d’alcalde substituiran l’alcaldessa en cas de vacant, absència o 
malaltia, per rigorós ordre de nomenament, un cop acceptats els seus càrrecs. 
 
TERCER. Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions següents: 
 

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

 
Resten exclosos d’aquesta delegació aquells contractes que segons el Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (o normativa que el substitueixi) tenen la consideració de 
menors. 
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b) Les concessions sobre béns i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la 
legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos 
ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com les alienacions 
de patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats, amb 
excepció d’aquells actes d’impuls, que queden reservats a l’Alcaldia. 

 
c) Les cessions de béns patrimonials declarats béns no utilitzables i les cessions d'ús 

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

 
d) L'acceptació de béns a títol lucratiu, de caràcter incondicional (article 31 del Decret 

366/1988, de 17 d'octubre, Reglament de patrimoni dels ens locals.) així com 
l’acceptació de la cessió obligatòria i gratuïta efectuada de manera anticipada de 
béns afectats per sistemes urbanístics pel planejament, de conformitat amb la 
normativa urbanística. 

 
e) La declaració de béns com a no utilitzables (article 13 del Decret 366/1988, de 17 

d'octubre), amb excepció d’aquells actes d’impuls, que queden reservats a 
l’Alcaldia. 

 
f) L'aprovació dels projectes d’obres i de serveis, així com l’aprovació de la 

documentació tècnica referida a obres de conservació i de manteniment, 
reparacions menors o simples instal·lacions complementàries en els edificis 
municipals, als quals fa referència l'art. 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, quan la Junta de Govern Local 
sigui l’òrgan competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos 
en el pressupost. Aquesta competència inclou la relativa a l’aprovació dels 
documents de seguretat i salut que estiguin vinculats a aquests projectes o 
documentacions tècniques. 

 
g) La incoació i resolució d’expedients de subhasta pública de béns mobles i immobles 

quan per la seva quantia no siguin de competència del Ple municipal, amb excepció 
d’aquells actes d’impuls, que queden reservats a l’Alcaldia. 

 
h) L’aprovació inicial del planejament derivat dictat per al desenvolupament del 

planejament general, inclosa la suspensió de tramitacions i llicències, i les seves 
modificacions. 

 
i) L’aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística del planejament 

previstos a l’article 119 del TRLUC i la seva modificació, així com els acords relatius 
al sistema d’actuació per expropiació i els relatius a la determinació i, en el seu cas, 
modificació del sistema d’actuació i/o modalitat. 

 
j) L’aprovació inicial i definitiva dels projectes d’urbanització i dels complementaris 

previstos en els articles 96 a 98 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova 
el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

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

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

 
m) L’aprovació de programes i projectes en matèries de competència municipal. 

 
n) L’aprovació de convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades en relació 

amb matèries o àmbits d’actuació quan no estiguin legalment atribuïts al Ple i 
sempre que no comportin una despesa plurianual o altres obligacions que 
corresponguin al Ple. 

 
o) L’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, així com 

dels convenis reguladors de les subvencions de concessió directa. 
 

p) La sol·licitud i acceptació de subvencions i qualsevol altra ajuda econòmica que 
atorguin a l'Ajuntament altres administracions públiques o persones físiques o 
jurídiques, la competència de les quals no estigui atribuïda expressament al Ple 
municipal per les bases reguladores de les subvencions, i la ratificació de les 
sol·licitades per l’Alcaldia per motiu d’urgència.   

 
q) La convocatòria de concurs i atorgament o denegació d’autoritzacions en el mercat 

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

 
r) La resolució dels recursos administratius així com de les reclamacions 

administratives prèvies a la via judicial que s'interposin contra actes definitius o de 
tràmit dictats per la Junta de Govern Local en l'exercici de les seves competències. 

 
s) L’execució de resolucions judicials dictades en impugnació d’actes administratius de 

l’alcalde o la Junta de Govern Local. 
 

t) L’aprovació del Pressupost anual de Tresoreria. 
 

u) L’actualització i/o revisió de les rendes dels habitatges de protecció oficial de 
titularitat municipal.  

 
v) En general qualsevol competència delegable atribuïda a l’Alcaldia per la legislació 

vigent, sempre que no hagi estat delegada expressament en un altre òrgan i que 
l’alcalde sotmeti a acord de la Junta de Govern Local. 

 
QUART. Les autoritzacions i disposicions de despeses i el reconeixement d’obligacions es 
regiran per allò que determinin les corresponents bases d’execució del pressupost. 
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CINQUÈ. Convocar la sessió constitutiva per al proper dilluns, dia 22 de juny de 2015, a 
les deu hores, i proposar l’adopció de l’acord relatiu a la periodicitat de les sessions 
ordinàries establint-les amb caràcter setmanal, els dilluns a les deu hores, sense perjudici 
de la facultat de l’alcaldessa per efectuar la convocatòria en horari diferent per necessitats 
del servei. Si aquest dia coincideix en festiu o vigília de festiu, la sessió ordinària es durà 
a terme el dia i hora que l’alcaldessa assenyali a la convocatòria. El mes d'agost es 
considerarà inhàbil als efectes de celebració de sessió ordinària. 
 
SISÈ. Les determinacions d’aquest Decret entraran en vigor al dia següent al de la seva 
signatura i tenen caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat de revocació i advocació 
de l’òrgan delegant. 
 
SETÈ. Durant el període en que la Junta de Govern Local no celebri sessions,  l’Alcaldia 
assumirà directament i automàticament les seves competències delegades entenent-se a 
aquests efectes exercida la potestat d’avocació de manera puntual, fent-se constar aquesta 
circumstància en la resolució que es dicti. 
 
VUITÈ. Notificar la present resolució a les persones interessades i als diferents 
departaments municipals. 
 
NOVÈ. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler 
d’edictes de la Corporació, i donar-ne compte al Ple municipal en la primera sessió que es 
dugui a terme.” 
 
Alcaldessa 
 
Explica que tant aquest punt com el següent formen part de l’estructura municipal, així com la 
delegació de competències en determinats membres per a temes molt puntuals, per tal d’agilitzar la 
gestió i per una màxima transparència. No obstant, dins d’aquesta nova estructura organitzativa, hi 
ha assumptes que toca decidir a l’alcaldia i al ple municipal.  
 
Explica que respecte als assumptes de competència de l’alcaldia, en els municipis de més de cinc mil 
habitants, la Junta de Govern Local es obligatòria i correspon a  l’alcaldia dir quins membres 
l’integraran i, entre aquests nomenaments, els de Tinentes i Tinents d’alcaldessa per a substituir 
l’alcaldessa. També correspon a  l’alcaldessa delegar competències en els regidors i regidores que 
correspongui. 
 
Demana saber si hi ha alguna pregunta, donant la paraula al senyor Xavier Miquel Pons. 
 
Xavier Miquel Pons 
 
Diu que si en la Junta de Govern Local hi ha sis persones de ple dret, les altres quatre quina funció 
tenen, entenent que perceben una indemnització quan estan aquí independentment de que tinguin 
vot o no.  
 
Alcaldessa 
 
Respon que no, que no tenen dret a indemnització. Dóna la paraula al senyor Èric Blanco. 
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Èric Blanco 
 
Explica que els hauria agradat que s’hagués fet, com a deferència a l’oposició, una Junta de Portaveus 
abans on se’ls hagués explicat  el contingut d’aquest ple, ja que és un ple important. Diu que encara 
que la Llei de règim local no contempla aquesta possibilitat, si s’hagués pogut fer. 
 
Alcaldessa 
 
Respon al senyor Blanco que no hi ha cap problema en que pregunti ara el que desitgi saber i que, 
en tot cas,  la Junta de Portaveus no substitueix en cap mesura al ple. 
 
Èric Blanco 
 
Diu que, efectivament no substitueix aquest ple però considera que s’ha de debatre per a donar 
l’oportunitat als membres de l’oposició de parlar-ne i també en resposta a les noves necessitats que 
té la ciutadania sobre transparència en la gestió. 
 
Alcaldessa 
 
Respon que entén que en aquest cas la transparència existeix perquè s’ha enviat tota la informació 
del ple abans als membres de l’oposició, acomplint així amb la llei.  
 
Dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
4. Donar compte del Decret d’Alcaldia sobre la determinació de les àrees de gestió 
municipal i delegació de competències en favor dels regidors i de les regidores.  

L’alcaldessa dóna compte del Decret 1093/2015, de 15 de juny, amb  el tenor literal 
següent:  
 
“Celebrades el passat 24 de maig les eleccions locals, convocades mitjançant Reial Decret 
233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament el 13 de juny següent, resulta 
necessari l’establiment de la nova organització municipal. 
 
De conformitat amb la facultat atribuïda a l’Alcaldia per  l’article 21.1.a de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i per l’article 53.1.b del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMRLC), relativa a la direcció de l’administració municipal i 
l’organització dels serveis administratius de la Corporació, en el present Decret es 
determina la nova estructuració de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat com a instrument 
per al desenvolupament de l’acció de govern que s’inicia amb aquest mandat. 
 
S’estructuren les àrees d’acció pública que agrupen les principals competències d’interès 
municipal i serveixen de base per tal de conformar la direcció superior d’aquest Ajuntament 
i es determinen les competències que corresponen als regidors/es per delegació d’aquesta 
Alcaldia, de conformitat amb el que determinen els articles 23 de la LRBRL i 56 del 
TRLMRLC. 
 
Per tot l'exposat, aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l'article 21.1 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb 
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l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
 
RESOL: 
 
PRIMER.- Determinar les àrees de gestió municipal següents: 
 
- Àrea d’Alcaldia 
- Àrea d’Atenció a la Ciutadania 
- Àrea de Benestar Social i Gent Gran 
- Àrea de Comunicació 
- Àrea de Cooperació i Solidaritat 
- Àrea de Cultura 
- Àrea de Desenvolupament Econòmic 
- Àrea d’Ensenyament 
- Àrea d’Esports 
- Àrea de Finances 
- Àrea de Joventut 
- Àrea de Medi Ambient 
- Àrea de Mobilitat 
- Àrea de Polítiques d’Igualtat 
- Àrea de Règim Interior 
- Àrea de Salut Pública 
- Àrea de Seguretat Ciutadana 
- Àrea de Serveis Públics 
- Àrea d’Urbanisme 
- Àrea de Via Pública i Habitatge 
 
SEGON.- Definir l’àmbit d’actuació i/o funcions de cada una de les àrees determinades: 
 
- ÀREA D’ALCALDIA: sota la Presidència de l’alcaldessa, com a autoritat màxima del 

municipi, li correspon la gestió municipal i la representació tots els ciutadans i 
ciutadanes. Les seves funcions són les inherents a la condició de presidenta de la 
Corporació Municipal i es reparteix les competències municipals amb la Junta de Govern 
i el Ple, òrgans col·legiats de l’Ajuntament que presideix.  

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

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

-  ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN: dirigeix, coordina i gestiona els serveis 
socials de base que inclouen: l’atenció social individual i familiar, l’atenció a la infància i 
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adolescència en risc, l’atenció social domiciliària per a les persones grans sense recursos 
suficients i que viuen soles i per a les persones amb dependència, i l’atenció a les persones 
immigrades en qüestions d’arrelament i inclusió social.  
 
Així mateix, organitza i gestiona les activitats de socialització i lleure de les persones grans 
del municipi i col·labora amb totes les entitats ciutadanes de gent gran, de persones 
discapacitades, d’afectats per malalties cròniques i degeneratives i les organitzacions que 
porten a terme activitats solidàries i d’ajut social, convocant i atorgant anualment les 
subvencions municipals i donant compliment als convenis específics existents.  
 
S’encarrega del manteniment i subministraments de l’equipament públic “Casal de les 
Magnòlies” i acull en les dependències municipals el banc d’aliments, promogut i gestionat 
per “Corbera Voluntària”, entitat amb la qual es coordinen els serveis socials de base. 
Convoca i lidera el Consell Sectorial de la Gent Gran. 
 
- ÀREA DE COMUNICACIÓ: la seva funció és difondre la tasca municipal, complint amb 
l’obligació democràtica de transparència de la gestió pública envers la ciutadania. Per a dur 
a terme aquesta funció compta amb tres mitjans de comunicació municipal: la revista 
“L’Avançada”, l’emissora “Ràdio Corbera – 107FM” i la pàgina web 
“www.corberadellobregat.cat”. 
 
Així mateix, també realitzarà la gestió de les peticions d’informació dels mitjans de 
comunicació, així com la coordinació de totes les publicacions escrites i digitals generades 
per la resta d’àrees municipals. Convoca i lidera el Consell Municipal de Comunicació. 
 
