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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA 
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 5 DE MAIG DE 2015

Corbera de Llobregat, 5 de maig de 2015

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

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

- Miquel Aregall Comas – PSC-GiU
- Ramon Gabarron Rubio - PSC-GiU
- Montserrat Isern Bofarull - PSC-GiU
- Alfredo Prado Garcia - PSC-GiU
- José Antonio Andrés Palacios (PSC-GIU)
- Èric Blanco Moragas - CiU
- Alfonso Olarte Rodes (PP)
- Maria Consuelo Nieto Fernandez - PP
- Montserrat Febrero Piera (ERC)
- Mercè Rocas Rubio - ESQUERRA
- Manuel Blanco Zurita (COIC)
- David Lopez Loran - COIC
- Antonio Moreno Ruiz -ICV-EUiA-E
- Manel Ripoll i Puertas (no adscrit)
- Jaume Guim i Royo (no adscrit)
- Isidor Schmid Aguiñiga (no adscrit)

La presidenta obre la sessió dient que vol donar compte de que el primer Tinent d’alcalde, 
senyor Manel Ripoll, el Tercer Tinent d’Alcalde, senyor Jaume Guim i el regidor, senyor Isidor 
Schmid han causat la seva baixa efectiva a Convergència i Unió per a poder optar a 
presentar-se en una nova formació política i que, per tant, resten com a regidors no adscrits,  
votant en aquest ple individualment. Per tant, com a portaveu de Convergència i Unió queda 
el senyor Èric Blanco.

L’alcaldessa dóna la paraula a la resta de regidors i regidores per si volen fer algun 
comentari, comentant que les regidores d’Esquerra encara no son presents a la sala.

Tot seguit es prenen els acords següents:

1. Aprovació acta sessió anterior.

Alcaldessa

La presidenta demana que, si no hi ha cap comentari, es passi a la votació de l’acta.
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2. Modificació de crèdits número 10/2015.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de Finances, 
amb el text següent:

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

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

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

S’acorda:

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2015 mitjançant:

A) Transferència de crèdit entre partides de diferent àrea de despesa, 
segons el següent detall: 

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció C. Actual Alta Baixa C.Final

__________ 03 943 46401 APORTACIÓ AMB 
(PTE) 417.230,82 35.712,27 0,00 452.943,09

__________ 03 011 91100

AMORTITZACIÓ  DE 
PRÉSTECS A 
LL.TERM.D'ENS DEL 
SECTOR PÚBLIC.

172.957,47 0,00 35.712,27 137.245,20

 

 TOTAL 590.188,29 35.712,27 35.712,27 590.188,29

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

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

Alcaldessa

Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarron, regidor de Finances.

Ramon Gabarron

Es tracta de l’ampliació de l’aportació de la participació en els tributs de l’estat que s’ha de 
fer en benefici de l’AMB i correspon al increment a l’inici del pagament a l’any 2015 del 
finançament que va fer de les expropiacions, com ja es va explicar en altres plens. Llavors, 
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com que el compte inicial, que era a 10 anys, ha estat a 8 i a més a 2014 es va ajornar fins 
a 2015, això ha provocat que al reajustar-se els anys l’import que es va presentar 
inicialment s’ha quedar curt en 35.712€ que s’agafaran de l’estalvi d’amortització de préstecs 
a llarg termini que permet fer aquest traspàs. 

Es posa a disposició dels presents davant de qualsevol dubte.

Alcaldessa

Si no hi ha cap comentari a fer es passarà a la votació.

3. Delegació de competències de recaptació executiva de les quotes de les 
Juntes de Compensació en la Diputació de Barcelona (ORGT).

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de Finances, 
amb el text següent:

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran 
delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
que els corresponguin.

A l’empara d’aquesta previsió legal el Ple de l’Ajuntament en sessions de dates 30 
d’octubre de 1989, 4 de desembre de 1989, 8 de febrer de 1991, 26 de juliol de 
1991, 9 de juliol de 2002, 15 de febrer de 2005 i 12 de novembre de 2013 adoptà 
els acords de delegació de les facultats de gestió, liquidació i recaptació de 
determinats tributs i altres ingressos de dret públic locals, en la Diputació de 
Barcelona. 

Des de l’any 2006 la Diputació de Barcelona, mitjançant el seu Organisme de Gestió 
Tributària (ORGT), està recaptant en via de constrenyiment les quotes 
urbanístiques liquidades per les Juntes de Compensació de Can Margarit i de Can 
Montmany de Mas Passoles en concepte “d’altres ingressos no tributaris”, en virtut 
de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 9 de juliol de 2002 que 
delegà les facultats de recaptació “d’altres ingressos”. 

Tot i que l’ORGT està recaptant les quotes urbanístiques de les Juntes de 
Compensació des de l’any 2006, els convenis formalitzats amb la Diputació de 
Barcelona no contemplen la delegació especifica de les funcions de recaptació de les 
quotes urbanístiques de les Juntes de Compensació. Per aquest motiu l’ORGT 
comunica a aquest Ajuntament que per continuar exercint les competències 
delegades cal que prèviament el Ple de l’Ajuntament adopti l’acord de delegació 
específica del cobrament en executiva de les quotes urbanístiques i de 
manteniment d’altres ens urbanístics. 



El 15 d’abril de 2015 la tresorera acctal. i cap de secció d’afers tributaris emet 
l’informe 51/15 que queda incorporat a l’expedient.

El 20 d’abril de 2015 la Secretària emet informe que queda incorporat a l’expedient. 

S’acorda:

PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu 
Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les 
competències de recaptació de les quotes d’urbanització, de manteniment i altres 
ingressos corresponents a les Juntes de Compensació i a d’altres Entitats 
Urbanístiques Col·laboradores d’aquest municipi. 

Les funcions que en relació a la recaptació es deleguen són:

• Notificació de la provisió de constrenyiment.
• Recaptació dels deutes en període executiu.
• Liquidació d'interessos  de demora.
• Resolució deis expedients  de devolució d'ingressos indeguts.
• Resolució deis recursos que s'interposin  contra els actes anteriors.
• Qualsevol altre acte necessari pera l’efectivitat deis anteriors.

SEGON .- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o 
parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic 
la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan 
circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis 
municipals, ho facin convenient.

TERCER.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, 
respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb 
subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.

QUART.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en 
aquest acord es regeix per les següents regles:

Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració de 
dos anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de 
Barcelona.  

Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat 
tàcitament per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no 
comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de 
sis mesos.

Regla segona.-L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió 
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general 
tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que 
s’estableix en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
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ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en 
la Diputació de Barcelona.

En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament 
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació 
i la normativa concordant.

Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el 
que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu 
Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona. 

Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de 
caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.

Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a 
compensació econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a 
terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de la delegació conferida, 
la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats necessàries per 
a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, regulada en l’ordenança fiscal que 
estigui vigent en cada exercici. 

Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a 
compte de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats 
econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs delegats.  
L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels 
criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió 
Tributària.
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer 
que representi per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens.

Regla sisena.  L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats 
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per 
cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà 
l’ORGT a l’Ajuntament  de forma quinzenal.

2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats 
liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i 
les devolucions d’ingressos indeguts aprovades a dins el període 
quinzenal anterior, amb les especificacions necessàries per poder 
registrar les operacions resultants en la forma imposada per la 
Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.

3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació 
de l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des 
de la conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en 



què tingui lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la 
normativa vigent. 

4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena 
serà abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel 
concepte de recaptació.

5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, 
es transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la 
quota tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec 
provincial s'ingressarà directament al compte de la Diputació.

Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les 
facultats i les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en 
aquesta matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a 
través de llur Organisme de Gestió Tributària.

L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la 
gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el 
Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants. 

Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent 
per als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per 
l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les 
obligacions següents:

a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més 
efectiva la gestió de la recaptació executiva. 

b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui 
tenir coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació. 

c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics.

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries. 

e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el 
compte anual,  justificat per la relació de deutors classificada per 
conceptes i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per 
la normativa vigent en cada moment. 

Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de 
Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels 
drets següents:

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta. 

b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 
constrenyiment, degudament justificades. 
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c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment 
executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades 
per l’Ajuntament.

d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del 
servei. 

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament 
General de Recaptació i en les disposicions concordants. 

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les 
competències delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que 
l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici 
de la contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir 
amb l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.   

Regla desena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria 
fiscal i tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la 
normativa sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes en 
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de 
Barcelona.

Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i 
dels arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la 
substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques 
de documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a 
més tots els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, 
així com aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la 
delegació -tant els de suport paper com els de suport electrònic i llurs 
copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius 
i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional 
d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).

Regla onzena.  Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, 
les següents:

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga 
tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera. 

2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 

3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord.

4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent. 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als 
efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida. 
Un cop acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona publicarà les 
delegacions, juntament amb la referència a llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, 
també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.”



Alcaldessa

Explica que un canvi en la normativa interna de l’organisme demana que es regularitzi i per 
tant, s’enceta un expedient per tal de diferenciar el concepte de quotes urbanístiques en 
executiva de les juntes de compensació. Això afecta a les quotes urbanístiques  liquidades 
per la junta de compensació de Can Margarit , que té un conveni des de l’any 2003 perquè 
l’ORGT gestioni el seu cobrament i de la junta de compensació de Can Montmany de Mas 
Passoles que també té un conveni des de l’any 2007.

Es tracta més aviat d’un acte de tràmit. 

Demana saber si hi ha algun comentari . No havent-hi cap. Es passa a la votació.

4. Modificació del contracte de gestió del servei públic municipal de 
regulació i control de l’estacionament a les vies públiques i del servei de 
control i vigilància remota de l’aparcament del carrer de la Pau.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Tinència d’alcaldia de 
l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, amb el text següent:

En data 10 de maig de 2010 es va formalitzar el contracte, en règim de concessió 
administrativa, de gestió del servei públic municipal de regulació i control de 
l’estacionament a les vies públiques i del servei de control i vigilància remota de 
l’aparcament del carrer de la Pau, amb l’empresa Dornier, SA, amb una durada de 
10 anys a comptar de la data d’inici del mateix, el 10 de juny de 2010.

El 9 de juny d’enguany hauran transcorregut cinc anys des de l’inici de la prestació, 
i és voluntat d’aquest Ajuntament modificar les condicions inicials de la mateixa per 
tal de millorar-la i fer-la més accessible i còmode per a la ciutadania, mitjançant la 
implantació del següent conjunt de mesures:

Possibilitar el pagament en els parquímetres amb qualsevol tipus de targeta de 
crèdit de manera on-line (sense PIN per a operacions inferiors a 15 €), per a 
garantir la màxima disponibilitat del servei, limitant així les incidències patides 
per les persones usuàries.