- ÀREA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT: la seva funció és gestionar la part dels 
pressupostos municipals destinats a la cooperació internacional, proposant la seva aplicació 
a projectes desenvolupats per organitzacions d’àmbit institucional català o bé a projectes 
sorgits de la iniciativa d’entitats corberenques. Aquesta Àrea també proposarà al Ple 
l’enviament d’ajut econòmic i/o material en el cas de catàstrofes o conflictes bèl·lics a 
països estrangers. 
 
- ÀREA DE CULTURA: el seu objectiu és el foment de la cultura entre la ciutadania, 
planificant, programant i coordinant les activitats culturals i festives. Té cura d’organitzar 
i coordinar la realització de diverses festes i cites culturals arrelades al municipi, com ara 
les festes majors, la Nit de Reis i el Carnestoltes, entre altres. També fomenta la implicació 
de les diverses entitats, barris i urbanitzacions en les activitats culturals, mitjançant la 
Comissió de Festes. Junt amb el manteniment de les tradicions populars i la cura del 
patrimoni històric i cultural, aquesta Àrea porta a terme iniciatives culturals pròpies, amb 
una programació cultural de qualitat per al municipi. 
 
Gestiona la Sala d’Exposicions “Antic Hospital de Pelegrins” i la Biblioteca Municipal “Can 
Baró”, tenint cura del manteniment i subministraments dels edificis. Promou i realitza 
exposicions i activitats de promoció de la lectura entre la població, especialment entre 
infants i joves. Té adscrit el Servei de Normalització Lingüística. 
 
Anualment, convoca i atorga les subvencions destinades a les entitats que organitzin i 
desenvolupin projectes d’activitats culturals al municipi. Així mateix, s’encarrega de la 
gestió i seguiment dels convenis amb entitats culturals. 
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- ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC: treballant de forma transversal amb la resta 
d’àrees municipals, s’encarrega de la dinamització sòcio-econòmica del municipi, 
contribuint a la generació i manteniment dels sectors productius: empresarial, 
emprenedoria, serveis, comerç i turisme. Així mateix, s’encarrega de les polítiques actives 
d’ocupació, gestionant la borsa de treball municipal, en coordinació amb els serveis socials 
municipals, amb les borses de treball dels municipis de la comarca i d’entitats i organismes 
supramunicipals, i amb les empreses del municipi. També serà l’àrea encarregada de 
gestionar plans d’ocupació d’àmbit municipal subvencionats per entitats i organismes 
supramunicipals, duent a terme la selecció de personal per als plans ocupacionals 
conjuntament amb el departament de recursos humans.  
 
D’altra banda, desenvolupa activitats i iniciatives turístiques que donin a conèixer el 
municipi a través del seu patrimoni històric i natural i per la qualitat de l’oferta de serveis 
i establiments. Col·labora amb les associacions d’emprenedors i de comerciants i convoca 
i atorga els ajuts i subvencions municipals. Així mateix, assumeix les funcions en temes de 
consum, incloent dins els objectius de l’Àrea la defensa del consumidors, vetllant i 
informant sobre els seus drets i protegint els seus interessos. 
 
- ÀREA D’ENSENYAMENT: col·labora amb la Generalitat de Catalunya, administració que 
ostenta les competències en aquesta matèria, per tal d’impulsar polítiques que 
contribueixin a la millora de la qualitat de l’ensenyament dins el municipi. Amb aquest 
objectiu, l’Àrea també participa activament en les tasques de planificació escolar, forma 
part dels Consells Escolars dels centres, convoca i lidera el Consell Escolar Municipal, i 
treballa conjuntament amb les Associacions de Pares i Mares. Amb els centres públics de 
secundària, organitza i gestiona el projecte de l’Aula Oberta. 
 
Dirigeix el personal propi que presta els seus serveis a les escoles públiques d’infantil i 
primària i s’encarrega del manteniment i subministraments dels edificis d’aquests centres 
que són de titularitat municipal. Així mateix, dirigeix i gestiona directament l’Escola Bressol 
Municipal “El Petit Corb” i l’Escola Municipal de Música “Lluís Soler i Ametller”. Anualment, 
aquesta Àrea convoca i atorga les subvencions destinades a les Associacions de Pares i 
Mares dels centres educatius del municipi. 
 
- ÀREA D’ESPORTS: promourà la pràctica de l’esport entre la ciutadania, col·laborant amb 
totes les entitats esportives del municipi i gestionant directament les activitats esportives 
municipals, amb l’objectiu de completar l’oferta esportiva a la població, amb especial 
atenció a col·lectius específics i a modalitats esportives no ofertes per les entitats. Convoca 
i lidera el Consell Municipal d’Esports. 
 
Serà la responsable del control, programació, gestió, manteniment i subministraments de 
totes les instal·lacions esportives de titularitat municipal. Anualment, convoca i atorga les 
subvencions destinades a les entitats esportives del municipi. 
 
- ÀREA DE FINANCES: s’encarrega de portar a terme la política pressupostària i de 
finançament, així com l’ordenació i la gestió fiscals. Coordina el programa d’inversions i 
l’elaboració dels pressupostos anuals. Té al seu càrrec les compres i subministraments i 
administra el patrimoni municipal. Dins d’aquesta Àrea hi ha els departaments de 
Comptabilitat i Intervenció, de Compres, així com la Tresoreria municipal. 



   
   
   
  
 

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

 
  

 
- ÀREA DE JOVENTUT: dissenya, elabora i aplica el pla de joventut que revisa i actualitza 
de forma periòdica. El seu objectiu és la promoció de l’associacionisme i la participació del 
jovent en la vida ciutadana del municipi. Treballa transversalment amb la resta d’Àrees 
municipals, especialment amb Ensenyament, Via Pública i Habitatge, Cultura, Polítiques 
d’Igualtat i Desenvolupament Econòmic, per tal de garantir que el jovent es tingut en 
compte en l’establiment de les polítiques municipals genèriques. 
 
Gestiona el control, el manteniment i els subministraments de l’Hotel d’Entitats Ca La 
Badia, equipament cedit per l’Ajuntament de l’Hospitalet i que alberga el Centre d’Esplai i 
La Penya del Corb. 
 
- ÀREA DE MEDI AMBIENT: promou la protecció del medi ambient i la sostenibilitat del 
territori. Té cura del patrimoni natural, especialment dels elements catalogats, de les lleres 
i zones de protecció del domini públic hidràulic (rieres i torrents), així com dels camins, 
vies rurals i itineraris. Gestiona l’establiment i manteniment de les franges de protecció 
d’incendis. Porta a terme campanyes de sensibilització mediambiental entre la població i 
s’encarrega del pla d’auto compostatge. 
 
- ÀREA DE MOBILITAT: s’encarrega de les polítiques de mobilitat del municipi, realitzant, 
actualitzant i portant a terme el Pla de Mobilitat Urbana. S’encarrega del transport públic 
interurbà i urbà. Quant al transport interurbà manté contacte amb l’Autoritat del Transport 
Metropolità per fer seguiment de la qualitat i millores. Del transport urbà s’encarrega de la 
planificació de línies i freqüències, així com del control i seguiment del concessionari del 
servei. Representa l’Ajuntament a l’Associació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU). 
 
Té al seu càrrec l’aparcament públic del carrer La Pau, així com el sistema de regulació i 
funcionament de la zona blava i el control i seguiment de l’empresa concessionària. 
 
- ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT: redacta, actualitza i dóna compliment al pla 
d’igualtat. Organitza activitats en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i 
amb d’altres entitats que tinguin per objecte aconseguir un tracte igualitari per a col·lectius 
en risc de discriminació social.  
 
Té al seu càrrec el serveis de suport jurídic i atenció psicològica a persones en risc de 
maltractament i s’ocupa del manteniment i els subministraments del equipament de 
Polítiques d’Igualtat situat a la plaça Sant Antoni. 
 
- ÀREA DE RÈGIM INTERIOR: dissenya, proposa i executa polítiques organitzatives i de 
personal que permetin l'optimització dels recursos humans de l’Ajuntament per aconseguir 
una major eficàcia, eficiència i qualitat en la prestació dels serveis a la ciutadania. S’ocupa 
de les qüestions relacionades amb la seguretat i salut en el treball i en l’eradicació de 
conductes d’assetjament laboral, integrant la Comissió que s’encarrega d’aquest tema. 
Manté interlocució amb el comitè d’empresa i dóna suport a l’Alcaldia en les negociacions 
i acords. 
 
S’ocupa del manteniment i subministraments de les dependències municipals dels serveis 
centrals i de les dependències i/o equipaments no adscrits a cap Àrea. També s’ocupa del 
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subministrament general de materials i equipaments. Té al seu càrrec l’inventari municipal 
i la gestió de l’arxiu municipal. 
 
- ÀREA DE SALUT PÚBLICA: té com a principal objectiu vetllar per la salut de les persones  
promovent activitats saludables entre la població i vetllant per les condicions de salubritat 
de l’entorn. S’encarrega de les qüestions relatives a la tinença d’animals de companyia i 
del seu cens. Porta a terme el control de plagues i de salubritat de les instal·lacions 
públiques. S’encarrega també del control sanitari d’establiments i activitats. Les seves 
activitats les realitza en coordinació amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya i d’acord 
amb les seves directrius. 
 
L’Àrea de Salut Pública col·labora amb la Generalitat de Catalunya, administració que 
ostenta les competències en matèria de sanitat i salut pública, per tal millorar la qualitat 
de l’atenció sanitària i dels equipaments del municipi. 
 
- ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA: té com a missió principal protegir el lliure exercici 
dels drets i llibertats de la ciutadania, mitjançant l’actuació de la Policia Local. En l’àmbit 
del trànsit i la circulació, l’objectiu de l’Àrea és assegurar la lliure circulació de les persones, 
ordenant i regulat el trànsit de vehicles i vianants, així com l’estacionament a la via pública, 
amb la implantació de la corresponent senyalització vial. 
 
Fa funcions de policia administrativa, desenvolupant les actuacions necessàries per 
comprovar l’adequació de les activitats a les ordenances municipals i a la resta de 
reglaments. I, en l’àmbit de la seguretat ciutadana pròpiament dita, l’Àrea promou les 
intervencions preventives adreçades a evitar la comissió d’actes delictius, i quan s’han 
produït, col·labora amb els altres Cossos de Seguretat per a les oportunes investigacions i 
detencions. L’Àrea assumeix la funció assistencial de prestar atenció especial a persones 
en situació de desemparament: menors, gent gran, víctimes d’accident o de delictes. 
 
Té encomanades també les funcions de protecció civil en els casos de catàstrofes i 
emergències. Supervisa els plans d’autoprotecció dels edificis públics i activa els plans 
d’autoprotecció per als esdeveniments populars. Gestiona el Cos de Bombers Voluntaris i 
representa el municipi dins l’Agrupació de Defensa Forestal Massís de l’Ordal, assumint les 
tasques corresponents. S’ocupa del manteniment i subministraments de la Prefectura de 
Policia i del Quarter dels Bombers Voluntaris. 
 
- ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS: Porta a terme la neteja i conservació de la xarxa del 
clavegueram municipal, la gestió i manteniment del sistema d’enllumenat públic i gestiona 
la recollida de residus en l’àmbit domèstic, comercial i industrial (rebuig, orgànica, paper i 
vidre, recollida d’andròmines i voluminosos, recollida de poda i restes vegetals), així com 
la neteja viària de carrers, parcs i places. S’encarrega del Pla de Prevenció de Residus, de 
la seva difusió i de la conscienciació de la ciutadania envers aquest tema. 
 
Gestiona i fa el seguiment de la concessió del servei d’abastament d’aigua potable. Té al 
seu càrrec la gestió dels equipaments de Deixalleria Municipal i Cementiri Municipal, així 
com el control i seguiment de la qualitat en la prestació dels serveis. Coordina i col·labora 
amb les empreses proveïdores de serveis i subministraments públics no municipals (gas, 
electricitat i telefonia) pel que fa a la seva implantació al municipi i a la qualitat dels serveis, 
gestionant i traslladant les incidències i queixes de la ciutadania. 
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- ÀREA D’URBANISME: s’encarrega de l’ordenament, transformació i conservació del sòl, 
incloent el subsòl i el vol. Promou i estableix el planejament urbanístic del municipi i vetlla 
per la legalitat urbanística, aplicant, si escau, mesures de disciplina. Atorga les llicències 
urbanístiques, les llicències d’obres i les llicències per a l’establiment d’activitats 
econòmiques, vetllant pel seu compliment. Fa propostes de regulació normativa en relació 
als diferents usos i activitats i impulsa la creació i/o modificació de les ordenances sobre 
urbanisme i construcció. 
 
Representa l’Ajuntament a les Juntes de Compensació, les Associacions Administratives de 
Cooperació, les Associacions de Propietaris i les Associacions de Veïns de les 
urbanitzacions, així com a d’altres entitats urbanístiques col·laboradores de l’Administració. 
 
- ÀREA DE VIA PÚBLICA I HABITATGE: s’ocupa de mantenir en bones condicions d’ús tot 
allò que es troba a la via pública i a l’espai públic en general. Conserva i millora el mobiliari 
urbà i el dels parcs infantils. Manté voreres, calçades, senyalització vial i gestió de guals. 
Manté els parcs i zones verdes, vetllant per l’adequada reposició, poda i conservació 
d’arbrat viari. 
 
Projecta i gestiona obres a la via pública, redactant els projectes tècnics i dirigint l’execució 
de les obres públiques de reforma i millora dels carrers, places, parcs urbans i de l’espai 
públic del municipi. 
 
Porta a terme les polítiques d’habitatge i s’encarrega dels habitatges i locals de propietat 
municipal, així com del Registre Municipal de Sol·licitants d’Habitatge Públic. Gestiona i fa 
el manteniment del parc d’habitatges públics. Estableix i vetlla pel compliment de les 
mesures establertes per donar ús i promoure el lloguer social dels habitatges desocupats. 
 
TERCER. Efectuar a favor dels regidors i les regidores que a continuació es detallen les 
delegacions generals i particulars de competències en relació a les atribucions de proposta, 
impuls, gestió i resolució dels assumptes corresponents a les respectives àrees des gestió 
i amb les facultats que s'indiquen a títol merament enunciatiu en la present resolució: 
 
- Rosa Boladeras Serraviñals: Àrea de Medi Ambient i Àrea de Via Pública i Habitatge 
- Ramón Gabarron Rubio: Àrea de Finances i Àrea de Règim Interior  
- Mercè Rocas i Rubió: Àrea de Mobilitat i Àrea de Seguretat Ciutadana 
- Jordi Anducas i Planas: Àrea de Desenvolupament Econòmic i Àrea de Joventut 
- Carme Benito Gómez: Àrea de Cultura 
- Manel Ripoll i Puertas: Àrea d’Atenció a la Ciutadania, Àrea de Comunicació i Àrea de 

Salut Pública 
- Alfredo Prado García: Àrea de Cooperació i Solidaritat, Àrea d’Ensenyament i Àrea 

d’Esports 
- Arturo Martínez Laporta: Àrea de Benestar Social i Gent Gran i Àrea de Polítiques 

d’Igualtat.  
- José Antonio Andrés Palacios: Àrea de Serveis Públics 
 
QUART. Les atribucions delegades corresponents a les diferents àrees de gestió 
comprendran la coordinació i l’exercici de les facultats recollides a continuació, sempre que 
no estiguin delegades o corresponguin a un altre òrgan: 
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I.- EN GENERAL: 
 
1. L’exercici de les competències delegades en relació a les matèries assignades, la 

direcció, coordinació i gestió de l'àrea corresponent i dels serveis inclosos en l'àrea 
corresponent. 

2. La incoació, impuls i instrucció dels expedients que corresponguin a l’àrea delegada. 
3. La competència per a la signatura dels escrits, oficis, propostes, i d'altres documents 

necessaris per la gestió de tots els actes relacionats amb les matèries delegades. 
4. Dictar els actes definitius que determinin la finalització dels procediments quan la 

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

5. La resolució dels recursos administratius i de les reclamacions administratives prèvies 
que s'interposin contra actes de tràmit i/o definitius, en els casos en que tinguin 
delegades les competències resolutòries. 

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

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

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

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

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

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

 
II.- EN PARTICULAR 
 
Es deleguen competències resolutòries de manera particular en les àrees i pels assumptes 
que s’especifiquen en cada una d’elles:  
 
A) ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN 
 
- La formulació, proposta i resolució d’atorgament de prestacions d’urgència social.  
 
- La tramitació, proposta i resolució de les beques de menjador escolar així com de la resta 
d’expedients de concessió d’ajuts en matèria de benestar social i pobresa energètica. 
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B) ÀREA DE MOBILITAT  
 
- La gestió, tramitació i resolució dels expedients d’alienació de vehicles abandonats.  
- Les autoritzacions per al tancament provisional de determinades vies urbanes, com a 
conseqüència d’actes o espectacles que no estiguin organitzats per l’Ajuntament.  
 
C) ÀREA DE SALUT PÚBLICA 
 
- La gestió del cens municipal d'animals de companyia, les tasques d'inspecció i vigilància 

i la recollida, recuperació i acolliment d'animals abandonats. 
- La concessió de llicències per a la tinença de gossos potencialment perillosos.  
- La tramitació i resolució dels expedients sancionadors per infraccions de la normativa en 

matèria de seguretat alimentària i animals domèstics de companyia,  així com l'adopció 
de mesures provisionals o cautelars, en el seu cas. 

 
D) ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA 
 
- La tramitació dels expedients en relació a la venda de material pirotècnic, de conformitat 
amb la normativa vigent.  
 
- La tramitació i resolució dels expedients sancionadors per l’incompliment de les ordenances 
i reglaments municipals i de la Llei d’ordenació del trànsit de vehicles, inclosa l’adopció de 
mesures cautelars en matèria d'infracció de trànsit i la proposta a l’administració competent 
de la retirada del permís de conduir com a conseqüència d’una infracció.  
 
E) ÀREA DE VIA PÚBLICA I HABITATGE 
 
B.1. En matèria de Via Pública 
 
- La tramitació i resolució dels expedients relatius a l’obertura de rases i instal·lació de 
canalitzacions a la via pública i/o domini públic.  
 
- L’autorització, resolució i extinció de les llicències d’ocupació de la via pública, per a usos i 

ocupacions que no impliquin ús privatiu. 
-  L’autorització, resolució i extinció de les llicències d’ocupació temporal de la via pública i 
dels espais públics que comportin ús privatiu i no estiguin sotmeses a concessió o licitació 
pública. 
 
-  La concessió, denegació i modificació de llicències d’entrada i sortida de vehicles. 
 
- La concessió, denegació i modificació de les autoritzacions relatives a reserves 
d’estacionament. 
 
B.2. En matèria d’Habitatge 
 
- La tramitació i resolució dels expedients vinculats al Registre municipal de sol·licitants 
d’habitatge públic. Aquesta delegació inclou tots aquells tràmits relatius a la inscripció, 
concessió, desistiment, renuncia i qualsevol altra circumstància relacionada amb aquest 
àmbit. Així mateix inclourà tots aquells actes administratius inherents a la gestió ordinària 
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dels habitatges, com ara lloguers, devolució de fiances i similars. Resta exclosa de la 
delegació la facultat de revisió i actualització de les rendes. 
 
CINQUÈ.  Delegar indistintament en tots els regidors i les regidores que conformin en cada 
moment la Corporació municipal les competències que aquesta Alcaldia ostenta per a 
autoritzar matrimonis civils atribuïda per aplicació de l’article 51.1 del Codi Civil. L’exercici 
de la delegació es portarà a terme d’acord amb l’ordre que s’estableixi des de l’Alcaldia, 
sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir més d’un regidor o regidora delegat 
o delegada.  
 
SISÈ. Les facultats delegades en aquesta resolució tenen caràcter indefinit, sense perjudici 
de la potestat de revocació i advocació del òrgan delegant, i s’hauran d’exercir, dins dels 
límits legals, directament pel titular sense possibilitat de ser delegades de nou. En les 
resolucions adoptades per delegació, a la part expositiva s’hauran de fer constar les dades 
de la resolució per la qual s’efectua la delegació. 
 
SETÈ. L’exercici de les delegacions s’efectuarà tenint en compte el principi de coordinació 
que es materialitza en la cooperació i informació recíproca entre les diferents àrees i la 
cooperació i informació recíproca dins les diferents àrees i les regidories delegades 
adscrites, així com l’obligació d’informar a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local de les 
resolucions dictades per delegació en aquells assumptes d’especial rellevància, sense 
perjudici de les facultats de control i fiscalització d’altres òrgans municipals. 
 
VUITÈ. En cas d’absència, vacant o malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i 
les regidores delegats i/o delegades amb facultats resolutòries, l’alcaldessa assumirà 
directament i automàticament les seves competències delegades en aquells assumptes 
puntuals que hagin de resoldre’s sense demora, entenent-se a aquests efectes exercida la 
potestat d’advocació de manera puntual, i així es farà constar en la resolució. 
 
NOVÈ. Aquest Decret entrarà en vigor el mateix des de la seva signatura i produirà plens 
efectes jurídics prèvia acceptació expressa o presumpta per part de les persones 
delegades, en els termes recollits en l’apartat següent. 
 
DESÈ.- Notificar aquesta resolució a tots i totes els regidors i les regidores delegats 
significant-los que, per tal de ser efectiva la delegació, hauran d’acceptar-la manera 
expressa. No obstant això, s’entendrà acceptada la delegació de forma tàcita si en el 
termini dels tres dies següents al de la seva notificació no efectuen manifestació expressa 
de la no acceptació. 
 
ONZÈ. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis 
de la Corporació i al web municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui 
lloc, per al seu coneixement.” 
 
5.Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local sobre l’establiment de la 
periodicitat de les seves sessions ordinàries. 

L’alcaldessa dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local en el que, d’acord amb 
les determinacions del ROM, es fixa la periodicitat de les sessions ordinàries. El text de 
l’acord és el següent: 
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“Com a resultat de les eleccions locals celebrades el 24 de maig de 2015, convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, el 13 de juny de 2015 es va dur a terme 
el Ple extraordinari de constitució de la Corporació, amb la pressa de possessió dels 
candidats electes i l’elecció de l’alcaldessa. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 1092 s’han nomenat els membres de ple dret de la Junta de 
Govern Local d’aquest Ajuntament, i s’ha convocat la sessió constitutiva per al proper 
dilluns, dia 22 de juny de 2015, a les deu hores. 
 
Tot i que quant al règim de sessions ordinàries, l’article 99 del TRLMRLC determina que 
serà el Ple municipal l’encarregat de determinar la seva periodicitat, l’article 51.2 del ROM 
estableix que en la sessió constitutiva d’aquest òrgan s’establirà el règim de sessions 
ordinàries de periodicitat pre-establerta, que com a mínim tindrà caràcter mensual, havent 
de donar compte d’aquest acord al Ple municipal. 
 
Per tot l'exposat aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l'article 21.1 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb 
l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.  Determinar que la Junta de Govern Local es reunirà per celebrar les sessions 
ordinàries amb una periodicitat setmanal, els dilluns a les 10 hores, sense perjudici de la 
facultat de l’alcaldessa per efectuar la convocatòria en horari diferent per necessitats del 
servei. 
 
Si aquest dia coincideix en festiu o vigília de festiu, la sessió ordinària es durà a terme el 
dia i hora que l’alcaldessa assenyali a la convocatòria. El mes d'agost es considerarà inhàbil 
als efectes de celebració de sessió ordinària. 
 
SEGON. Donar compte de l’acord a la propera sessió plenària que es celebri.” 
 
Alcaldessa 
 
Explica que les Juntes de Govern Local es faran, segons l’acord de constitució, cada dilluns al mati a 
les 10 hores, considerant-se inhàbil el mes d’agost. 
 
6. Donar compte de la constitució dels grups municipals i nomenament de 
portaveus. 

El 13 de juny de 2015 es va constituir la nova Corporació, com a resultat de les eleccions 
locals celebrades el passat 24 de maig, i es va procedir a l’elecció de l’alcaldessa. 
 
La constitució d’aquesta nova Corporació fa necessària l’adopció de tots aquells acords 
relacionats amb la nova organització municipal per al Mandat 2015-2019. 
 
L'article 50 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, estableix que en els municipis de més de 20.000 
habitants s'hauran de constituir grups municipals per al millor funcionament dels òrgans de 
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la Corporació. Igualment es disposa que cada membre electe haurà de presentar a l'Alcaldia 
una declaració signada on ha d'expressar el grup municipal al qual desitja d'esser adscrit. 
 
L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
determina que als efectes de la seva actuació corporativa els membres de les corporacions 
locals es constituiran en grups polítics, en la forma i amb els drets i les obligacions que 
s’estableixin, amb independència del nombre d’habitants del municipi. En el cas d’aquells 
que no s’integrin en el grup polític de la formació electoral per la qual van resultar elegits 
o que abandonin el seu grup de procedència tindran la consideració de membres no 
adscrits. 
 