Per fomentar el comerç local, bonificar tots els residents del municipi que 
paguin l’impost de vehicles de tracció mecànica al municipi, amb 30 minuts 
gratuïts diaris de la zona d’estacionament regulat a la via pública, 
independentment de la zona on estiguin empadronats. L’esmentada bonificació 
es realitzarà mitjançant la introducció de la matrícula del vehicle, en el moment 
de fer el pagament.

Implantar el pagament mitjançant el telèfon mòbil.
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Convertir les zones de la Guixera d’en Bonastre i del carrer dels Horts en 
aparcaments en superfície per a llargues estades amb una tarifa bonificada 
(zona taronja).

Implantació de l’anul·lació electrònica de denúncies.

L’empresa adjudicatària ha presentat amb registre d’entrada núm. 2015/3003, de 
17 d’abril, proposta de millora de la prestació del servei d’estacionament controlat a 
la via pública, sota la base de les mesures indicades, que les inclou en la seva 
totalitat, així com el corresponent estudi econòmic el qual, una vegada analitzat per 
l’Equip de Govern, es considera correcte i ajustat a la voluntat de la Corporació, tal 
i com se’n desprèn de la Provisió d’Alcaldia de data 20 d’abril de 2015 que forma 
part d’aquest expedient, i que resol remetre la proposta als tècnics municipals per a 
l’emissió del corresponent i preceptiu informe.

En data 21 d’abril de 2015, el tècnic municipal emet informe al respecte de la 
proposta presentada, que s’incorpora a l’expedient, i del que es desprèn que les 
propostes de millora suposen una modificació del vigent contracte.

Aquesta modificació troba el seu encaix en l’article 106 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (TRLCSP), referida a les modificacions previstes en els documents que 
regeixen la licitació. En concret, la clàusula 21 del PCAP preveu la modificació del 
contracte sempre que sigui per raons d’interès públic, com són les millores 
proposades.

La Secretaria i Intervenció generals han emès informe conjunt en data 22 d’abril de 
2015 que s’incorpora a l’expedient.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar la modificació del contracte, en règim de concessió 
administrativa, de gestió del servei públic municipal de regulació i control de 
l’estacionament a les vies públiques i del servei de control i vigilància remota de 
l’aparcament del carrer de la Pau, formalitzat amb l’empresa Dornier, SA amb NIF 
A-58369497, en base a la proposta de millora presentada per l’empresa en data 17 
d’abril, la Provisió de l’Alcaldia de 20 d’abril i a l’informe tècnic de 21 d’abril 
d’enguany, i que es concreta en els següents aspectes:

1. Dornier, SA haurà de realitzar la nova inversió proposada en el termini 
màxim de 8 setmanes a comptar des de la recepció d’aquest acord. A més 
de la inversió proposada, Dornier, SA es farà càrrec del pintat i de la 
senyalització vertical de les noves zones de "llarga estada" (zona taronja), 
del desplaçament del parquímetre del C/ dels Horts a l'altre costat del carrer 
i del pintat de la nova plaça de zona blava que s'ha recuperat al C/ Sant 
Antoni pel canvi d'ubicació d'uns contenidors. 

2. Les despeses anuals d'explotació inicials per al càlcul del cànon passaran a 
ser 89.749,47 € (IVA exclòs).

3. El cànon fix base per al càlcul del cànon anual passarà a ser de 9.606,00 
€/any.



4. L'índex de l'IPC inicial (IPCo) a aplicar per a l'actualització en els càlculs dels 
futurs cànons (d’acord amb l’article 6.5 del PCAP) serà el de març de 2015, 
ja que és l'últim publicat a dia d'avui i l'utilitzat per Dornier, SA per la 
implantació de les millores. 

5. Les places adscrites al servei i el seu tipus de regulació seran:

6. L’Ajuntament tindrà l’obligació de comunicar a Dornier, SA la llista 
actualitzada de les matrícules dels vehicles que paguen l’impost de vehicles 
de tracció mecànica a Corbera de Llobregat, en el format que acordin 
posteriorment ambdues parts i amb una periodicitat mensual.

7. Anul·lar l’obligació del concessionari d’expedir targetes pels comerciants amb 
descomptes sobre les tarifes per a les zones d’estacionament regulat.

8. Modificar les bonificacions per a residents que passen d’estar exempts de 
pagar la primera i última hora de regulació pels veïns residents a les zones 
regulades, a aplicar una bonificació de 30 minuts gratuïts diaris a la zona 
d’estacionament regulat a la via pública, independentment de la zona on 
estiguin empadronats.

SEGON. Aquesta modificació de contracte serà vigent a partir del 10 de juny de 
2015, sense perjudici de la data d’aprovació definitiva de les modificacions que en 
resulten de la mateixa, en el reglament regulador de les zones d’estacionament 
controlat de vehicles a la via pública i de l’ordenança fiscal número 31.

TERCER. Queden derogades totes les clàusules dels plecs que regeixen aquest 
contracte, en tot allò que contradiguin la proposta en la que es basa la present 
modificació.

QUART. Totes les clàusules que no es veuen afectades per aquesta modificació de 
contracte continuen plenament vigents.

CINQUÈ. Formalitzar en la corresponent addenda al contracte existent les 
modificacions aprovades en aquest acord.”

Alcaldessa

Explica que el punt quart va vinculat també amb els punts cinquè i sisè. Tots tres fan 
referència a la modificació de contracte amb l’empresa que gestiona la zona blava. Dóna la 
paraula al senyor Jaume Guim. 

Carrer Places 
d'estacionament Tipus de regulació

Passeig dels Arbres 36 zona blava
Avinguda Catalunya 20 zona blava
Placeta de la Ferreria 3 zona blava

C/ Sant Antoni 39 zona blava
C/ Pau Bruna 5 zona blava
C/ Jaume I 5 zona blava

Guixera d'en Bonastre 50 zona taronja (llarga estada)
C/ Rafamans 41 zona blava
C/ dels Horts 26 zona taronja (llarga estada)

Total 225
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Jaume Guim

Explica que la modificació ve donada per les condicions de millora de la zona d’aparcament, 
tal i com es pot veure a la proposta que es presenta a aprovació.

Explica que es vol possibilitar el pagament per mitjà de targetes de crèdit de manera online i 
sense PIN per a operacions inferiors a 15€ per tal de limitar les possibles incidències patides 
pels usuaris. Per tal de fomentar el comerç local, per a residents que paguin l’IVTM al 
municipi disposaran de 30 minuts gratuïts al dia independentment de la zona on estiguin 
empadronats. Aquesta bonificació es portarà a terme mitjançant la introducció de la 
matrícula del vehicle en el moment que es faci el pagament. També es vol implantar el 
pagament mitjançant el telèfon mòbil i convertir les dues zones grans d’aparcaments en 
zones per a llargues estades amb una tarifa bonificada, (que seria una zona taronja) com 
també la implantació de l’anul·lació electrònica de denúncies. 

Alcaldessa

Comenta que les negociacions amb aquesta empresa han durat un parell d’anys, ja que 
aquesta empresa és adjudicatària del servei des de 10 de juny de 2010 amb una concessió 
per deu anys i justament ara finalitzava el període d’amortització de la inversió que va fer en 
el seu dia quan va obtenir la concessió. Ara s’ha intentat renegociar el contracte en que 
l’empresa assumís la inversió que hauria de fer per a possibilitar tots els canvis que 
s’expliquen a la proposta, destacant les dues zones taronges habilitades per a fomentar el 
comerç i la mobilitat, amb una tarifa d’un euro matí i un euro tarda; l’altra innovació es la 
mitja hora gratuïta tal i com ho ha explicat el senyor Guim. 
Això implica un canvi de contracte, un canvi en el reglament per a incorporar aquestes 
mesures i un canvi en l’ordenança fiscal per a que reflecteixi tots aquests canvis.

Dóna la paraula a la senyora Febrero.

Montse Febrero

Comenta que el seu vot serà favorable però la durada de la negociació ha estat massa llarga 
i fa molt temps que els comerciants estaven demanant ajut.

Alcaldessa

Comenta que l’empresa ha estat complint les condicions del contracte i qui tenia interès en 
canviar és l’Ajuntament. S’ha aprofitat el moment en que ha finalitzat la inversió per a 
renegociar un nou acord i en cas contrari hagués tingut que ser l’Ajuntament qui hauria de 
fer aquests canvis amb la inversió que això suposa.

Antonio 
Moreno
Diu que el seu vot serà en contra perquè considera que aquestes alçades de legislatura no és 
el moment de fer aquest canvis i s’haurien d’haver fer abans, sense posar en dubte que es 
tracti d’una millora. Ens segon lloc, considera que no està d’acord ni amb el que havia ni 
amb els canvis. Proposa que es tregui la zona blava i es faciliti un rellotge igual que té la 
Palma de Cervelló, un rellotge que és gratuït i amb l’objectiu de fer rotar i afavorir així el 
comerç.

Jaume Guim

Diu que no coneix cap empresa que vulgui treballar per a no guanyar res i ara era el moment 
d’intentar negociar millores.

 



Insisteix en que a la Palma de Cervelló els hi funciona molt bé i cada vegada que ha tingut 
que anar ha aparcat sense problemes i aquí a Corbera no. Diu que el tema de la zona blava 
està lligat amb el desastre de l’aparcament del carrer Sant Antoni que va fer la senyora 
Boladeras també. Aquest aparcament que va costar el doble i que no se sap on van anar els 
diners, també se li va donar a aquesta empresa. Proposa que aquest aparcament s’habiliti 
com a centre cívic per a la gent jove per a fer concerts de rock o altres activitats, convertir 
aquesta obra faraònica mal gestionada en la que aparquen quatre cotxes i que és un 
desastre econòmic per al poble.

Èric Blanco

Diu que la majoria d’estudis seriosos fets determinen que la zona blava és la millor manera 
per tal d’aconseguir la rotació en l’aparcament. Altra cosa és la discussió sobre la gestió de la 
mateixa, si ha de ser pública o ha de ser privada o a través de l’associació de comerciants.

Alcaldessa

Demana que es passi a votació.