L’article 23 del Reglament Orgànic Municipal determina la constitució d’un únic grup municipal 
per cada llista electoral que hagi obtingut representació plenària. La constitució del grup es 
comunicarà a l’Alcaldia mitjançant escrit signat pel regidor o regidora que encapçali la seva 
corresponent llista, donant-se compte al Ple municipal.  
 
Des de la celebració del Ple constitutiu, els caps de llista de les diferents formacions amb 
representació municipal, han presentat els escrits corresponents davant aquest 
Ajuntament. 
 
Els representants de la candidatura presentada per Convergència i Unió sol·liciten en la 
sessió plenària el canvi de la denominació del grup inicialment proposada (CIU) per la de 
Convergència Democràtica de Catalunya, partit polític amb el qual van concórrer a les 
eleccions, a l’empara del que determina l’article 73 de la LRBRL.  
 
Per tot l’exposat el Ple Municipal, 
 
ACORDA 
 
PRIMER. Donar-se per assabentat de la constitució dels grups municipals, de la seva 
denominació, dels seus membres integrants així com de la designació del portaveu titular i, 
si escau, del/s portaveu/s suplent/s, d’acord amb el detall següent: 
 

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

 
 

Grup Municipal d’ERC 
Montserrat Febrero i Piera  
Mercè Rocas i Rubió Portaveu 
Arturo Martínez i Laporta Segon portaveu suplent 
Jordi Anducas i Planas Primer portaveu suplent 
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Grup Municipal de la CUP 
Albert Cañellas Pagès Primer portaveu suplent 
Xavier Miquel Pons Portaveu 
Miracle Guerra Sala Segona portaveu suplent 

 
 

Grup Municipal de CDC 
Eric Blanco Moragas Portaveu 
Pol Ejarque Cortés Portaveu suplent 

 
 

Grup Municipal de Moviment pel Canvi (MPC) 
Manel Ripoll i Puertas Portaveu 

 
 

Grup Municipal de GIU 
José Antonio Andrés Palacios Portaveu 

 
Grup Municipal d’Iniciativa Movem Corbera 
Antonio Moreno Ruiz Portaveu 

 
Grup Municipal del Partit Popular 
Alfonso Olarte Rodes Portaveu 

 
SEGON. Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups municipals als efectes 
que corresponguin. 
 
Alcaldessa 
 
Demana a la secretària que exposi la proposta. 
 
Secretària 
 
Explica que, segons la normativa catalana, un cop constituïda la Corporació, les diferents llistes 
electorals que han obtingut vots hauran de formar-se com a grups municipals i nomenar-ne portaveu. 
Diu que en el cas de Catalunya no hi ha un termini en concret però s’ha de fer abans del Ple 
d’organització, que és el ple que s’està fent avui. 
 
Explica que farà lectura de la proposta, incloent al Partit Popular ja que el senyor Olarte es va 
presentar a Secretaria tot i que el seu nomenament com a grup quedava condicionat a que prengués 
possessió. Atès que ha pres possessió, s’incorpora llavors a la proposta. 
 
Explica que a la vista de la votació que s’ha fet per part del senyor Èric Blanco, potser ara seria el 
moment adient per a canviar la denominació del grup a Convergència Democràtica de Catalunya. 
 
Fa lectura de la proposta i al finalitzar demana si algú vol fer alguna consideració, donant la paraula 
al senyor Èric Blanco. 
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Èric Blanco 
 
Sol·licita el canvi de denominació pel de Convergència Democràtica de Catalunya. 
 
7.Determinació del règim de periodicitat de les sessions ordinàries del Ple. 
 
El 13 de juny de 2015 es va constituir la nova Corporació, com a resultat de les eleccions 
locals celebrades el passat 24 de maig, i es va procedir a l’elecció de l’alcaldessa. 
 
La constitució del nou Consistori fa necessària l’adopció de tots aquells acords relacionats 
amb la nova organització municipal per al Mandat 2015-2019. 
 
L’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals estableix que el Ple, 
convocat en el termini dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva resoldrà, entre 
d’altres, sobre la periodicitat de llurs sessions.  
 
L’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL) i l’article 98.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) determinen que els municipis 
amb població entre 5.000 i 20.000 habitants celebraran sessions ordinàries del Ple 
municipal, com a mínim, cada dos mesos.   
 
L’article 47.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el text refós 
de les disposicions vigents en matèria de règim local, assenyala que les Corporacions locals 
podran determinar el règim de sessions de manera que els dies de les reunions ordinàries 
seran fixats prèviament per acord de la Corporació. 
 
A proposta de  l’Alcaldia, el ple acorda el següent:  
 
PRIMER. Determinar que el Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat es reunirà en 
sessió ordinària l’últim dimarts dels mesos de gener i setembre, i el segon dimarts dels 
mesos de març, maig, juliol i novembre, a les vint hores, al Saló de Plens de la Casa 
Consistorial. 
 
SEGON. Establir que per al cas que el dia preestablert coincideixi amb festiu o vigília de 
festiu, la sessió podrà tenir lloc, també amb caràcter d’ordinària, el dia i hora que 
s’assenyali per l’Alcaldia.  
 
TERCER. Traslladar aquest acord als portaveus dels diferents grups municipals i als 
departaments municipals. 
 
Alcaldessa 
 
Fa explicació de la proposta. 
 
Xavier Miquel Pons 
 
Comenta que en el document que ell té, no apareix el mes de juliol. 
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L’alcaldessa 
 
Respon que juliol ha d’estar i que segur es tracta d’un error, per la qual cosa se sotmet la proposta 
a votació incorporant aquesta rectificació. 
 
Explica que respecte al ple ordinari d’aquest mes de juliol, com s’ha fet el ple extraordinari de 
constitució d’avui, es passarà a l’últim dimarts del mes de juliol, que serà el 28 el Ple i el 21 la 
Comissió Assessora. 
 
Demana es passi a votació si no n’hi ha més intervencions. 
 
Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco Moragas 
i Pol Ejarque Cortés (CDC), Albert Cañellas Pagés, Xavier Miquel Pons, Miracle Guerra Sala (CUP-PA), Rosa Boladeras Serraviñals, 
Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC-CP), , Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, 
Arturo Martínez Laporta, Jordi Anducas Planas (ERC-AM). 
 
Abstenció: Antonio Moreno Ruíz (ICV-MC-E). 
 
S’aprova per majoria absoluta. 
 
8.Determinació del nombre, denominació i composició de les Comissions 
Informatives. 

Com a resultat de les eleccions locals celebrades el 24 de maig de 2015, convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, el 13 de juny de 2015 es va dur a terme 
el Ple extraordinari de constitució de la Corporació, amb la pressa de possessió dels 
candidats electes i l’elecció de l’alcaldessa. 
 
L’article 38 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals determina que dins els 
trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l’alcalde/essa convocarà la sessió o 
sessions extraordinàries del Ple de la Corporació que siguin necessàries per resoldre, entre 
d’altres, sobre la creació i composició de les Comissions informatives permanents.  
 
L’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
disposa que, en tots els municipis amb població superior als 5.000 habitants, seran òrgans 
preceptius les Comissions Informatives les quals tenen per objecte l’estudi, informe o 
consulta dels assumptes que s’han de sotmetre a consideració del Ple municipal, així com 
el seguiment de la gestió de diferents òrgans municipals, sense perjudici de les funcions 
de control que corresponen al Ple. Així mateix, s’estableix que tots els grups polítics 
integrants de la Corporació tindran dret a participar en les Comissions Informatives, 
mitjançant la presència de regidors/es pertanyents als mateixos en proporció al nombre 
de regidors/es que tinguin en el Ple. 
 
D’altra banda, l’article 116 LRBRL estableix que els comptes anuals de la Corporació es 
sotmetran a informe de la Comissió Especial de Comptes, preceptiva a tots els 
ajuntaments. L’article 212 del Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per la qual s’aprova 
el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRHL) disposa que la Comissió 
Especial de Comptes haurà d’estar constituïda per membres dels diferents grups polítics 
integrants de la Corporació. 
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Igualment, la legislació de règim local de Catalunya estableix a l’article 60 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMC) que en municipis amb població superior als 5.000 habitants 
les Comissions Informatives són òrgans necessaris que tenen com a objecte l’estudi i el 
dictamen previs dels assumptes que s’han de sotmetre al Ple, o bé a la Junta de Govern 
Local quan actuï per delegació del Ple. S’estableix que correspon al Ple determinar el 
nombre i la denominació de les comissions d’estudi, d’informe o de consulta i llurs 
modificacions. Aquestes romandran integrades pels membres que designin els diferents 
grups polítics que formen part de la Corporació. També els articles 48.1.c) i 58 TRLMC 
disposen el caràcter preceptiu de la Comissió Especial de Comptes integrada per tots els 
grups polítics integrants de la Corporació.  
 
Correspon al Ple municipal, per majoria absoluta, determinar el nombre de Comissions 
Informatives, determinar el nombre de membres que compondran cadascuna d’elles, i 
determinar la periodicitat. Aquestes seran presidides per l’alcaldessa sense perjudici de la 
delegació d’atribucions al respecte. 
 
A proposta de  l’Alcaldia, el ple acorda el següent:  
 
PRIMER.- Constituir la Comissió Assessora, com a comissió informativa general de 
caràcter permanent, que tindrà per funció l’estudi, la consulta i l’informe amb caràcter 
preceptiu de tos els assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple municipal i 
a la Junta de Govern Local quan actuï per delegació del Ple, tret dels supòsits d’urgència i 
d’aquelles matèries reservades a la Comissió Especial de Comptes, i estarà integrada pels 
membres següents: 
 

- Presidència: L’alcaldessa o regidor/a en qui delegui 
- Vocals: 1 representant de cada Grup Municipal 
- Secretari/a: La secretària general de l’Ajuntament o funcionari/a en qui delegui. 

 
SEGON. Constituir la Comissió Especial de Comptes, que assumirà les competències 
establertes a l’article 116 de la LRBRL en concordança amb l’article 212 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals 
i que estarà integrada pels membres següents: 
 

- Presidència: L’alcaldessa o regidor/a en qui delegui 
- Vocals: 1 representant de cada Grup Municipal 
- Secretari/a: La secretària general de l’Ajuntament o funcionari/a en qui delegui. 

 
TERCER. Determinar, per a ambdues comissions, el sistema de vot ponderat en funció 
dels resultats obtinguts per cada una de les candidatures en les eleccions municipals del 
24 de maig de 2015, de conformitat amb els següents percentatges: 
 

- PSC-CP: 21,49%  
- ERC-AM: 18,80 % 
- CUP-PA: 17,72% 
- CiU: 10,76% 
- MPC: 9,27% 
- GIU: 8,07%  
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- PP: 7,28% 
- ICV-MC-E: 6,61% 

 
QUART. Determinar que el quòrum mínim d’assistència serà d’un terç dels seus membres, 
que en cap cas podrà ser inferior a tres, i els acords s’adoptaran per majoria simple, amb 
vot de qualitat del president o presidenta en cas d’empat, i sense perjudici de la formulació 
de vots particulars. 
 
CINQUÈ. Determinar que les sessions ordinàries de la Comissió Assessora s’efectuaran 
quan existeixin assumptes a dictaminar i tindran lloc, preferentment, el dimarts anterior al 
de la celebració de les sessions ordinàries del Ple municipal, a l’hora que es determini per 
la Presidència.  
 
També es podran dur a terme sessions extraordinàries, en els mateixos termes, quan sigui 
necessari a convocatòria del seu president o presidenta i, en qualsevol cas, sempre que 
s’hagin de dictaminar assumptes a resoldre per la Junta de Govern Local per delegació del 
Ple municipal i no coincideixin amb la celebració de sessions ordinàries d’aquest òrgan. 
 
La convocatòria haurà de realitzar-se  amb una antelació mínima de dos dies hàbils, tret 
d’aquelles sessions que es convoquin amb caràcter extraordinari i urgent. 
 
CINQUÈ. La Comissió Especial de Comptes es reunirà amb la periodicitat determinada en 
l’article 212 del Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
SISÈ. Indicar als portaveus dels Grups Municipals que de conformitat amb el que 
determina l’article 60 del TRLMRLC hauran de designar i notificar a la Secretaria General, 
en el termini màxim dels deu dies següents al de l’adopció d’aquest acord els membres de 
cada una de les comissions per tal que es procedeixi al seu nomenament mitjançant Decret 
d’Alcaldia. 
 
SETÈ. Traslladar aquest acord als diferents departaments municipals i als grups municipals 
per al seu coneixement. 
 
Alcaldessa 
 
Fa una explicació de la proposta i al preguntar si algú vol intervenir, dóna la paraula al 
senyor Xavier Miquel Pons. 
 
Xavier Miquel Pons 
 
Demana saber perquè les votacions són ponderades. 
 
Alcaldessa 
 
Respon que així ho determina la llei, explicant que assisteix un representant de cada grup 
però sempre va en funció del percentatge total obtingut de vots a les eleccions. 
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Secretària 
 
Explica que la Llei municipal de Catalunya, Decret legislatiu 2/2003, contempla aquesta 
possibilitat de que, en comptes de que hi hagi tanta representació en nombre de membres 
com a membres electes de la llista, es pugui fer el vot ponderat amb l’assistència d’un de 
cada grup i desprès ponderar el vot en percentatge, de conformitat amb els resultats 
obtinguts a les eleccions. 
 
Alcaldessa 
 
Dóna la paraula al senyor Èric Blanco. 
 
Èric Blanco 
 
Diu que en relació amb els punts que s’han presentat avui al ple, un se’n adona que dels 
tres lemes que tenen els partits que conformen el nou govern, el de nova Corbera, el de 
moviment pel canvi i el de idees clares, sembla ser que l’únic és el de idees clares, perquè 
sembla que les tenen clares sobre el perquè estan aquí i sobre el que volen fer. Es podria 
dir que és un ple calcat al que va haver-hi fa quatre anys, res ha canviat i tot continua 
igual. 
 
Diu que al marge de les comissions i al marge del que preveu la llei, voldria saber què és 
el que pensen fer de diferent a l’hora de traslladar aquest missatge. S’han creat  la Comissió 
Assessora i la Comissió Especial de Comptes però els proposa la creació d’altres comissions 
que responguin a temes que són estratègics per al municipi. Com ja va dir en el Ple de 
constitució, el seu grup farà una oposició digna en allò  que no els agradi però també una 
oposició constructiva proposant tot allò que considerin sigui beneficiós. Per això proposa 
la creació de tres comissions especials al marge de les existents. Una comissió especial de 
transparència, on totes les forces polítiques puguin debatre sobre el nivell de transparència 
que ha de regir en la gestió municipal com també a la mateixa oposició. També els 
agradaria la creació d’una comissió especial de desenvolupament econòmic encarada a la 
millora del comerç que està molt castigat i també amb la creació de llocs de treball dignes 
i de qualitat, com a millor manera de fer política social. Una comissió especial d’emergència 
social perquè s’estan vivint moments molt crítics i hi ha moltes persones que ho estan 
passant molt malament, en la que existeixi un debat entre totes les forces polítiques amb 
el recolzament dels agents socials.  
 
Proposa que aquestes comissions es facin setmanes abans del Ple per tal d’evitar la 
concentració de reunions i que les presidències d’aquestes reunions estiguin en mans de 
regidors i regidores que no estiguin a l’equip de govern.  
 
Alcaldessa 
 
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno. 
 
Antonio Moreno 
 
Manifesta el seu acord a la proposta presentada pel senyor Èric Blanco, al considerar que 
són temes molt importants per al municipi. 
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Alcaldessa 
 
Demana es passi a votació si no n’hi ha més intervencions. 
 
Vots a favor: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Albert Cañellas Pagés, Xavier Miquel 
Pons, Miracle Guerra Sala (CUP-PA), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, 
Carme Benito Gómez (PSC-CP), , Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez Laporta, Jordi 
Anducas Planas (ERC-AM). 
 
Abstenció: Antonio Moreno Ruíz (ICV-MC-E), Alfonso Olarte Rodés (PP), Èric Blanco Moragas i Pol Ejarque Cortés 
(CDC). 
 
S’aprova per majoria absoluta. 
 
9. Delegació de competències del Ple municipal en favor de l’Alcaldia i de la Junta 
de Govern Local.  
 
El 13 de juny de 2015 es va constituir la nova Corporació, com a resultat de les eleccions 
locals celebrades el passat 24 de maig, i es va procedir a l’elecció de l’alcaldessa. 
 
La constitució del nou Consistori fa necessària l’adopció de tots aquells acords relacionats 
amb la nova organització municipal per al Mandat 2015-2019. 
 
L’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
estableix que el Ple podrà delegar l'exercici de llurs atribucions en l'alcalde i en la Junta de 
Govern Local, tret d'algunes d'elles que es determinen com a legalment indelegables. 
 
Els articles 52.4, 54 i 57 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), disposa que la Junta de 
Govern Local tindrà com atribucions l'assistència a l'alcalde i aquelles altres que el mateix 
alcalde o d'altres òrgans municipals li deleguin o li atribueixin les lleis. La delegació 
d'atribucions del Ple a favor de la Junta de Govern Local requereix l'acord adoptat per 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. La delegació de 
competències puntuals en favor de l’Alcaldia requereix majoria simple. 
 
Per tot l’exposat, a proposta d’Alcaldia, el Ple acorda el següent:  
 
PRIMER. Delegar en l’Alcaldia les competències següents: 
 

a) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en 
matèries de competència plenària, havent de donar compte al Ple municipal, en la 
següent sessió que se celebri, de les resolucions que s’adoptin en aquesta matèria.  

b) Els actes de tràmit vinculats a expedients de contractació i de concessió de béns i 
serveis de competència plenària que hagin estat delegats a la Junta de Govern 
Local.  

c) La declaració de lesivitat dels actes administratius dictats per l’Alcaldia. 
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SEGON. Delegar en la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió Assessora, 
les competències següents: 
 

a) La declaració de lesivitat dels actes administratius dictats per la Junta de Govern 
Local. 

b) Les contractacions de qualsevol tipus no atribuïdes a l’Alcaldia per la Disposició 
addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova 
el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), o normativa que el 
substitueixi). Resten exclosos d’aquesta delegació els actes de tràmit dels 
expedients, per haver estat delegats en favor de l’Alcaldia. 

c) Les concessions de béns i serveis que siguin de competència plenària, de 
conformitat amb la Disposició addicional segona del TRLCSP (o normativa que el 
substitueixi), sempre que la durada total no superi els 5 anys en aquells casos en 
què la seva quantia excedeixi el 20% dels recursos ordinaris del pressupost. Resten 
exclosos d’aquesta delegació els actes de tràmit dels expedients, per haver estat 
delegats en favor de l’Alcaldia. 

d) L’adquisició de béns i drets no atribuïda a l’Alcaldia per la Disposició addicional 
segona del TRLCSP (o normativa que el substitueixi).  

e) L’alienació de béns, inclosos els béns declarats de valor històric o artístic,  sempre 
que la seva quantia no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost. 

f) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió, o quan encara no estiguin previstos en el pressupost.  

g) L’aprovació de projectes d’obres ordinàries que comportin expropiació. 
h) L’establiment o modificació de preus públics. 
i) Els expedients sobre autoritzacions o denegacions de compatibilitat del personal al 

servei de la Corporació. 
j) La imposició de les sancions establertes per la comissió d’infraccions de caràcter 

greu i molt greu tipificades per la normativa estatal i autonòmica sobre la tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos. 

k) L’establiment o modificació dels preus públics. 
l) Els sortejos públics per a la formació dels membres de les meses en els processos 

electorals. 
m) L’aprovació dels plans i programes en matèria de protecció civil. 
n) La sol·licitud i acceptació de subvencions i qualsevol altra ajuda econòmica que 

atorguin a l’Ajuntament altres administracions publiques o persones físiques o 
jurídiques, i que sigui de competència plenària per així determinar-ho la normativa 
d’aplicació.  

 
TERCER. Determinar que en relació a les autoritzacions i disposicions de despeses i al 
reconeixement d’obligacions s’estarà a allò que estableixin les corresponents bases 
d’execució del pressupost. 
 
QUART. Determinar que la delegació de competències en favor de l’Alcaldia i de la Junta 
de Govern Local inclou la relativa a la resolució dels recursos i/o al·legacions. 
 
CINQUÈ. Advertir que les resolucions i els acords que s’adoptin sobre qualsevol de les 
matèries abans esmentades hauran d’especificar que es realitzen per delegació del Ple 
municipal, fent constar les dades de l’acord pel qual s’efectua dita delegació. En cap cas 
podran ser delegades en favor de tercers. 
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SISÈ. Determinar que aquests acords entraran en vigor al dia següent al de la seva adopció 
i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat de revocació i advocació del òrgan 
delegant.   
 
SETÈ. Notificar aquests acords a tot el personal de l’Ajuntament de Corbera i ordenar la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis de la Corporació i al 
web municipal.” 
 
Alcaldessa 
 
Explica que segons la normativa vigent local, es celebra ple cada dos mesos i per tant, es considera 
efectiu que aquest òrgan delegui en la Junta de Govern determinats assumptes per tal d’evitar una 
dilació indeguda, al mateix temps que es redueix la despesa pública que suposaria la celebració de 
plens extraordinaris per a la resolució d’aquests assumptes.  
 
Vol deixar clar que aquests assumptes que el Ple delega a la Junta de Govern s’hauran de sotmetre, 
igualment, al dictamen per part de la Comissió Assessora, el que implica el coneixement de tots els 
assumptes per part de tots els grups municipals.  
 
D’altra banda, a les sessions de la Junta de Govern Local en aquells punts que estiguin delegats pel 
Ple i que tindran caràcter públic, podrà assistir qualsevol persona en les mateixes condicions 
d’assistència que en un ple qualsevol. 
 
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel de la CUP. 
 
Xavier Miquel 
 
Explica que el seu vot serà en contra perquè entén que són temes de caire polític, com per exemple 
les contractacions o l’aprovació de projectes que comportin expropiació o l’establiment dels preus 
públics. Entén que el ple és l’òrgan de debat públic i considera que delegar aquestes competències a 
la Junta de Govern és una manca de transparència i de debat. 
 
Alcaldessa 
 
Respon que potser no s’ha sabut explicar des d’un principi, però el fet que estigui delegat a la Junta 
de Govern Local no implica que els portaveus no puguin assistir i que també poden ser públics i 
oberts a la ciutadania. Explica que tindran la mateixa informació com si fos un Ple i es fa per a no 
celebrar plens extraordinaris contínuament.  
 
Xavier Miquel  
 
Manifesta no entendre perquè, llavors, no es pot fer en un ple normal. 
 
Alcaldessa 
 
Respon que si per exemple, hi ha un tema urgent i ha de passar per Ple, hauria de ser d’aquí a dos 
mesos i de l’altra manera es podria resoldre el tema més ràpidament per Junta de Govern, evitant 
així convocar un ple extraordinari amb la despesa que això comporta.  
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Secretària 
 
Explica que si està delegat a la Junta sempre es resoldrà a la Junta i no s’inclourà en cap Ple però 
haurà d’estar dictaminat per la Comissió Assessora. Si es pot estar en una sessió ordinària que 
coincideixi amb la prèvia del Ple s’inclourà i si no, s’haurà de convocar una sessió extraordinària en 
funció del tema a tractar, perquè a vegades els terminis no els marca l’ajuntament si no que ve 
determinada pel tema en qüestió. El fet de que estigui dictaminat per l’Assessora implica que els 
grups polítics tenen la mateixa intervenció com si fos un assumpte plenari i el que aquella part de la 
Junta on es tractin assumptes delegats pel Ple sigui pública significa que pot haver-hi el mateix nivell 
d’intervenció. Sí que és cert que la gent que no forma part de la Junta no podrà votar a la Junta però 
res impedeix que com a regidor es pugui interposar un recurs de reposició si no s’estigués d’acord. 
És cert que es fa per agilitzar tràmits dient que quan es parla així es pensa en un gran projecte però 
hi ha projectes que són molt petits i en el que s’expropia una part molt petita de la finca. O es fa així 
o bé s’hauria d’esperar dos mesos o convocar un ple extraordinari on s’han de pagar totes les dietes. 
És una qüestió de gestió i per allò en que no s’estigui d’acord sempre hi ha mecanismes. 
 
Xavier Miquel  
 
Diu que entén que poden haver casos urgents però hi ha d’altres temes, com per exemple, els preus 
públics o contractacions, que entén que es poden preveure amb suficient antelació i que podrien 
passar per un Ple. 
 
Sobre el tema de les dietes, també es poden rebaixar i fer plens cada mes. No creu que sigui un gran 
argument el que s’està defensant. 
 
Alcaldessa  
 
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno. 
 