5.Aprovació inicial de la modificació del reglament regulador de les zones 
d’estacionament controlat de vehicles a la via pública i a l’àmbit de gestió 
per rotació de l’aparcament del carrer de la Pau, 50.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Tinència d’Alcaldia de 
Seguretat Ciutadana i Mobilitat, amb el text següent:

El Ple municipal, en sessió ordinària de 10 de novembre de 2009, va aprovar 
inicialment el Reglament regulador de les zones d’estacionament amb horari limitat. 
En sessió plenària de 24 de febrer de 2010 es van resoldre les al·legacions 
presentades i es va aprovar definitivament, essent publicat al BOP núm. 59, de 2 
de març de 2010. 

Aquest Ajuntament considera necessària la modificació de la prestació del servei, 
dut a terme per gestió indirecta mitjançant una concessió administrativa, per tal 
d’oferir un millor servei públic mitjançant, d’una banda, la introducció d’avenços 
tecnològics no disponibles en el moment de la seva implantació, que afavoreixen la 
dinamització de l’activitat comercial en l’àmbit on s’ubiquen algunes de les zones 
d’estacionament controlat a la via pública, i d’altra, la reconversió d’àmbits de zona 
blava en una altra zona controlada diferenciada, la zona taronja, que permetrà als 
seus usuaris efectuar estacionaments de llarga estada, el que contribuirà a una 
millora de la mobilitat del municipi a més de suposar un foment del comerç en dites 
àrees.

Aquesta modificació del servei fa necessària, alhora, la tramitació de la 
corresponent modificació del Reglament regulador de les zones d’estacionament 

Antonio  Moreno 

nvidal
Underline
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controlat de vehicles a la via pública i a l’àmbit de gestió per rotació de 
l’aparcament del c. de la Pau núm. 50 del municipi per tal de disposar de cobertura 
jurídica suficient.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 736/2015, de 22 d’abril, s’ha iniciat l'expedient 
administratiu per procedir a aquesta tramitació i s'ha nomenat la Comissió d'estudi 
encarregada de redactar el text de l'avantprojecte, que ha esdevingut aprovat pels 
seus membres en la sessió que ha tingut lloc a l’efecte. 

La documentació existent a l'expedient compleix el que determinen els articles 60 a 
66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, i la secretària general ha emès, el 23 d’abril, 
informe jurídic favorable. 
La competència per a l'aprovació d'ordenances correspon al Ple municipal, d'acord 
amb allò establert a l'art. 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local i a l'art. 52.2.d) 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. 
S’acorda:

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador de les zones 
d’estacionament controlat de vehicles a la via pública i a l’àmbit de gestió per 
rotació de l’aparcament del c. de la Pau núm. 50 del municipi de Corbera de 
Llobregat, en el sentit següent:

- Substituir totes les referències a la “zona blava” com a única zona 
d’estacionament controlat de vehicles a la vía pública per la de “zones 
d’aparcament regulat”. 

- Introduir la referència a “l’aplicació mòbil” com a forma de pagament tant de 
l’estacionament com de l’anul·lació de les possibles denúncies.

- Derogar l’article 3.

- Modificar l’article 4, que passa a tenir el redactat següent:

 “Article 4. El servei consisteix en el control d’estacionament de vehicles en les 
zones d’aparcament regulat a la via pública previstes a l’article 2 del present 
reglament, en les quals l’estacionament de vehicles està sotmès a un règim 
especial d’utilització privativa, previ pagament de la taxa corresponent, de 
conformitat amb l’establert a les corresponents Ordenances fiscals d’aquest 
Ajuntament.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat té establertes dues zones diferents 
d’estacionament controlat de vehicles a la via pública les quals tenen objectius 
diferenciats: zona blava i zona taronja:

- Zona blava: el seu objectiu principal és facilitar la rotació dels vehicles 
estacionats en àrees amb una important activitat comercial, així com 
l’estacionament dels veïns i veïnes del municipi fora de l’horari fixat per a 
aquesta zona i els dies festius.

- Zona taronja: el seu objectiu principal és potenciar l’ús de l’aparcament, 
mitjançant l’estacionament de vehicles per a llargues estades sense limitació 
horària, per tal de millorar la mobilitat i fomentar el comerç en determinades 
zones.



Les persones usuàries, entenent com a tals les persones que disposin de permís de 
conducció i utilitzin les zones regulades en aquest article per a l’estacionament del 
vehicle, hauran d’observar els períodes màxims d’estacionament que tot seguit es 
relacionen: 

- Zona blava: cent vint minuts. Un cop transcorregut aquest període, la persona 
interessada haurà de retirar el vehicle. 

- Zona taronja: sense limitació horària.”

- Modificar l’article 5, que passa a tenir el redactat següent:

 “Article 5. Els horaris de funcionament del servei d’estacionament a les zones 
d’aparcament regulat a la via pública (zona blava i zona taronja) sotmès a control 
seran els següents: 

- De dilluns a divendres: 9:00 h. – 14:00 h. i 17:00 h. – 20:30 h. 
- Dissabte: 9:00 h. – 14:00 h. 

Els dies i hores assenyalats podran ser modificats per acord de Junta de Govern 
Local, del qual se’n donarà l’oportuna publicitat per mitjà de bans de l’Alcaldia, 
publicació a la revista local l’Avançada i divulgació a través de Ràdio Corbera, sens 
perjudici de la senyalització viària adient.

També es podran modificar per raons d’interès públic amb motiu de celebracions 
religioses, esportives, populars, firals, obres, neteja viària i altres activitats 
anàlogues.” 

- Suprimir la lletra c) de l’article 9 i, en conseqüència, renumerar la resta de 
subapartats.

- Derogar l’article 14.

- Suprimir la lletra h) de l’article 16.

- Suprimir la lletra h) de l’article 17.

- Modificar l’article 18, que passa a tenir el redactat següent:

 “Article 18. El personal controlador del servei de les zones d’aparcament regulat 
formularà la denúncia acompanyada de la corresponent fotografia acreditativa de la 
infracció, la qual iniciarà el corresponent expedient sancionador contra la persona 
titular del vehicle, sense perjudici de la facultat d’aquesta de poder identificar la 
persona conductora per al cas que sigui una altra.”

- Modificar l’article 20, que passa a tenir el redactat següent:

 “Article 20. Les denúncies podran ser anul·lades en els termes previstos a 
l’ordenança fiscal si la persona usuària procedeix a l’anul·lació segons el 
procediment que s’estableixi en les màquines expenedores o a l’aplicació mòbil. 
En tot cas el termini per anul·lar la denúncia i regularitzar la situació serà de 50 
minuts a comptar des de la data d’emissió de la denúncia. Els imports de les 
operacions d’anul·lació seran els fixats a la corresponent ordenança fiscal.”

- Suprimir la Disposició addicional primera i, en conseqüència, renumerar la 
resta de disposicions addicionals.
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- Modificar la nova disposició addicional tercera, que passa a tenir el redactat 
següent:

 “Tercera. Per a tot allò que no estigui previst en aquest Reglament serà 
d’aplicació l’Ordenança de Civisme i Convivència de Corbera de Llobregat i, 
subsidiàriament, la legislació de règim local aplicable a Catalunya.”

- Introduir una Disposició derogatòria amb el redactat següent:

 “Disposició derogatòria. Queden derogats aquells preceptes de l’Ordenança de 
Convivència i Civisme de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat que s’oposin o 
contravinguin allò expressament regulat en aquest Reglament.”

- Modificar la disposició final, que passa a tenir el redactat següent

 “Disposició final. Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de la publicació del 
seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, sempre que hagi transcorregut el 
termini previst a l'article 65.2 en relació amb l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local.”

SEGON. Sotmetre l’expedient i l’acord d’aprovació inicial a informació pública 
durant un termini de 30 dies hàbils mitjançant la publicació de l’anunci 
corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis de la Corporació, al web municipal i a 
un diari dels de major circulació de la província als efectes d’audiència i 
presentació, si s’escau, d’al·legacions i reclamacions. 

TERCER. Establir que si durant el termini d’informació pública de l’expedient no es 
formulen al·legacions ni suggeriments, la modificació del Reglament s'entendrà 
aprovada definitivament. En aquest cas es procedirà a la publicació de l'anunci 
d'aprovació definitiva juntament amb el text refós resultant al Butlletí Oficial de la 
Província, al tauler d’anuncis de la Corporació i es trametrà anunci al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya que faci referència al BOP en el qual s’hagi publicat el 
text íntegre. Tanmateix es procedirà a donar compte a la Subdelegació del Govern 
a Barcelona i a la Direcció General de l’Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya als efectes 
previstos a l'art. 65 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

QUART. Facultar l’Alcaldia per a l’execució d’aquest acord així com de totes les 
incidències que se’n puguin derivar. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els vots següents:

6. Modificació Ordenança Fiscal 31.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de Finances, 
amb el text següent:



La modificació del contracte de gestió del servei públic municipal de regulació i 
control de l’estacionament a les vies públiques i del servei de control i vigilància 
remota de l’aparcament del carrer de la Pau, així com la modificació del reglament 
regulador de les zones d’estacionament controlat de vehicles a la via pública, ens 
obliguen a modificar l’ordenança fiscal número 31 reguladora de la taxa per 
l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals. 

L’Interventor ha redactat l’estudi econòmic en compliment d’allò establert per 
l’article 25 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

La tresorera acctal. ha emès l’informe 55/15 en data 22 d’abril de 2015 que 
s’incorpora a l’expedient.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 31 
reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les 
vies públiques municipals, en els següents termes:

“Article 5. Bonificacions i reduccions.

S’estableix una bonificació, consistent en trenta minuts d’aparcament gratuït, per als 
vehicles que tinguin la condició de residents, entenent com a tal aquells que figurin al 
padró de l’impost de vehicles de tracció mecànica del municipi de Corbera de 
Llobregat.

Article 6. Quota tributària. 

1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent:

1.1 Per a la zona blava:

Mínim 15 minuts      0,20 €
30 minuts     0,40 €
60 minuts  0,85 €
90 minuts                  1,25 €
100 minuts    1,40 €
Màxim 120 minuts 1,70 €

Aquestes quantitats seran fraccionables en períodes de 0,05 €, essent la quota mínima de la 
taxa de 0,20 € que correspon a 15 minuts d’estacionament autoritzats.

La durada màxima d’estacionament s’estableix en 120 minuts.

1.2. Per a la zona taronja:

Estacionament durant l’horari de matí 1,00 €
Estacionament durant l’horari de tarda 1,00 €
Estacionament durant tot el dia 2,00 €

2.- Si el temps d’estacionament supera fins a 60 minuts el límit horari fixat en el tiquet expedit 
o en la validació atorgada mitjançant l’aplicació mòbil, es podrà regularitzar la situació 
abonant un import complementari d’anul·lació de la denúncia de //3,90,-€//.