Antonio Moreno 
 
Manifesta estar d’acord amb el company de la CUP respecte al tema de les dietes, dient que llavors 
en aquest tipus de ple no es cobri. Considera que quan es parla d’un tema important hauria de passar 
per ple per a poder debatre i votar. Proposa derogar això manifestant que s’afegeix a la proposta 
feta per la CUP per a que es convoquin tants plens com siguin necessaris i que en aquests no es 
cobri cap dieta. 
 
Alcaldessa 
 
Dóna la paraula al senyor Èric Blanco. 
 
Èric Blanco 
 
Diu que quan calen tantes explicacions és que la cosa no va bé.  
Es justifica amb l’argument de que els regidors poden assistir-hi però on queda, llavors, el debat 
públic i la gent. 
 
Es fa esment al cost que té un ple extraordinari, que ja estan disposats a no cobrar-lo, i en canvi, no 
es fa esment al que costa una Junta de Govern, 405€ per cada regidor i regidora. Per tant, demana 
que no es justifiqui per temes econòmics perquè la transparència no es pot justificar mai en aquests 
termes. 
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Considera que si s’hagués fet una junta de portaveus amb tots els grups polítics s’hagués pogut 
arribar a un acord sobre els temes que es deuen considerar del dia a dia, quins temes són urgents i 
quins temes són susceptibles d’agilitzar-los. 
 
Alcaldessa 
 
Respon que vol recordar que hi ha temes de Ple delegats a la Junta, i que evidentment també pot 
assistir el públic. Debat haurà igual. 
 
Èric Blanco 
 
Respon que dilluns al matí la gent treballa. 
 
Alcaldessa 
 
Dóna les gràcies al senyor Blanco, demanant que si no hi ha més intervencions es passi a votació la 
proposta. 
 
Vots a favor: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo 
Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC-CP), , Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i 
Rubió, Arturo Martínez Laporta, Jordi Anducas Planas (ERC-AM). 
 
Vots en contra: Antonio Moreno Ruíz (ICV-MC-E), Alfonso Olarte Rodés (PP), Èric Blanco Moragas i Pol Ejarque 
Cortés (CDC), Albert Cañellas Pagés, Xavier Miquel Pons, Miracle Guerra Sala (CUP-PA). 
 
S’aprova per majoria absoluta. 
 
10. Designació de membres de la Corporació en ens i organismes externs. 

El 13 de juny de 2015 es va constituir la nova Corporació, com a resultat de les eleccions 
locals celebrades el passat 24 de maig, i es va procedir a l’elecció de l’alcaldessa. 
 
La constitució del nou Consistori fa necessària l’adopció de tots aquells acords relacionats 
amb la nova organització municipal per al Mandat 2015-2019. 
 
L’article 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL) i l’article 52.2.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) estableixen que el Ple 
és l'òrgan competent per a l'adopció dels acords relatius a la participació en ens 
supramunicipals.  
 
En sentit similar es pronuncia l’article 38.c) del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals (ROFRJ), quan estableix que correspon al Ple la competència per a la designació de 
representants de la Corporació en òrgans col·legiats d'altres institucions o entitats, quan 
siguin de competència plenària.  
 
Un cop analitzats els estatuts dels diferents ens i organismes als quals està adherit aquest 
Ajuntament, correspon ara efectuar proposta de nomenament en relació als membres que 
formaran part dels seus òrgans col·legiats.  
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Resta exclòs d’aquest acord el nomenament de representant en l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per correspondre, com a membre nat, a l’alcaldessa de la Corporació i per haver 
comunicat ja el seu nomenament a aquests efectes. 
 
Per tot l’exposat, a proposta d’Alcaldia, el Ple acorda el següent:  
 
PRIMER. Designar com a representants de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en els 
organismes i entitats externs que es detallen, els membres de la Corporació i/o personal 
al servei d’aquesta que a continuació es relacionen: 
 
CONSORCIS: 
 
§ CONSORCI LOCALRET: Sr. Ramón Gabarrón Rubio 
§ CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT: Sr. Jordi Anducas i Planas  
§ CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA: Sra. Carme Benito Gómez  
 
ASSOCIACIONS: 
 
§ FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: Sr. Alfredo Prado Garcia 
§ AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DEL MASSÍS DE L’ORDAL: Sra. Mercè Rocas i 

Rubió i Sra. Rosa Boladeras Serraviñals 
§ ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ (AMTU): Sra. 

Mercè Rocas i Rubió. Suplent: Sra. Montserrat Febrero i Piera 
§ ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AMI): Sra. Montserrat Febrero 

i Piera 
§ XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT: Sra. Rosa Boladeras 

Serraviñals 
§ FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA: Sra. Montserrat Febrero i Piera 
§ ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES: Sra. Montserrat Febrero i 

Piera 
 
ALTRES ENS 
 
§ CONSELL DE DONES DEL BAIX LLOBREGAT: Sr. Arturo Martínez Laporta i Sra. Sandra 

Medina Fernández 
§ CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA EL CORB: Sr. Alfredo Prado Garcia.  
§ CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA PUIG D’AGULLES: Sr. Alfredo Prado Garcia.  
§ CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA JAUME BALMES: Sr. Alfredo Prado Garcia.  
§ CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA CAU DE LA GUINEU: Sr. Alfredo Prado Garcia.  
§ CONSELL ESCOLAR DE L’INSTITUT CAN MARGARIT: Sr. Alfredo Prado Garcia.  
§ CONSELL ESCOLAR DE L’INSTITUT CORBERA DE LLOBREGAT: Sr. Alfredo Prado 

Garcia.  
§ JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAN MONTMANY DE MAS PASSOLES: Sra. Montserrat 

Febrero i Piera 
§ JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAN MARGARIT: Sra. Montserrat Febrero i Piera 
§ JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA SOLEIA: Sra. Montserrat Febrero i Piera 
§ JUNTA DE COMPENSACIÓ DE SANTA MARIA L’AVALL: Sra. Montserrat Febrero i Piera 
§ JUNTA DE COMPENSACIÓ DELS HERBATGES: Sra. Montserrat Febrero i Piera 
§ JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAN CANONGE: Sra. Montserrat Febrero i Piera 



   
   
   
  
 

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

 
  

SEGON. Requerir als grups municipals de l’oposició perquè en un termini de deu dies des de 
l’adopció d’aquest acord i previ consens entre ells, designin de forma conjunta a un total de 
tres membres com a vocals del Consell Escolar Municipal i ho notifiquin a la Secretaria General 
per tal que s’efectuï el seu nomenament mitjançant Decret d’Alcaldia, del qual se’n donarà 
compte al proper Ple que se celebri. 
 
Per al cas que no efectuïn aquesta designació en el termini conferit, es procedirà d’ofici al 
nomenament dels tres vocals – un de cada grup municipal –  en atenció als vots obtinguts a 
les darreres eleccions municipals. 
 
TERCER. Notificar aquest acord als interessats i lliurar les certificacions oportunes als ens i 
organismes corresponents per tal de fer efectius aquests nomenaments.” 
 
Alcaldessa 
 
Dóna la paraula a la secretària. 
 
Secretària 
 
Explica que tant aquest  punt com en el següent tracten sobre nomenaments a determinar a l’inici dels 
mandats: el nomenament de representants en aquells organismes i ens externs dels quals l’ajuntament 
també forma part, i la determinació dels membres que formaran part dels consells de participació 
sectorial. 
 
Respecte als ens externs, s’ha fet una relació dels ens que l’Ajuntament de Corbera en forma part i al 
costat s’ha posat a la persona que s’ha designat com a membre representant. 
 
Respecte als organismes de consell de participació sectorial, atès que a data d’avui no es compta amb 
els nomenaments efectuats per tots els grups municipals, el que es fa és un requeriment per a que en 
un termini de 10 dies, tots els representants dels grups municipals designin portaveu del seu 
representant per a cadascun dels consells sectorials.  
 
Respecte del Consell Escolar Municipal, que funciona una mica diferent de la resta, s’informa que està 
composat per tres membres de l’equip de govern i tres membres que formin part de l’oposició. Per tant, 
l’oposició s’haurà de posar d’acord per a dir aquests tres membres que hauran d’estar en aquest consell.  
Tal i com es pot llegir a la proposta, si en el termini de deu dies no es nomenen els representants per 
part dels grups de l’oposició, es procedirà d’ofici al nomenament dels tres vocals, en atenció als vots 
obtinguts a les darreres eleccions municipals. En aquest cas és un membre de la CUP, un membre de 
CDC i un membre del PP. 
 
Èric Blanco 
 
Demana més informació sobre la regulació del Consell Escolar.  
 
Secretària 
 
Respon que existeix una regulació municipal on s’estableix la composició però aquesta composició també 
ve donada en base al decret de la Generalitat de Catalunya que ho determina i que va en funció del 
número de centres que hi ha als municipis. 
 
Èric Blanco 
 
Demana saber si es pot fer algun canvi. 
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Secretària 
 
Respon que no. Per a canviar això s’hauria de canviar el reglament i això suposaria una aprovació inicial, 
una exposició pública i una aprovació definitiva com si fos una ordenança. Però també s’hauria d’estudiar 
si la norma permet fer canvis. 
 
Xavier Miquel 
 
Comenta que els sobta que el representant municipal en el Consell de les Dones del Baix Llobregat sigui 
un home, deixant clar que en cap moment estan qüestionant la seva trajectòria en polítiques de gènere 
però dient que potser seria més adient que fos una dona.  
 
Secretària 
 
Respon que ha donat la casualitat que la persona que ostenta la regidoria és un home.  
Si pel contrari, no se’l nomena per ser home també s’estaria fent una discriminació. 
 
Xavier Miquel 
 
Està d’acord, però es que el consell es diu Consell de Dones. 
 
Alcaldessa 
 
Comenta que hi ha precedents i no és el primer cop que succeeix.  
 
Dóna la paraula al senyor Olarte.  
 
Alfons Olarte 
 
Demana saber perquè a més del regidor està afegida a aquest consell la senyora Medina, considerant 
que amb el senyor Martínez potser ja n’hi hauria prou. 
 
Alcaldessa 
 
Respon al senyor Olarte que el motiu es que en aquest cas tenen que ser dues persones, explicant que 
a cada òrgan n’hi ha unes condicions diferents i per això s’ha nomenat al regidor i a la tècnica. 
 
Demana que es passi a votació si no hi han més intervencions. 
 
Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Albert 
Cañellas Pagés, Xavier Miquel Pons, Miracle Guerra Sala (CUP-PA), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, 
Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC-CP), , Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo 
Martínez Laporta, Jordi Anducas Planas (ERC-AM). 
 
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (ICV-MC-E), Èric Blanco Moragas i Pol Ejarque Cortés (CDC). 
 
S’aprova per majoria absoluta. 
 
11. Requeriment designació de membres de la Corporació en òrgans de 
participació sectorial 

El 13 de juny de 2015 es va constituir la nova Corporació, com a resultat de les eleccions 
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locals celebrades el passat 24 de maig, i es va procedir a l’elecció de l’alcaldessa. 
 
La constitució del nou Consistori fa necessària l’adopció de tots aquells acords relacionats 
amb la nova organització municipal per al Mandat 2015-2019. 
 
L’article 38.c del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals determina que dins els 
trenta dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l’alcaldessa haurà de 
convocar la sessió o sessions extraordinàries del Ple municipal que siguin necessàries per 
resoldre, entre d’altres, sobre nomenament de representats de la Corporació en òrgans 
col·legiats que siguin de la competència del Ple. 
 
Atès que en el moment de la convocatòria de la sessió plenària no es disposa de tots els 
nomenaments fets pels diferents grups municipals, a proposta d’Alcaldia el Ple acorda el 
següent:  
 
PRIMER. Requerir als grups municipals perquè en un termini de deu dies, a comptar des de 
l’adopció d’aquest acord, designin el seu representant per al mandat 2011-2015, per tal que 
s’efectuï el seu nomenament mitjançant Decret d’Alcaldia, del qual se’n donarà compte al 
proper Ple que se celebri: 
 

- Consell Sectorial de l’Esport 
- Consell Sectorial de Comunicació 
- Consell Sectorial de Joventut 
- Consell Sectorial de la Gent Gran 
- Comissió Nomenclàtor 

 
Fer constar que aquest requeriment s’haurà d’entendre referit només a aquells grups polítics 
que no hagin efectuat nomenament a la data de l’adopció d’aquest acord. 
 
SEGON. Notificar aquest acord als portaveus dels grups municipals als efectes oportuns.” 
 
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-MC-E), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Albert Cañellas Pagés, Xavier Miquel Pons, Miracle Guerra Sala (CUP-PA), Rosa 
Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC-CP),  Montserrat 
Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez Laporta, Jordi Anducas Planas (ERC-AM). 
 