3.- L’import de l’anul·lació de la denúncia serà de //6,40,-€// per a les següents infraccions:
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- Per sobrepassar en més de 60 minuts el període d’estacionament assenyalat en el 
tiquet expedit o en la validació atorgada mitjançant l’aplicació mòbil.

- Per estacionar sense la prèvia obtenció de tiquet en les màquines expenedores o 
de l’autorització mitjançant l’aplicació mòbil.

- Per col·locar defectuosament el tiquet de forma que no sigui visible des de l’exterior 
del vehicle o  la incorrecta designació de la matrícula del vehicle en l’aplicació 
mòbil.

- Per utilitzar un tiquet diferent de l’autoritzat o una aplicació mòbil diferent a la 
reguladora de l’aparcament en zones controlades del municipi de Corbera de 
Llobregat.

- Ocupar més d’una plaça assignada a l’aparcament regulat, havent abonat el preu 
d’estacionament. 

4.- En tot cas, el termini per anul·lar la denúncia i regularitzar la situació serà de 50 minuts a 
comptar des de l’emissió de la denúncia. 

5.- En cas d’anul·lació incorrecta de la denúncia, l’import abonat en aquesta anul·lació podrà ser 
deduït de la quantitat imposada com a sanció,  presentant sempre prèviament l’original del 
rebut de l’anul·lació per a poder percebre la deducció esmentada.

(...)

Article 8. Període impositiu

El període impositiu coincideix amb el temps d’estacionament, el qual no pot excedir del fixat 
en aquesta Ordenança.

Article 9è. Règim de declaració i ingrés

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

2. La taxa s’haurà de pagar en el moment de l’inici de dit estacionament. El pagament es podrà 
realitzar d’alguna de les formes següents:

- En les màquines expenedores de bitllets acreditatius del pagament realitzat, instal·lades en les 
vies públiques, havent de figurar, durant el temps de l’estacionament aquest bitllet en la part 
interior del parabrises, de forma totalment visible des de l’exterior.

- Mitjançant l’aplicació mòbil que l’empresa concessionària posi a disposició de les 
persones usuàries, amb subjecció a les condicions que allà s’estableixin. 

Article 10è. Gestió per concessió

1. El manteniment de les zones reservades a estacionament correspon al concessionari. Al 
mateix compet adoptar les mesures oportunes per a la correcta expedició de tiquets 
acreditatius del pagament i de les autoritzacions mitjançant l’aplicació mòbil i controlar 
l’incompliment de les obligacions tributàries dels conductors que han estacionat els seus 
vehicles.

2. La gestió i recaptació en període voluntari de la taxa correspondrà al concessionari.

3. L’import de la recaptació en període voluntari formarà part dels ingressos a percebre pel 
concessionari, en les condicions fixades a l’acord pel qual es va aprovar la concessió.

Diligència d’aprovació i posteriors modificacions. 



Aquesta Ordenança que consta de deu articles, aprovada provisionalment pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 9 de novembre de 1999 i que ha quedat 
definitivament aprovada en data 16 de març de 2000 regirà des del dia següent al de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o 
derogació expressa.

La darrera modificació de la present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de 
l’Ajuntament  en sessió celebrada el 5 de maig de 2015 regirà des de l’endemà  de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i es mantindrà vigent fins la seva 
modificació o derogació expressa.”

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

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

TERCER. Publicar l’anunci d’exposició al públic en el Butlletí Oficial de la Província  i 
a més a més en un diari dels de major difusió de la província. Si transcorregut el 
termini no s’han presentat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà 
definitiu, sense necessitat d’un nou acord plenari en aquest sentit.

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

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

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els vots següents:

7. Aprovació conveni de col·laboració amb l’Associació de Veïns de les 
Cases Pairals per a la resolució de vicis ocults sorgits durant la 
urbanització.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text 
següent:
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La Junta de Govern Local, en sessió de 15 de juliol de 2003, va adjudicar la represa 
de les obres d’urbanització de la UA Les Cases Pairals a la UTE Cases Pairals, 
integrada per les empreses Hidrocanal, SL i Lluís Batalla, SA. Aquest acord va ser 
ratificat pel Ple municipal, el 29 de juliol de 2003, signant-se el corresponent 
contracte el 22 de setembre de 2003.

Les obres van ser recepcionades el 27 de desembre de 2005. Durant el període de 
garantia es van començar a detectar una sèrie de deficiències en la pavimentació 
dels carrers, que es van arranjar durant l’any 2007.

Davant l’aparició de noves deficiències en el paviment executat, l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat va encarregar un estudi a l’empresa Paymacotas sobre la 
patologia existent. L’informe corresponent va lliurar-se el 23 de gener de 2009. 

Posteriorment, l’Ajuntament i la UTE Cases Pairals van acordar conjuntament la 
sol·licitud de col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, mitjançant 
l’emissió de dictamen tècnic basat en l’anàlisi en laboratori de les diferents mostres 
extretes dels trams de vial afectats. El resultat d’aquest dictamen concloïa que la 
patologia existent tenia causa en l’existència de vicis ocults, i establia les 
indicacions tècniques per a la reparació del paviment afectat.

En base a aquest dictamen, el Ple municipal, en sessió de 9 de juliol de 2013, va 
aprovar un conveni de col·laboració amb l’empresa Hidrocanal, SL, en representació 
de la UTE Cases Pairals, per a la reparació dels defectes de pavimentació de les 
obres d’urbanització de les Cases Pairals. Aquest conveni es va signar el 25 de juliol 
de 2013.

Com a annex al Conveni s’adjuntava document tècnic de reparació definitiva de 
paviments amb una programació en dotze fases, fixant la longitud dels carrers 
inclosos a cada fase, i els detalls tècnics del sanejament i de la substitució del 
material de reblert segons la tipologia de cada carrer, i prioritzant els carrers més 
transitats.

En el mateix conveni, també es va establir l’obligació per part de l‘empresa 
constructora d’efectuar una reparació superficial, amb caràcter anual, d’aquells 
carrers que presentessin més problemes des del punt de vista de la seguretat 
ciutadana.

Davant la manca d’execució dels treballs de reparació superficial necessaris, per 
Decret 1191/2014, es va requerir l’empresa Hidrocanal, S.L., en representació de la 
UTE Cases Pairals, perquè en un termini màxim de 4 setmanes, comptats a partir 
del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquella resolució procedís a la 
seva execució, amb advertiment d’execució subsidiària davant un incompliment 
amb càrrec a les quantitats dipositades com a garantia definitiva en el contracte 
subscrit en el seu dia per a l’execució de les obres d’urbanització. Com a 
conseqüència de l’incompliment de l’empresa Hidrocanal, SL, s’ha iniciat expedient 
d’execució forçosa amb incautació de garanties, i s’ha aprovat el corresponent 
projecte tècnic per realitzar directament aquestes tasques. 

D’altra banda, durant el primer semestre de 2015, i prèvia obtenció de dictamen 
pericial, s’iniciarà l’expedient de rescissió del conveni de col·laboració signat amb 
l’empresa Hidrocanal, S.L. per incompliment de les seves clàusules, a fi i efecte 
d’efectuar posteriorment la reclamació administrativa i, si escau, judicial, de les 



quantitats corresponents a l’obra de reparació en profunditat dels vials afectats que 
no ha estat realitzada.

La urbanització de les Cases Pairals està recepcionada per l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat i per tant és la competent del manteniment de les vies públiques. No 
obstant això, les obres a realitzar en els vials afectats excedeix de les tasques 
ordinàries de manteniment de la via pública, atès que tenen el seu origen en vicis 
ocults degudament acreditats.

Per tant, mentre no s’assoleixi una solució definitiva al problema de la reparació del 
paviment de la urbanització de les Cases Pairals, l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat i l’Associació de Veïns de Les Cases Pairals consideren necessària la 
formalització i signatura d’un conveni de col·laboració al respecte del manteniment i 
seguretat dels vials de la urbanització. 

S’acorda:

PRIMER. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració amb l’Associació de Veïns 
de Les Cases Pairals per a la resolució dels vicis ocults sorgits en l’obra 
d’urbanització, de conformitat amb el text que resta incorporat a l’expedient.

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

Alcaldessa

Explica que després de l’obra feta per Hidrocanal es va recepcionar la urbanització de Cases 
Pairals a finals de 2006 i a 2007 van començar a sorgir els desperfectes de les obres en 
l’asfaltat. Entre 2007 i 2011 es va fer analitzar el problema per veure quina era la causa 
tècnica de que l’asfalt s’aixequés. Segons l’estudi de la UPC això era degut al mal estat de 
l’escòria siderúrgica que es va utilitzar i que afectava a tots els carrers fets. Encara que 
sempre va haver converses amb l’empresa ja que no defugia la seva responsabilitat, aquesta 
culpava a l’empresa que li va subministrar aquest material defectuós. Això va portar a que 
l’empresa constructora demandés judicialment a l’empresa subministradora però el problema 
es continuava tenint aquí;  de fet, encara continua als tribunals. Per tal de guanyar temps 
davant la possibilitat de que s’allargués en el temps, es va signar a 2012 un conveni amb 
l’empresa constructora en el que assumia la seva responsabilitat i degut a la poca 
disponibilitat econòmica per la crisi, es comprometia, en un període de vuit anys, a substituir 
trams de carrer i, mentre tant, s’aniria fent una reparació superficial d’aquells carrers que 
constitueixin un perill per als veïns. 

A 2014 era l’any que l’empresa havia de començar a reparar el primer tram de carrer i no ho 
fa. Se li fa un requeriment i respon que no està en disposició de poder fer-ho, el que porta a 
fer una demanda i en aquest moment el que s’ha fet és un peritatge judicial per tal d’establir 
la quantitat econòmica que se li ha de demanar a l’empresa. Tot això porta a parlar amb 
l’Associació de Veïns per tal de veure de quina manera es soluciona i proposen que 
l’Ajuntament doni mostra de quines són les intencions davant del greu problema que hi ha. 
Arran d’una sèrie de converses, sorgeix aquest conveni en el que l’Ajuntament es compromet 
a tenir una borsa econòmica per a poder fer front a la reparació superficial del desperfectes a 
mesura que es produeixin i a portar davant dels tribunals a l’empresa. En principi, seria per 
l’incompliment del conveni perquè porta implícita la responsabilitat de l’empresa. En el 
moment que l’empresa manifesta que no el complirà es procedeix a incautar els avals que 
l’empresa encara tenia retinguts a l’Ajuntament per valor de 212.000€ per a fer les 
reparacions superficials que l’empresa hauria tingut que fer, aspecte que ja es va parlar a 
l’anterior ple. L’objectiu és exhaurir amb l’import dels avals les reparacions que siguin 
necessàries superficialment, encara que aquest import no és suficient per a la totalitat dels 
desperfectes.
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L’equip de govern vol sotmetre al Ple la implicació d’aquesta obra ja que des del moment en 
que es va recepcionar l’obra s’assumeix el tema des de l’Ajuntament per a tenir els carrers 
en condicions.

Explica que ahir va parlar amb el president de l’Associació ja que hi ha un punt que sembla 
que no s’està d’acord i malgrat això, com a mostra de bona fe es deixarà això aprovat de 
cara al futur. Dóna la paraula al president de l’Associació de Veïns de Cases Pairals, senyor 
Daniel Cabero.

Daniel Cabero

Diu que és veritat que s’havia pactat un conveni amb l’equip de govern, que ha estat molt 
receptiu, però considera que ha sorgit una controvèrsia jurídica entre l’advocat contractat 
per l’ajuntament i el seu advocat i és suficientment com per a no signar aquest conveni.

Considera que és un bon punt de partida per a continuar treballant amb el proper equip de 
govern que hagi després de les eleccions. Explica que la controvèrsia jurídica és que, segons 
els serveis jurídics de l’Ajuntament, s’ha de demandar per incompliment del conveni a 
l’empresa Hidrocanal. Ells consideren que l’Ajuntament ho hauria d’haver fet fa vuit anys 
però també fer-ho contra la direcció facultativa. Diu que s’ha utilitzat un material que, 
evidentment, no és el correcte i des del moment que es va saber s’hagués tingut que anar 
contra la direcció facultativa i no només contra Hidrocanal, que també. Explica que l’advocat 
de l’Ajuntament considera que això seria diluir responsabilitats i que és més segur anar 
només contra Hidrocanal, aspecte que ells consideren insuficient. Així dons, no signaran 
aquest conveni fins que l’Ajuntament no vagi també contra la direcció facultativa.

Alcaldessa

Comenta que el conveni recull el que es va dir ja que l’Ajuntament no està en contra d’anar 
contra la direcció facultativa i que, en tot cas, es tracta d’una estratègia, explicant que 
també s’han deixat aconsellar per entesos en la matèria que han considerat una estratègia 
per a tenir èxit i poder reparar les obres. 

Demana saber si hi ha algun comentari a fer per part dels presents, donant la paraula al 
senyor Manel Blanco.

Manel Blanco

Diu estar d’acord amb el president de l’Associació de Veïns perquè a les segones obres, de 
les tres que s’han fet, la direcció facultativa les va donar per bones igual que amb les 
terceres, quan es va haver de refer. Quan ho va plantejar se li va respondre que l’equip 
facultatiu depenia de l’empresa constructora o reparadora dels danys.

Per altra banda, demana saber que amb aquesta quantitat que ara està disponible per a 
poder fer les obres, creu que no s’arribarà ni a un 15%, i com no es podrà arreglar tot, qui 
serà el responsable subsidiari de qualsevol accident que qualsevol pugui patir en el seu 
vehicle per l’estat dels carrers.

Alcaldessa

Diu que la fase anterior de les obres, les que es van executar per COPCISA, explica que no 
es van arribar a recepcionar, és a dir, els problemes es van produir en el decurs de les obres, 
recordant també que es va anar als tribunals i l’empresa COPCISA va haver de retornar 
gairebé dos milions i mig d’euros del que va costar tornar-ho a fer. Per tant, no és el mateix 
cas perquè ara s’està parlant d’una obra recepcionada que la direcció facultativa ha 
recepcionat i que s’han signat les certificacions d’obra corresponents.

Ara, amb els 212.000€ dóna per a fer cinc trams, quedant uns noranta i escacs, ara s’ha 
aprovat un altre projecte que inclouria des de la finalització del circuit fins a la Plaça Quatre 
Camins. Encara quedarà un petit muntant que quedarà per a arranjar petits desperfectes que 



siguin més greus. Qualsevol cosa que passi en el carrer, la persona afectada pot demanar la 
responsabilitat patrimonial a l’ajuntament si demostra que aquests desperfectes han estat 
causats per culpa de l’estat dels carrers i es repercutirà a l’empresa constructora com a 
danys i perjudicis.

No obstant, explica que el que s’està fent ara no és incidir sobre l’escòria que està en mal 
estat si no que s’està fent un fresat del carrer i un reasfaltat, s’està fent una reparació 
superficial que no té res a veure amb les obres de substitució de l’escòria que havia de fer 
l’empresa segons el conveni del que ja s’ha parlat.

Montse Febrero

Demana saber en quin punt s’està en relació a l’acceptació o no de la clàusula del conveni al 
que ha fet referència el president de l’associació de veïns.

Alcaldessa

Explica que el conveni el proposen votar tal qual està perquè no ha hagut temps de redactar 
una clàusula per a poder-ho incloure, ja que el senyor Cabero li va dir ahir mateix. Tal i com 
es va comentar a les converses mantingudes, la secretària ja va dir que es miraria anar 
també per la via civil deixant clar que el que no es pretén de cap de les maneres es que 
entre una cosa i l’altre no es puguin recuperar els diners. 

En aquest moment no es va a demandar judicialment sinó que s’ha elaborat un peritatge 
econòmic en el qual es dirà com a administració a l’empresa HIDROCANAL que deuen tants 
diners i exigir el pagament del deute. Si el dia que toqui no es fa anirà amb un recàrrec en el 
que l’empresa es veurà obligada a moure fitxa de manera que, o paguen o van per la via 
contenciosa. Diu que aquesta és la estratègia que, en principi, té l’ajuntament. 

Ara, una clàusula aquí de que es compromet a fer una cosa que no se sap si s’ha de fer, 
tampoc és un decisió unilateral d’ella sinó que és necessari parlar amb els advocats.

Montse Febrero

Creu que el tema del conveni ha quedat estancat i es tracta d’una petició dels veïns.

Alcaldessa

Si no fos el darrer Ple del mandat, li diria de deixar-ho sobre la taula però no és el cas i per 
tant, es parlarà amb els veïns, deixant clar que el conveni també parla d’altres coses. 

Secretària

Explica que ella va estar a la reunió, com també l’advocat de l’associació, i no és aquesta la 
conclusió a la que van arribar. Considera que s’han de diferenciar dues coses: una és quin és 
l’objecte d’aquest conveni i aquest és la constitució d’un fons per a que l’ajuntament vagi 
assumint reparacions superficials en funció dels diners que es disposin en aquest fons. 
L’objecte d’aquest conveni no és que l’ajuntament iniciï accions o no les iniciï. 

Diu que ella es va comprometre a mirar tot aquest tema per a mirar d’iniciar un procediment 
civil però també es va dir que primer es resoldria el conveni i aquest és un document 
administratiu i aquí la direcció facultativa no forma part, per la qual cosa, no té encaix jurídic 
que es fiqui la direcció facultativa dins de l’expedient administratiu. 

Explica que va tenir la sensació de que la seva explicació s’havia entès i de fet, va donar el 
seu vist i plau, per a que es denunciï el conveni, es resolgui, es requerirà el pagament i quan 
tota la tramitació estigui feta s’iniciarà l’estudi de la reclamació i de responsabilitat 
extracontractual perquè atès que el contracte administratiu ja està finalitzat i la direcció 
facultativa no es va posar en aquest conveni, no hi ha manera ara d’incloure’l. Aquesta va 
ser la conclusió a la que es va arribar, deixant clar que ella es va comprometre a estudiar el 
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tema per a portar-ho per la via civil. D’altra banda li explica al senyor Cabero la clàusula que 
ara s’està demanant no té res a veure amb l’objecte del conveni perquè l’objecte és, com ja 
ha dit abans, la creació d’un fons per a fer obres, no és per a fer cap reclamació judicial ni 
administrativa.

Montse Febrero

Insisteix en què si hi ha una part que no està disposada a signar, considera que s’ha de refer 
de nou.

Antonio Moreno

Diu estar d’acord amb la senyora Montse Febrero i que és paper mullat dient que tot plegat 
ha sigut una mala gestió. No està en contra de que es faci un fons de 30.000€ a l’any  per a 
reparar el que sigui necessari i proposa deixar el conveni per a la propera legislatura 
intentant per part dels grups que s’aprovarà aquest fons anual. Pregunta saber si és 
possible.

Alcaldessa

Respon que ho ha parlat aquesta mateixa tarda amb l’equip de govern sobre el que el senyor 
Cabero li havia dit i s’ha decidit que estan d’acord amb el conveni que tracta també de molts 
altres aspectes i proposant que aprovant-lo sempre s’està a temps de modificar-lo en el 
futur. El conveni és el producte d’unes converses mantingudes i d’una intenció dient que es 
tracta d’un primer pas i la millor manera de deixar amb un vot afirmatiu una intenció del que 
es vol fer en el futur i per tant, per això s’ha considerat deixar-lo tal i com està ara.

Antonio Moreno

Proposa que es retiri el conveni perquè l’altra part no està d’acord però tots els grups voten 
a favor dels 30.000€ anuals a partir de 2016. Proposa que també es voti la seva proposta.

Alcaldessa

Respon que molt bé, que es votin les dues considerant que del que es tracta és de resoldre 
el tema. Dóna la paraula al senyor Èric Blanco. 

Èric Blanco

Proposa que, abans de fer cap intervenció, se li podria donar la paraula al senyor Cabero ja 
que creu que vol contestar al que s’ha dit.

Daniel Cabero

El senyor Cabero diu que el procediment que ara s’està portant a terme per part de 
l’ajuntament és insuficient encara que és un punt de partida, ja que estan d’acord en un 99 
del que es diu però que volen afegir una cosa.

Secretària

Diu que entén la situació i que li sap greu el posicionament. Explica que aquest conveni 
s’està portant al ple amb independència de l’abast a nivell ciutadà que pot tenir, perquè 
s’està establint una durada de 35 anys. Si el que volen és plasmar en un document un 
compromís entre les parts per anar plegats a fer qualsevol actuació civil, això és un 
document que pot aprovar la Junta de Govern Local que, en condicions normals, es reuneix 
una cada setmana. Explica que si avui no s’aprova no hi haurà un altre ple ordinari fins a 
setembre i considera que deixar de banda tots aquests acords assolits, perquè l’objecte del 



conveni és intentar fer les obres de reparació per intentar ficar aquesta clàusula que 
considera pot ser objecte d’un document diferent fa que s’endarrereixi tot.