Abstencions: Èric Blanco Moragas i Pol Ejarque Cortés (CDC). 
 
S’aprova per majoria absoluta. 
 
12.Determinació del règim de retribucions, dietes per assistència i 
indemnitzacions dels membres de la Corporació. 
 
Celebrades el passat 24 de maig les eleccions locals, convocades mitjançant Reial Decret 
233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament el 13 de juny següent, resulta 
necessari l’establiment de la nova organització municipal. 
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L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
determina els tipus d’ingressos que poden percebre els membres de la Corporació per 
l’exercici del seu càrrec. A tal efecte, distingeix entre retribucions, dietes per assistència i 
indemnitzacions. 
 
En concret, l’article 75.1 LRBRL disposa que els membres de les corporacions locals 
percebran retribucions per l’exercici dels seus càrrecs quan els exerceixin amb dedicació 
exclusiva o de dedicació parcial, havent de ser donats d’alta en el règim general de la 
Seguretat Social. 
 
L’article 75.3 regula les dietes per assistència, definint-les com aquelles percepcions 
econòmiques que corresponen a aquells membres de les corporacions locals per la 
concurrència efectiva als òrgans col·legiats de que formen part, sempre que no exerceixin 
el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial. 
 
Finalment, l’article 75.4 LRBRL determina la possibilitat de cobrar indemnitzacions als 
membres de les corporacions locals per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del 
seu càrrec, segons les normes d’aplicació general en les administracions públiques que 
poden ser desenvolupades per acord del Ple municipal. 
 
L’article 166 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMC) i l'article 13 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats local 
(ROF) també regulen el règim de retribucions i indemnitzacions del membres de la 
Corporació. 
 
La citada legislació atribueix al Ple la determinació dels càrrecs de la Corporació que podran 
realitzar llurs funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, llurs retribucions, així com 
les quanties de les dietes per concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats 
de la Corporació i les indemnitzacions per despeses efectives que ocasioni l’exercici del 
càrrec, prèvia justificació. Així mateix, atribueix a l’alcalde o alcaldessa el nomenament de 
les persones que ocuparan aquests càrrecs a les quals només els serà d’aplicació el règim 
de dedicació aprovat pel Ple municipal si és acceptat expressament pels interessats.  
 
A proposta d’Alcaldia el Ple acorda el següent:  
 
PRIMER. Establir els membres de la Corporació que podran desenvolupar els seus càrrecs 
en règim de dedicació exclusiva, de conformitat amb les  retribucions brutes anuals i 
condicions que a continuació es detallen:  
 

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

 
La dedicació exclusiva comporta la dedicació a les tasques pròpies del càrrec així com l’alta 
en el règim general de la Seguretat Social, assumint la Corporació el pagament de les 
quotes empresarials. La percepció de retribució per aquest concepte és incompatible amb 
qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i 
dels ens, organismes i empreses d’elles dependents. Cas que concorri en un regidor/a, 
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més d’un càrrec amb dret a la retribució en concepte de dedicació exclusiva, únicament li 
serà abonada la quantitat que correspongui a aquell que tingui major retribució. 
 
SEGON. Establir en 2 el nombre de membres de la Corporació que podran desenvolupar 
els seus càrrecs en règim de dedicació parcial, de conformitat amb les retribucions brutes 
anuals i condicions que a continuació es detallen: 
 

- Retribucions brutes anuals: 26.400,00 € 
- Dedicació efectiva: 30 hores setmanals fora de la seva jornada habitual, si existeix. 

 
La dedicació parcial comporta l’alta en el règim general de la Seguretat Social assumint la 
Corporació el pagament de les quotes empresarials. En el supòsit de personal al servei de 
l’Administració i dels ens, organismes i empreses dependents, es comunicarà a aquella el 
règim de dedicació parcial i la dedicació als efectes previstos en l’art. 5.2 de la Llei  
53/1984. 
 
TERCER. La retribució anual assignada als regidors en règim de dedicació exclusiva o 
parcial es farà efectiva en 12 mensualitats del mateix import, o la part proporcional que 
correspongui. 
 
QUART. La concreció dels membres de la Corporació que exerciran els seus càrrecs en 
règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial, seran aquells que, prèvia acceptació 
d’aquest règim de dedicació, es concretin per resolució de l’Alcaldia. 
 
CINQUÈ. Les dietes a percebre per concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats de la Corporació, que corresponen a tots els regidors/es que en formin part 
excepte aquells que desenvolupin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o dedicació 
parcial, seran les següents: 
 

- Assistència a Plens: 300,00 €  
- Assistència a Junta de Govern Local: 405,00 €  

 
A aquest efecte la secretaria dels òrgans anteriors trametrà a la intervenció municipal 
relació certificada dels membres assistents a cada sessió.  
 
Aquestes quantitats es consideraran brutes, havent-se d’aplicar sobre les mateixes les 
retencions a compte de l’IRPF en els casos i en els percentatges què legalment 
correspongui o quan així ho sol·licitin expressament els regidors i regidores tot i no estar 
obligats. En aquest últim supòsit, els sol·licitants hauran d’indicar el percentatge a retenir.  
 
Els imports màxims anuals que podran percebre els regidors i regidores per aquest 
concepte no podrà ser superior a 21.540,00 €, amb independència del nombre de sessions 
efectivament realitzades. 
 
SISÈ. Determinar que el règim d’indemnitzacions dels membres de la Corporació es regirà 
per allò que determinin les corresponents bases d’execució del pressupost. 
 
SETÈ. L’efectivitat d’aquest acord s'ajustarà a les regles següents: 
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- Respecte de l’alcaldessa, per al cas que accepti el règim de dedicació: des del 13 

de juny de 2015, data en que va prendre possessió del càrrec.  
- Respecte dels tinents/es d’alcalde i els regidors/es amb dedicació exclusiva o 

parcial, per al cas que acceptin el règim de dedicació: des de la data en què hagin 
acceptat la delegació de competències vinculada al càrrec, segons el detall que es 
consigni a tal efecte en resolució d’Alcaldia relativa al nomenament esmentat a 
l’apartat quart d’aquest acord. 

- Respecte de les indemnitzacions i les dietes per assistència: des de la data 
d’aprovació d’aquest acord, tret de les referides a la Junta de Govern Local, que 
s’aplicaran a la data de celebració de la primera sessió.  

 
VUITÈ. Ordenar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
tauler d’anuncis de la Corporació junt amb l’acord del president de la Corporació que 
determini els membres d’aquesta que duguin a terme les seves funcions en règim de 
dedicació exclusiva o parcial. 
 
NOVÈ. Traslladar aquest acord als interessats i als departaments d’Intervenció, Tresoreria 
i Recursos Humans.” 
 
Alcaldessa 
 
Explica que s’ha presentat una esmena a aquesta proposta per part de la CUP i que segons l’article 
44 del ROM municipal, aquesta esmena ha de ser sotmesa a votació per a veure si s’incorpora.  
 
Demana al senyor Xavier Miquel que procedeixi a la lectura del document. 
 
Xavier Miquel 
 
Procedeix a llegir l’esmena. 
 
“Esmena presentada pel grup municipal Candidatura d’Unitat Popular (CUP) al 
punt 12 de l’ordre del dia del Ple extraordinari del dia 30 de juny de 2015. 
 
ATÈS QUE  

• “La crisi ha eixamplat com mai s'havia vist abans la diferència entre rics i pobres a 
la majoria dels països de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic (OCDE). El 10% de població més rica dels països integrants d'aquesta 
organització guanyen gairebé deu vegades més que el 10% més pobre”. 
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-
9789264235120-en.htm 

• Com a representants elegits pel poble, creiem que hem de ser sensibles als efectes 
devastadors que causa l’empobriment de moltes persones, en benefici 
d’especuladors i transnacionals que busquen el seu enriquiment a compte de 
l’explotació i del menyspreu dels drets laborals dels treballadors i de les 
treballadores. 
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• Considerem que l’augment de sou del consistori, votat en l’anterior legislatura 
(2011-2015) quan la crisi colpia amb especial duresa les famílies més desafavorides 
i eixamplava encara més les desigualtats entre les persones de la nostra comunitat, 
va ser un exercici d’insensibilitat i un “mirar cap a una altra banda”. 

• Tenim la possibilitat de redreçar l’atzagaiada en aquesta nova legislatura.  

PROPOSEM  

1. Rebaixar el 33% de la partida que fa referència al còmput total de les percepcions 
destinades al consistori, entenent que s’han d’ajustar, tant els salaris directes de 
les persones amb dedicació exclusiva i dedicació a mitja jornada, si és el cas, com 
les indemnitzacions globals de les regidores i regidors.  

2. Destinar el 33%, de la partida al·ludida més amunt, a polítiques que incideixin 
directament sobre les persones més desafavorides de la nostra comunitat a través 
dels serveis socials d’aquest Ajuntament.” 

Alcaldessa   

Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno  
 
Antonio Moreno 
 
Diu que en el programa electoral de l’anterior legislatura ja es va plantejar aquesta mateixa idea i 
pensava que al tractar-se de partits d’esquerres alguna cosa es faria però no es va fer res. Comenta 
que 405€ per assistir a una Junta de Govern, 1620€ bruts al mes es el que no cobra molta gent i és 
una bogeria en un poble com aquest.  
 
Alcaldessa 
 
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque. 
 
Pol Ejarque 
 
“Bé, nosaltres volíem afegir que, per afegir més del que han dit les altres formacions, que bé, 
segurament l’argument que esgrimireu vosaltres al govern serà que es necessiten sous dignes perquè 
si no la gent no es dedicarà a la política, no. Això seria el lema o la cantarella que sentiríem. Aleshores 
jo intentaria canviar el sentit de la frase i diria que la gent no es dedica precisament pels pactes que 
han hagut actualment a la política a Corbera i pels pactes que han hagut tots aquests anys. 
 
Per a fer una mica de radiografia del moment, tenim una formació suposadament independentista, 
dic suposadament perquè hi ha regidors que han formulat, han jurat el càrrec de la mateixa manera 
que ho ha fet gent del PSC i també perquè passem d’una formació que reprovava la tasca de govern 
de la senyora Boladeras i vull fer menció al ple de setembre de 2014, llegeixo literalment el que va 
declarar la senyora Febrero i deia “es podria parlar de presumpta prevaricació ja que per omissió no 
s’acompleix l’acord del Ple”. Segueixo. “Quina confiança pot tenir la ciutadania de Corbera en algú 
que avisa sense cap mena de vergonya que no acceptarà el resultat d’una votació. L’actitud de la 
senyora Boladeras suposa un precedent preocupant en algú que es diu demòcrata i agreujant encara 
més la desconfiança dels ciutadans de la política”. Segueixo. “La senyora Boladeras desautoritza, ella 
desautoritza la trajectòria democràtica del seu partit i tots els processos pretesament democràtics 
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que vulguin prendre des de l’ajuntament o des del seu partit. Reprovem amb la màxima fermesa 
l’actuació de la senyora Boladeras i Serravinyals, alcaldessa de l’ajuntament de Corbera de Llobregat 
i la instem a reflexionar sobre la seva consciència democràtica. El millor que pot fer, per a la higiene 
democràtica municipal i pel prestigi de l’ajuntament, és plegar.” Bé, si em deixa seguir, com diria 
aquell, fi de la cita.  
 
Aleshores també pactem amb aquells que escriuen articles a El Mundo que es declaraven abans 
suposadament independentistes i això, però escriuen articles a El Mundo dient que la qüestió 
independentista és totalment secundària i que són capaços de trair un partit i de deixar un bon amic 
per a pactar amb els de centre. Des de aquí volem agrair la tasca feta pel senyor Jaume Guim durant 
aquests vuit anys a l’Ajuntament de Corbera. 
 
Dit això, el nostre model que proposem per a Corbera, dedicació exclusiva de l’alcaldessa o alcalde. 
Amb els regidors només a dedicació mitja on només cobrin per indemnitzacions, entenem que 
l’Ajuntament és mogut pels tècnics, s’han de tenir uns bons tècnics amb un bon sou i triar els millors 
possibles. Ens diran, perquè després ens diran, que nosaltres ja cobràvem perquè abans cobràvem 
el mateix perquè abans governàvem però això és mentira perquè els que abans governaven estan 
amb vostès ara actualment. 
 
I per últim voldríem demanar que les hores de dedicació que diuen que són 30 voldríem que es fes 
palès que totes les hores que es dediquin pugui haver un registre d’entrada i de sortida per a saber 
que les hores de dedicació s’acompleixen i ens agradaria això. Moltes gràcies.” 
 