Alcaldessa

Demana es passi a votació l’aprovació d’aquest conveni de col·laboració amb l’associació de 
veïns.

Alcaldessa

Comenta que és una llàstima que per una discussió política acabin sorgint coses no 
desitjades i justament es portava un conveni al Ple no només perquè la durada és a 35 anys 
sinó perquè realment tots el grups amb representació es posicionessin per a veure quina 
manera es vol resoldre el tema i en aquest sentit, lamenta que, davant d’un problema 
objectiu tan gran i que afecta tots els ciutadans i ciutadanes, no hagi estat possible posar-se 
d’acord.  

8. Aprovació provisional de la Modificació puntual de les NNUU del PGO.

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

El 4 de novembre de 2014 va estar publicada al DOGC la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre, d’accessibilitat. El seu objecte és l’establiment de les condicions 
d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de 
transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin 
l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les persones amb 
discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn.

El Ple municipal, en sessió ordinària de 10 de març de 2015, ha aprovat inicialment 
la Modificació de les Normes Urbanístiques (NNUU) del Pla General d’Ordenació de 
Corbera de Llobregat en matèria d’accessibilitat, per tal d’adaptar les seves 
determinacions a la Llei 13/2014.

L’acord també determinava el seu sotmetiment a informació pública pel termini 
d’un mes a comptar des de la darrera publicació d’aquest edicte, als efectes 
d’examen i presentació d’al·legacions, se sol·licitaven els informes sectorials que es 
relacionaran més endavant i es va acordar la suspensió de llicències urbanístiques i 
altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial que 
afectin l’abast de la modificació, en aplicació del que estableixen els articles 73 i 74 
del TRLUC.



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

Aquest acord ha estat publicat al BOP de 17 de març de 2015, al DOGC núm. 6830, 
de 13 de març de 2015, al tauler d’anuncis de la Corporació entre els dies 13 de 
març i 21 d’abril de 2015, al diari El Punt Avui, de 13 de març de 2015 i a la pàgina 
web municipal.

Transcorregut el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions, 
deixant-se constància d’aquest extrem a l’expedient. 

Igualment, es va sol·licitar informe als organismes afectats els quals han estat 
emesos d'acord amb el detall contingut en l'informe de la Secretaria general el 21 
d’abril de 2014 en el que es conclou la innecessarietat d’introduir cap modificació 
en el document aprovat inicialment. 

S’acorda: 

PRIMER. Aprovar provisionalment la Modificació de les Normes Urbanístiques 
(NNUU) del Pla General d’Ordenació de Corbera de Llobregat en matèria 
d’accessibilitat.

SEGON. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de 
Barcelona certificació d’aquests acords, adjuntant-se còpia íntegra de la 
documentació que forma l’expedient en suport paper, així com el document de la 
modificació puntual en suport informàtic en els termes establerts a l’article 18.4 del 
RLUC, als efectes de llur tramitació fins l’aprovació definitiva i corresponent 
publicació.”

Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll que fa una explicació de la proposta, recordant que es 
va passar l’aprovació inicial en el ple de març de 2015.

La presidenta demana que es passi a votació, comentant que el senyor Moreno no es troba a 
la sala i que, per tant, serà comptabilitzat com a abstenció.

9. Aprovació provisional de la MPGO de l'àmbit del Parc de l'Avançada i del 
paratge de la Roda.

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

El Ple municipal, en sessió ordinària d’11 de novembre de 2014, va aprovar 
inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Corbera de 
Llobregat, a l’àmbit del Parc de l’Avançada i del Paratge de la Roda. 

Igualment es va acordar sotmetre a informació pública la modificació puntual 
esmentada pel termini d’un mes a comptar des de la darrera publicació d’aquest 
edicte, als efectes d’examen i presentació d’al·legacions així com sol·licitar informe 
als organismes sectorials que es diran en aquest informe de conformitat amb 



l’article 85.5 del TRLUC. D’altra banda, en l’acord adoptat també es va dictar la 
suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de 
gestió urbanística i d’urbanització, la concessió de llicències urbanístiques i altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, i la 
tramitació relacionada amb expedients d’expropiació per ministeri de la Llei de 
conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC.

Aquest acord ha estat publicat al DOGC núm. 6752, de 18.11.2014, al BOP de 
21.11.2014, al tauler d’anuncis de la Corporació entre els dies 18 de novembre de 
2014 i 5 de febrer de 2015, al diari El Punt Avui, de 21.11.2014 i a la pàgina web 
municipal.

Durant el termini d’informació pública s’han presentat les al·legacions següents:

- Al·legació presentada pel Sr. Jordi Boltà Fisa, en representació de 
l’Associació Amics de Corbera, el 27/12/2014 (RE 2015/73, de 7.01.2015). 

- Al·legació presentada pels senyors M. Montserrat, Jaume i M. Magdalena 
Boltà Fisa el 27/12/2014 (RE 2015/124, de 9.01.2015).

- Al·legació presentada per Jaume Parent i Fité, en representació de la 
Parròquia de Santa Maria el 2.01.2015 (RE 2015/133, de 9.01.2015).

Igualment, es va sol·licitar informe als organismes afectats els quals han estat 
emesos d'acord amb el detall contingut en l'informe emès pels serveis tècnics 
municipals, el 21 d’abril de 2015, en el que s’analitza tant el seu contingut com el 
de les al·legacions presentades i es conclou, en la part que interessa, el següent:

“.../...La relació d'al·legacions és la següent, tal i com s'explicita en l'Annex 2 de la MPGO, 
així com també la seva valoració i estimació o desestimació, que s'ha fet conjuntament amb 
les redactores:

Núm. 01.- NRE 73 i data 07/12/2015 (el document porta data de 26/12/2014 i hi 
consta que va entrar a correus el dia 27/12/2014), de Jordi Boltà Fisa, president i 
actuant en nom de l’Associació Amics de Corbera.

A l'al·legació es manifesten d’acord amb la MPGO perquè vol protegir el millor possible el 
Primer Pessebre Vivent de Catalunya (la qualificació d’EP sociocultural i els espais lliures al 
seu voltant així ho demostra), però hi troben a faltar una planificació de futur. Les 
necessitats del Pessebre (240m2 de sostre en planta baixa i 140m2 de sostre en planta pis) 
vinculades a la seva subsistència immediata no estan previstes i no es podran realitzar tal i 
com està plantejat en el document d'aprovació inicial. I sol·liciten:

1. L’ampliació de l’àmbit a la zona d’influència directa del Pessebre vivent als terrenys de la 
seva propietat, per sota de les edificacions del nord (sup: 2.389,43m2) i que sigui qualificada 
d’EP (pai+soc) (Finca 1).

2. L’ampliació de l’àmbit a l’est, titularitat de la qual els han ofert de forma gratuïta. La 
superfície és de 2.419,62m2 i que sigui qualificada d’EP (pai+soc) (Finca 2).

3. Augmentar la superfície d’ocupació a un 8%

4. Augmentar l’índex d’edificabilitat a un 0,18%m2st/m2 sòl

Es proposa estimar parcialment l'al·legació, ampliant la superfície de EP(pai+soc) al llarg del 
camí, a un total de 7.925m2 de sòl i incrementant l'ocupació al 7% i l'índex d'edificabilitat al 
1,2 m2st/m2s, considerant-se correctes aquests increments parcials, de manera que es 
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reconeixen les edificacions existents i resta marge per a l’ampliació de la instal·lació segons 
les necessitats manifestades pels al·legants, establintse que la concreció de l’ordenació 
detallada requerirà la redacció d’un pla especial amb l’objecte de garantir la integració de les 
noves edificacions i minimitzar el seu impacte sobre el territori.

Núm. 02.- NRE 124 i data 9/01/2015 (el document porta data de 26/12/2014 i hi 
consta que va entrar a correus el dia 27/12/2014) de M.Montserrat, Jaume, Jordi i 
M.Magdalena Boltà Fisa.

Manifesten que la MPGO compleix els seus objectius, els quals també fan seus. Celebren i 
accepten els articles 8, 9 i 10 de les NU; i comparteixen l’esperit de l’article 12, però hi ha 
alguns termes que no entenen i demanen que la redacció definitiva aclareixi aspectes relatius 
a: 1) el sòl que realment forma part de les representacions del pessebre; i 2) els usos 
permesos en aquests sòls. I demanen els canvis a l’article 12 de la NU:

Es proposa estimar parcialment l’al·legació en el sentit de:

- Revisar el redactat de l’article 12 de la NU pel que fa a la descripció dels terrenys que 
formen part de l’escenari de les representacions del pessebre vivent.
- Incorporar un nou article -article 16- a la NU del pla que reguli la possibilitat de 
desenvolupar aquells usos i obres de caràcter provisional conformes amb el règim urbanístic 
dels terrenys qualificats de sistemes, sempre que es donin els supòsits i d’acord amb el 
procediment establert en els articles 53 i 54 del TRLU o els que determini en cada moment la 
normativa urbanística aplicable.
- Reservar un àmbit qualificat de verd privat (VP) com a element de transició entre les zones
edificables i l’espai lliure d’interès paisatgístic, en coherència amb l’ordenació de les finques 
veïnes, on es facilita el tancament de la propietat.

- Núm. 03.-  NRE 133 i data 9/01/2015 (el document porta data de 2/01/2015 i hi consta 
que va entrar a correus el mateix dia 02/01/2015), de Jaume Parent i Fité, advocat i actuant 
en nom de la Parròquia de Santa Maria.

Demana que la propietat pugui seguir gaudint d’un aprofitament urbanístic inherent al dret 
de propietat.

Es proposa DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ, perquè la MPGO manté els drets de la propietat que 
estableix el planejament vigent atès que es proposa un canvi de qualificació del sistema (de 
PU a Ap) en SU a obtenir per expropiació.

La relació dels informes sol·licitats i els emesos és la següent, enumerats i valorats en 
l'Annex 2 de la MPGO:

Informes sol·licitats:

- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Patrimoni).
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la GC
- Departament de Territori i Sostenibilitat. Oficina territorial d’Acció i Avaluació ambiental
- Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
- Institut Geològic de Catalunya (ICGC)

Relació dels informes emesos:

- Núm. 1, NRE 392 i data 19/01/2015. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya 
(GC), Serveis territorials de Barcelona. Informe de data 07/01/2015, favorable, amb la 
consideració de que totes les intervencions que es desprenguin de la MPGO hauran de ser 
respectuoses i acomplir les premisses recollides a les fitxes del PEiC quan afectin als béns 
protegits o als seus entorns de protecció.



- Núm. 2, NRE 1.502 i data 20/01/2015. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), 
Informe de data 9/02/2015, que conclou que per tal de donar compliment al marc legal de 
referència, és necessària la realització d’un estudi d’identificació de Riscos geològics (EIRG) 
en l’àmbit de la present modificació.

Els riscos geològics a estudiar són:

- Despreniments (caigudes de blocs, bolcades, allaus de roques)
- Esllavissades ( lliscaments rotacionals i traslacionals, en sòls o roques, reptacions)
- Fluxos torrencials (torrents d’arrossegalls)
- Esfondraments (subsidències, col·lapses)
- Sismicitat

Cas de determinar zones afectades per risc geològic, caldrà ESTUDI DE DETALL que 
determini el grau de perillositat i orienti a adoptar mesures pertinents.

- Núm. 3, NRE 1.727 i data 27/02/2015. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural GC. Direcció General de Desenvolupament Rural. Informe emès el 
10/02/2015, FAVORABLE, atesa la documentació presentada i segons l’article 96 del TRLU i 
modificacions.

- Núm. 4, NRE 1.265 i data 16/02/2015.Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural GC. Serveis Territorials a Barcelona. Secció de Biodiversitat i 
Activitats Cinegètiques.  Informe emès el 10/02/2015, FAVORABLE, recordant que el 
municipi de Corbera està declarat com d'alt risc d'incendi.

- Núm. 5, NRE 1.587 i data 24/02/2015.Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència 
Catalana de l’Aigua. Informe emès el 23/02/2015, FAVORABLE en tots els aspectes: 
Abastament, sanejament, Innundabilitat i afeccions mediambientals.

- Núm. 6, NRE 2.211 i data 18/03/2015.Departament de Territori i Sostenibilitat. 
Oficina territorial d’Acció i Avaluació ambiental. Informe emès el 06/03/2015 que 
conclou:

- Caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i incorporar les seves prescripcions 
si s’escau.

- Part dels terrenys afectats pel la present MPGO es troben ocupats per vegetació 
identificada com a hàbitat d’interès comunitari; caldrà que el tractament dels espais 
qualificats com a parc urbà (PU) sigui congruent amb la seva naturalesa d’espai forestal, 
prenent mesures adients per tal de protegir i conservar el sentit natural de la vegetació 
existent.

- Caldrà garantir l’adequació de la proposta d’aparcament públic a les determinacions del Pla 
especial de protecció i Catàleg del patrimoni de referència, el qual delimita part dels terrenys 
afectats com a element catalogat.

- Caldrà que les solucions per a l’estabilització dels talussos i desnivells generats en el 
desenvolupament de la proposta prioritzin la utilització de tècniques de bioenginyeria de sòls 
respecte d’altres tractaments de tipus dur (murs, etc.), promovent la seva revegetació 
sempre que sigui possible, per tal de minimitzar l’impacte paisatgístic de la intervenció i 
facilitar la integració de les actuacions en l’entorn natural adjacent.

- Respecte a la qualificació proposada de serveis tècnics en sòl no urbanitzable, la qual 
podria acollir una possible estació de telefonia mòbil, es recorda que, en cas que en un futur 
es confirmi aquesta destinació mitjançant l’instrument de planejament o projecte 
corresponent, caldrà garantir-ne l’adequació a allò establert en la planificació i normativa 
sectorial aplicable.

Essent la incidència sobre la figura de planejament que:
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- L'informe recaptat de l'ACA és favorable i sense prescripcions.
- L’article 103 de la NU del PGO estableix les condicions dels parcs urbans; els quals s’hauran 
d’ordenar prioritàriament amb jardineria i masses de bosc i tindran sempre una superfície 
permeable superior al 60%. Aquestes determinacions són congruents amb la naturalesa 
forestal dels sòls qualificats de PU situats dins l’àmbit de la MPGO.
- Les noves determinacions del pla general requeriran l’adequació del Pla especial del catàleg 
del patrimoni històric, arquitectònic i natural de Corbera de Llobregat, (PEiC 2005), aprovat 
definitivament el 22/03/00, i publicat el 21/10/05.
- El desenvolupament de l’aparcament públic comporta una mínima afectació, en els terrenys 
amb menor pendent i més pròxims a la trama urbana, inclosos dins l’àmbit del Parc urbà de 
la roda (fitxa nº66 del PEiC). La intervenció no superarà la rasant de la Plaça de la Rectoria 
vella, configurant una plaça-mirador que farà de “porta” cap a l’espai lliure d’interès 
paisatgístic del Paratge de la Roda. En conjunt la proposta completarà la vora urbana de la 
ciutat consolidada amb usos necessaris i d’interès públic alhora que contribuirà a promoure 
una interacció amb el paisatge més àmplia que donarà entitat a aquest punt de transició 
entre la ciutat i l’espai lliure protegit. Per la seva situació es prendran les mesures 
necessàries per minimitzar les afectacions als pendents i es vetllarà per la màxima integració 
ambiental i paisatgística de la proposta, ja què la seva situació de perímetre urbà implica un 
tipus d’intervenció on és primordial el tractament del final de ciutat en relació amb l’espai 
lliure.

La proposta de canvis que introdueix el document per Aprovació provisional de la MPGO, en 
relació al document aprovat inicialment, tal i com s'explicita en l'Annex 2 de la MPGO, com a 
resultat de dues de les al·legacions presentades i d'un dels informes emesos per organismes 
sectorials, que s'han valorat, consensuat i estimat parcialment conjuntament amb les 
redactores i es consideren correctes, són els següents:

1.- Com a conseqüència de la resposta a les al·legacions i als aspectes  parcialment estimats 
de dues d'elles, la MPGO proposa la introducció dels canvis següents:

Finca nº 99597-24:

- Es modifica l’article 12 de la NU pel que fa a la descripció dels terrenys que formen part de 
l’escenari de les representacions del pessebre vivent -article 12.1-.
- Es reserva un àmbit qualificat de verd privat (VP) com a element de transició entre les 
zones
edificables i l’espai lliure d’interès paisatgístic, en coherència amb l’ordenació de les finques 
veïnes,on es facilita el tancament de la propietat.

Usos provisionals:

Es redacta un nou article a la NU del pla -article 16- per tal de regular la possibilitat de 
desenvolupar aquells usos i obres de caràcter provisional conformes amb el règim urbanístic 
dels terrenys qualificats de sistemes, sempre que es donin els supòsits i d’acord amb el 
procediment establert en els articles 53 i 54 del TRLU o els que determini en cada moment la 
normativa urbanística aplicable.

Equipament d’interès paisatgístic i social del “Parc de l’Avançada”:

- S’augmenta l’àmbit de l’equipament EP(pai+soc) a 7.925m2sòl
- Es modifica l’article 13 de la NU:
a) S’incrementa el valor dels paràmetres d’ordenació: 1) Ocupació del sòl: 7% (abans
(MPGO a.i.): 5%) i 2) Índex d’edificabilitat: 0,12m2sòl/m2st (abans (MPGO a.i.):
0,1m2st/m2sòl) -article 13.5-.
b) Es requereix la redacció d’un pla especial amb l’objecte de garantir la integració de les
noves edificacions i minimitzar el seu impacte sobre el territori -article 13.6-.

 



- S’ajusta la delimitació, adscrivint al SNU i al parc forestal -pf- els sòls amb pendent més 
pronunciat.
- Es modifica l’àmbit de la unitat d’expropiació E.12, on s’incorpora la plaça de la Rectoria 
vella: E.12 = 814m2 (abans (MPGO a.i.): 673m2)

Parcel·lari

- Es modifica el plànol I.6 Parcel·lari (finques nº 00591-07; nº 00591-11 i nº 01581-14) 
d’acord amb la documentació aportada pels diferents propietaris. Així mateix s’actualitza el 
quadre resum de la memòria.

Àmbit de la MPGO

Es modifica la superfície de l’àmbit de la MPGO (de 44.818m2 a 46.560m2) derivat dels 
canvis anteriorment exposats.

2.- Com a conseqüència de la valoració dels informes emesos pels Organismes, la MPGO 
proposa la introducció dels canvis següents:

Riscos geològics

- Atesa la sol·licitud de ICGC, l'AMB va encarregar l’Estudi d’identificació de riscos geològics 
(EIRG) que s'ha incorporat a la MPGO com Annex 3, el qual identifica sis punts amb indicis 
d’activitat i proposa un seguit de mesures de protecció preventives i actuacions a realitzar.

F.- CONCLUSIONS

Vista la proposta del document de MPGO d'abril 2015 i la documentació de l’expedient, i 
d'acord amb l'exposat en l'apartat anterior, es proposa:

L'estimació parcial de l'al·legació de l’Associació d'Amics de Corbera

L'estimació parcial de l'al·legació dels germans Boltà Fisa,

La desestimació de l'al·legació de la Parròquia de Santa Maria,

S’informa FAVORABLEMENT per a l'aprovació provisional el document urbanístic de MPGO 
d'abril 2014, que ha introduït els canvis derivats de l'estimació parcial de les dues 
al·legacions i l'Estudi de riscos geològics derivat de l'informe de l'Institut cartogràfic i 
geològic de Catalunya, que s'han valorat, consensuat i estimat parcialment conjuntament 
amb les redactores i es consideren correctes, canvis no substancials perquè no suposen 
l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general o al model d’ordenació, i tampoc hi 
ha variacions respecte la classificació del sòl.

Cal afegir que, derivat en part de l'informe de la OTAA (Oficina Territorial d'Acció i Avaluació 
ambiental) pel que fa a l'àmbit qualificat de Ap, les noves determinacions de la MPGO 
requeriran l'adequació del Pla Especial del catàleg del patrimoni històric, arquitectònic i 
natural de Corbera (PEiC 2005) als canvis de qualificació i protecció, i classificació, 
corresponents a les diferents fitxes del catàleg afectades.”

La secretària general ha emès informe favorable, el 21 d’abril de 2015, que resta 
incorporat a l’expedient.

S’acorda:

PRIMER. Estimar parcialment l’escrit d’al·legacions presentat pel Sr. Jordi Boltà 
Fisa, en representació de l’Associació Amics de Corbera, el 27/12/2014 (RE 
2015/73, de 7.01.2015), de conformitat amb el contingut de l’informe emès pels 
serveis tècnics municipals el 21.04.2014 transcrit a aquest acord.