Alcaldessa 
 
Respon que no cal que li recordin el que va dir perquè ja té prou memòria i també té memòria en 
què el grup on estava llavors el senyor Èric Blanco es van abstindré en dita reprovació.  
 
Respecte al control horari ja li sembla bé perquè llavors no en sortirien 30 sinó 60 hores, ja es 
treballen moltes més hores.  
 
Pol Ejarque 
 
Demana que, en tot cas, la ciutadania pugui saber que les hores s’acompleixen. 
 
Alcaldessa 
 
Dóna la paraula al senyor Olarte. 
 
Alfons Olarte 
 
Diu que ja ho ha comentat alguna vegada, que és una llàstima que les juntes de portaveus no es 
gravin i per això el primer cop que es van reunir amb un anterior alcalde, el senyor Canals, creu 
recordar que es va demanar una pujada i no una baixada.  
 
Pol Ejarque 
 
Demana saber si la esmena que s’ha presentat es votarà abans o després de la proposta i si es podrà 
fer una valoració entre una votació i altra. 
 
Alcaldessa 
 
Respon que si. 
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Alcaldessa 
 
S’ha de tenir molt clar que si es fa una modificació de la proposta d’acord, aquells que vulguin que 
es modifiqui l’acord incorporant l’esmena facin el seu vot en sentit favorable. Es tracta ara de votar 
la incorporació de l’esmena. 
 
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-MC-E), Alfonso Olarte Rodés (PP), Èric Blanco Moragas i Pol Ejarque Cortés 
(CDC), Albert Cañellas Pagés, Xavier Miquel Pons, Miracle Guerra Sala (CUP-PA). 
 
Vots en contra: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Rosa Boladeras Serraviñals, 
Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC-CP), , Montserrat Febrero i Piera, Mercè 
Rocas i Rubió, Arturo Martínez Laporta, Jordi Anducas Planas (ERC-AM). 
 
No s’aprova la incorporació de l’esmena per majoria absoluta. 
 
Antonio Moreno 
 
Diu que és la primera vegada en vuit anys que veu això i que li dóna vergonya. 
 
Alcaldessa 
 
Abans de passar a la votació de la següent proposta, vol fer una explicació i valoració sobre el tema. 
Explica que l’equip de govern ha estat molt curós per a determinar les quantitats en funció de les 
atribucions de govern assumides tant en temps com en esforç previst. L’equip de govern ha tingut 
molt present la situació econòmica on cal ajustar al màxim les despeses que l’ajuntament té i en 
relació a aquest aspecte, s’ha tingut en compte un marc d’austeritat alineada per a totes les accions 
que es duen a terme a l’ajuntament.  
 
D’acord amb la legislació aplicable a les hisendes locals, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, per 
la seva dimensió, pot tenir cinc regidors a dedicació complerta i cadascun d’ells tenen un topall de 
50.000€ anuals. En el cas de Corbera hi ha quatre regidors  a dedicació complerta i no cinc, i la resta 
de regidors podrien estar a dedicació parcial però aquí només n’hi ha dos amb aquesta dedicació. 
 
Tanmateix a l’hora de determinar les retribucions dels regidors per a la dedicació total s’ha acordat 
que durant tot el mandat es reduirà l’import total en un 25% respecte al topall màxim, amb 
reduccions d’entre un 24% en el cas de la Tinència d’alcaldessa i un 34% pel que fa als regidors. 
Tothom creuria que en tota institució, empresa o col·lectiu, el màxim dirigent de la mateixa hauria 
de ser la persona més ben pagada, però en aquest ajuntament, fruit de l’esperit d’ajustament,  els 
quatre regidors amb dedicació plena tenen una retribució total en un 40% inferior a la dels empleats 
de major retribució.  
 
Tanmateix hi ha altres models de gestió de les institucions públiques mitjançant la contractació de 
figures com a gerents o càrrecs de confiança on els sous podrien ser el doble del que s’està fixant 
per a aquest equip de govern, model que altres equips havien proposat a la seva campanya electoral.  
 
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas de la CUP. 
 
Albert Cañellas 
 
Diu que l’esmena que s’ha presentat s’ha fet pensant en que la ciutadania conegui quina és la despesa 
en sous de polítics al llarg de l’any.  Fent un càlcul aproximat anual del que representa, surt que ha 
augmentat aquesta xifra d’entre un 7% i un 10%  respecte a l’anterior legislatura, considerant que 
aquesta ja era massa elevada. En un moment en que es demana que s’apreti el cinturó només a les 
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classes populars, creu que cal austeritat en els sous dels polítics i també per una qüestió de gest. 
Cal retallar als polítics i no a les polítiques d’esquerres. 
 
Alcaldessa 
 
Dóna la paraula al senyor Èric Blanco. 
 
Èric Blanco 
 
Considera que s’hauria de deixar aquest debat de la dreta i de l’esquerra perquè l’esquerra tampoc 
és una garantia de bones pràctiques. 
 
Respecte a la votació feta, diu humilment que primer es debati i després es voti ja que avui han 
assistit a aquest ple sense poder debatre ni saber el posicionament de l’equip de govern. 
 
Pregunta si dels 10 regidors que hi ha, hi ha algun regidor o regidora que no cobri dedicació 
complerta, parcial o indemnització per assistència a la Junta de Govern. 
 
Alcaldessa 
 
Respon al senyor Èric Blanco que contestarà després i dóna la paraula al senyor Alfons Olarte. 
 
Alfons Olarte 
 
Diu que ha estat calculant i a 405€ per cada junta no quadra amb el topall, dient que potser hi ha 
un error. 
 
Rosa Boladeras 
 
Diu que també estan els plens. 
 
Alcaldessa 
 
Pregunta si hi ha alguna persona que vulgui intervenir i si no, passarà a respondre al senyor Èric 
Blanco.  
 
Diu al senyor Èric Blanco que no, que no n’hi ha cap persona que no cobri res. Ja que o bé es cobra 
per dedicació plena, parcial o per assistència. 
 
Èric Blanco 
 
Diu que els companys de la CUP han demanat qui té dedicació completa i qui parcial 
 
Alcaldessa 
 
Demana disculpes al senyor Blanco però ja li ha contestat a ell i ara procedirà a donar resposta a la 
CUP. 
 
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarron per que respongui, dient que no hi ha cap increment com 
s’ha dit. 
 
Ramon Gabarron 
 
Començant per l’alcaldessa, senyora Montserrat Febrero, diu que la seva retribució per assistència a 
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òrgans de govern, ja sigui juntes o ple, com a màxim és de 21.540€, deixant clar que si no pogués 
assistir-hi a alguna sessió no la cobraria. 
 
La senyora Rosa Boladeras, com a primera tinenta d’alcaldessa amb dedicació complerta, 38.000€ 
que, en realitat, són 2.000€ menys del que cobrava a l’anterior legislatura. 
 
El senyor Alfredo Prado, com a regidor amb dedicació complerta, 33.000€. 
 
El senyor Manel Ripoll Puertas, com a regidor amb dedicació parcial amb 30 hores a la setmana, 
26.400€. 
 
La senyora Mercè Rocas, com a segona tinenta d’alcaldessa amb dedicació complerta, 33.000€. 
 
El senyor José Antonio Andrés Palacios, com a regidor amb jornada parcial amb 30 hores a la 
setmana, 26.400€. 
 
El senyor Arturo Martínez, regidor amb jornada complerta, 33.000€. 
 
La senyora Carme Benito, com a regidora amb assistència a plens i juntes, 21.540€ com a màxim, 
suposant que assisteixi a totes les sessions. 
 
El senyor Gabarron, regidor amb assistència a plens i juntes, 21.540€ com a màxim, suposant que 
assisteixi a totes les sessions. 
 
El senyor Jordi Anducas, regidor amb assistència a plens i juntes, 21.540€ com a màxim, suposant 
que assisteixi a totes les sessions. 
 
Els membres de l’oposició, suposant set plens i un extraordinari a l’any, 14.700€ en conjunt.  
 
Això fa la quantitat total de 290.000€ bruts que és exactament la mateixa quantitat que havia en el 
govern anterior. 
 
Respecte a l’equip de govern, que sembla ser que és el que els interessa, són en total 276.000€ i 
aquest import és el mateix que a la legislatura anterior.  
 
Només per aclarir, i per les coses que han anar sortint, el senyor Èric, com a representant de 
Convergència en aquests moments, ha sigut membre del govern més car de la història d’aquest 
ajuntament ja que aquesta xifra a l’any 2010 era de quasi 350.000€ i en aquest moment la xifra 
actual és de 90.000€ per sota. 
 
En el tema de la seguretat social, com que havien quatre dedicacions complertes i cap de parcial, la 
quota patronal pujava 48.000€ i encara i així era 30.000€ inferior a la legislatura anterior. Explica 
que en aquesta legislatura, al haver-hi dos membres a dedicació parcial, s’incrementa en 13.000€ 
respecte a la legislatura anterior en el que respecta a la seguretat social encara que el sou brut de 
les persones és el mateix. 
 
Diu que personalment considera els sous justos i que les persones han de cobrar per la feina que 
fan. 
 
Alcaldessa 
 
Dóna les gràcies al senyor Gabarron i dóna la paraula al senyor Cañellas de la CUP. 
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Albert Cañellas 
 
Diu que si aquests són els números i són tan clars seria un punt positiu que estiguessin publicat a la 
web municipal. 
 
Alcaldessa 
 
Sortiran publicats. 
 
Albert Cañellas 
 
No li ha quedat clar l’import total de la seguretat social. 
 
Ramon Gabarron 
 
61.780€ amb aquesta composició de govern, explicant que el cost de tots el regidors i per tant, 
d’alcaldia, amb el sou brut amb les quotes patronals i indemnitzacions és un 2.6% del pressupost de 
l’ajuntament. 
 
Albert Cañellas 
 
Diu que agraeix la informació donada, comentant que llavors, segons les dades donades l’alcaldessa 
no té dedicació complerta. 
 
Alcaldessa 
 
Respon que així és, explicant que té una situació personal una mica delicada i com que no sap les 
hores que pot dedicar-hi, ha considerat més just fer-ho com ho ha fet. 
 
Albert Cañellas 
 
Pregunta perquè, llavors, posa 45.000€ que cobra l’alcaldessa. 
 
Alcaldessa 
 
Respon que perquè s’està posant per al mandat 2015-2019. 
 
Albert Cañellas 
 
Demana saber si llavors ha d’entendre que a partir de 2017 es cobraran els 45.000€. 
 
Alcaldessa 
 
Segurament, perquè està pactat d’aquesta manera i per això s’ha de posar. 
 
Albert Cañellas 
 
Diu que llavors el còmput anual del sou pujarà. 
 
Ramon Gabarron 
 
Respon que això ja es veurà d’aquí a dos anys. 
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Alcaldessa 
 
Diu que com a màxim serà aquesta quantitat per tal d’evitar estar modificant sobre la marxa. 
 
Antonio Moreno 
 
Pregunta si llavors són 276.000€ més 61.000€ de seguretat social. 
 
Ramon Gabarron 
 
Respon que si. 
 
Alcaldessa 
 
Dóna la paraula al senyor Èric Blanco. 
 
Èric Blanco 
 
Insisteix en que les postures no són inamovibles i que les situacions no són les mateixes abans i 
després i que s’ha fet una proposta que s’hagués pogut portar a debat i consensuar. Considera que 
els sous no s’ajusten a la realitat que s’està vivint dient que és el propi equip de govern el que es 
fixa el sou.  
 
Alcaldessa 
 
Al no haver-hi cap altra intervenció, demana que es passi a votació.  
 
Vots a favor: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo 
Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC-CP),  Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i 
Rubió, Arturo Martínez Laporta, Jordi Anducas Planas (ERC-AM). 
 
Vots en contra: Antonio Moreno Ruíz (ICV-MC-E), Alfonso Olarte Rodés (PP), Èric Blanco Moragas i Pol Ejarque 
Cortés (CDC), Albert Cañellas Pagés, Xavier Miquel Pons, Miracle Guerra Sala (CUP-PA). 
 
S’aprova per majoria absoluta. 
 
Abans de finalitzar, el senyor Olarte pregunta si no hi ha tanda de Precs i Preguntes.  
 
L’alcaldessa li respon que atès que es tracta del ple extraordinari d’organització, no es contempla 
aquest apartat. 
 
I sense més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa aixeca la sessió a les 21.30 hores i s’estén 
aquesta acta, el contingut de la qual, com a secretària, certifico. 
 
 
Vist i Plau 
L’alcaldessa        La secretària 
 
 
 
 
Montserrat Febrero i Piera      Maria Abarca Martínez 
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