 
Aparcament  Ap) (clau entorn” i vella Rectoria la de “Plaça la de 
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SEGON. Estimar parcialment l’escrit d’al·legacions presentat pels senyors 
M.Montserrat, Jaume i M.Magdalena Boltà Fisa el 27/12/2014 (RE 2015/124, de 
9.01.2015), de conformitat amb el contingut de l’informe emès pels serveis tècnics 
municipals el 21.04.2014 transcrit a aquest acord.

TERCER. Desestimar les al·legacions presentades per Jaume Parent i Fité, en 
representació de la Parròquia de Santa Maria el 2.01.2015 (RE 2015/133, de 
9.01.2015), per les raons que consten en l’informe emès pels serveis tècnics 
municipals el 21.04.2014 transcrit a aquest acord.

QUART. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Corbera de Llobregat, a l’àmbit del Parc de l’Avançada i del Paratge 
de la Roda, un cop introduïts els canvis derivats de l’estimació parcial de les dues 
al·legacions abans esmentades i l’Estudi de riscos geològics derivat de l’informe de 
l’Institut cartogràfic i geològic de Catalunya.

CINQUÈ. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de 
Barcelona certificació d’aquests acords, adjuntant-se còpia íntegra de la 
documentació que forma l’expedient en suport paper, així com el document de la 
modificació puntual aprovat provisionalment en suport informàtic en els termes 
establerts a l’article 18.4 del RLUC, als efectes de llur tramitació fins l’aprovació 
definitiva i corresponent publicació.”

SISÈ. Notificar aquest acord als al·legants i a l’AMB.”

L’alcaldessa dóna la paraula al senyor Manel Ripoll que fa una explicació de la proposta.

La presidenta explica que també aquest tema va ser passat per ple en la seva fase inicial i 
demana que es passi a votació. 

10. Aprovació provisional de la MPGO àmbit C/ Canigó i entorn de la Creu 
de l’Aragall.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Tinència d’alcaldia 
d’Urbanisme, amb el text següent:

El Ple municipal, en sessió ordinària de 27 de gener de 2015, va aprovar l’acord 
relatiu a la resolució d’al·legacions i segona aprovació inicial de la Modificació del 
Pla General d’Ordenació de Corbera de Llobregat a l’àmbit del carrer Canigó i 
entorn i a la Creu de l’Aragall.

Igualment es va acordar sotmetre a informació pública la modificació puntual 
esmentada pel termini d’un mes a comptar des de la darrera publicació d’aquest 
edicte, als efectes d’examen i presentació d’al·legacions així com notificar el 



contingut als organismes sectorials que es diran en aquest informe sol·licitant, 
sempre que ho consideressin necessari, l’emissió de nou informe de conformitat 
amb l’article 85.5 del TRLUC.

En tractar-se d’una segona aprovació inicial, es va aixecar la suspensió dictada en 
l’acord plenari de 29.07.2014 respecte del subàmbit 5 d’aquell document inicial, 
mantenint-se la mateixa en la resta de l’àmbit de la modificació, actualment dividit 
en 5 subàmbits, en aplicació del que estableixen els articles 73 i 74 del TRLUC.

Aquest acord ha estat publicat al DOGC núm. 6806, de 9 de febrer de 2015, al BOP 
d’11 de febrer de 2015, al tauler d’anuncis de la Corporació entre els dies 5 de 
febrer i 21 d’abril de 2015, al diari El Punt Avui, de 4 de febrer de 2015 i a la 
pàgina web municipal. En el BOP de 9 de març de 2015 s’ha publicat l’edicte relatiu 
a les notificacions personals que han esdevingut infructuoses en aplicació de 
l’article 59.5 de la LRJAP.

Transcorregut el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions, 
deixant-se constància d’aquest extrem a l’expedient. 

Quant als informes sectorials, es va notificar l’acord de resolució d’al·legacions i 
segona aprovació inicial als mateixos organismes que ja havien informat a la 
primera aprovació inicial per tal que, si així ho consideraven convenient, emetessin 
nou informe. D’aquests, tan sols ha emès informe la Diputació de Barcelona 
(Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat), d’acord amb el detall contingut en 
l’informe emès per la Secretaria general el 21 d’abril de 2014 en el que es conclou 
la innecessarietat d’introduir cap modificació en el document aprovat inicialment. 

S’acorda:

PRIMER. Aprovar provisionalment la Modificació del Pla General d’Ordenació de 
Corbera de Llobregat a l’àmbit del carrer Canigó i entorn i a la Creu de l’Aragall.

SEGON. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de 
Barcelona certificació d’aquests acords, adjuntant-se còpia íntegra de la 
documentació que forma l’expedient en suport paper, així com el document de la 
modificació puntual en suport informàtic en els termes establerts a l’article 18.4 del 
RLUC, als efectes de llur tramitació fins l’aprovació definitiva i corresponent 
publicació.”

Alcaldessa

L’alcaldessa dóna la paraula al senyor Manel Ripoll que fa una explicació de la proposta, 
donant la paraula al senyor Antonio Moreno al finalitzar aquesta. 

Antonio Moreno

Diu que amb tots els respectes al senyor Ripoll però proposa per a la propera legislatura un 
nou POUM i per tant, sobra aprovar totes aquestes propostes parcials perquè s’ha de fer una 
veritable ordenació del municipi en condicions i una vegada consensuada s’ha de posar en 
referèndum amb els ciutadans ja que també han de dir la seva. Per aquest motiu s’abstindrà 
en aquesta votació.

Manel Ripoll
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Diu al senyor Moreno que agraeix la seva atenció però s’està portant a terme un ple, no una 
programació de candidatura per a les properes eleccions i s’ha de tenir en compte el temps i 
el que això comporta econòmicament.

Antonio Moreno

Respon que avui no està fent campanya electoral, simplement no està d’acord amb l’actual 
POUM de Corbera que considera és un desastre, passant en el futur aquestes decisions per 
referèndum de la ciutadania.  

Alcaldessa

Demana es passi a votació si no hi ha res més a dir. 

11. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGO en l’àmbit de la UA 
Can Montmany de Mas Passoles.

Els Serveis tècnics municipals han redactat el document de la Modificació del Pla 
General d’Ordenació de Corbera de Llobregat en l’àmbit de la UA de Can 
Montmany de Mas Passoles.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Tinència d’Alcaldia 
d’Urbanisme amb el text següent:

La proposta formulada té com a objectiu l’ajust del planejament general per tal que 
l’ordenació urbanística s’adeqüi a la realitat consolidada, tant en relació als vials 
executats i a les delimitacions de parcel·les, com a les afectacions del propi 
territori, de conformitat amb la memòria elaborada existent a l’expedient. 

Per aconseguir els objectius esmentats s’opta per l’adopció dels següents criteris 
d’ordenació:

- La preservació dels espais naturals del torrent de Santa Teresa

- La consolidació dels àmbits de zona que realment poden materialitzar 
aprofitament.

En l’expedient consta l’informe favorable emès per la secretària general el 28 d’abril 
de 2015.

Per tot l’exposat, la Tinència d’Alcaldia d’Urbanisme proposa al Ple Municipal que, 
prèvia inclusió d’aquest assumpte per urgència a la Comissió Assessora i emès el 
corresponent dictamen preceptiu, adopti els següent:

PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 
Corbera de Llobregat en l’àmbit de la UA de Can Montmany de Mas Passoles.



SEGON. Sotmetre a informació pública la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Corbera de Llobregat en l’àmbit de la UA de Can Montmany de Mas 
Passoles aprovada inicialment, juntament amb el document resum al qual es 
refereix l’article 8.5.a) del TRLUC, pel termini d’un mes.

TERCER. Sol·licitar els informes que exigeix l’article 85.5 TRLUC als organismes i/o 
departaments sectorials següents:

- Red Eléctrica de España.

- Agència Catalana de l’Aigua.

QUART. Suspendre la tramitació de llicències urbanístiques i altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial que es refereixin a 
actuacions relatives o que puguin afectar a parcel·les que en aquests moments es 
veuen afectades directament per la modificació, i sempre que les actuacions 
projectades s’emmarquin dins la zona concreta de modificació,  de conformitat amb 
el que estableixen els articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010 del text refós de 
la Llei d’urbanisme de Catalunya, segons plànol de delimitació que consta en 
l’expedient. Aquesta suspensió s’ha d’entendre sense perjudici del que estableix 
l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol que aprova el Reglament de la 
llei d’urbanisme. 

CINQUÈ. Publicar aquest Acord amb la convocatòria d’informació pública en el 
tauler d’edictes de la Corporació, en el BOP, en el DOGC, a un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació i a la pàgina web municipal, als efectes d’examen i 
presentació d’al·legacions.”

Alcaldessa

Dóna la paraula al senyor Ripoll.

Manel Ripoll

Fa una explicació de la proposta.

Alcaldessa

La presidenta demana que es passi a votació, comentant que el senyor Moreno no es troba a 
la sala i que, per tant, serà comptabilitzat com a abstenció.

12. Aprovació conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l'Ajuntament de Corbera de Llobregat per a l'encàrrec de la 
gestió i el manteniment del Parc de les Palmeres.
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Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de Serveis 
Públics, amb el text següent:

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) desenvolupa el projecte 
“Parcs Metropolitans” amb l’acord dels ajuntaments metropolitans per a la gestió 
integral de l’espai: la vegetació, el mobiliari, les instal·lacions, els paviments i els 
elements construïts; així com la promoció dels parcs a través de la dinamització 
d’activitats i propostes eductives.

L’Ajuntament de Corbera és coneixedor d’aquest projecte i té la voluntat d’incloure 
un dels seus parcs més emblemàtics, el Parc de les Palmeres, en aquesta Xarxa de 
Parcs Metropolitans.

Per aquest motiu i d’acord amb les converses mantingudes amb la secció de Parcs 
de l’AMB, l’Ajuntament de Corbera, en data 13 de novembre de 2014, va sol·licitar 
a l’AMB la seva col·laboració per a la incorporació del Parc de les Palmeres dins la 
Xarxa de Parcs Metropolitans.

Després de diverses visites i reunions mantingudes entre el personal encarregat de 
l’AMB i d’aquest Ajuntament, la darrera el 2 de març de 2015, es va redactar i 
proposar el “Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a l’encàrrec de la gestió i el manteniment 
del Parc de les Palmeres”, que queda incorporat a l’expedient.

La secretària general, en data 16 d’abril de 2015, ha emès informe al respecte.

S’acorda:

PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a l’encàrrec 
de la gestió i el manteniment del Parc de les Palmeres.

SEGON.- Notificar-ho als interessats.”

Alcaldessa

Dóna la paraula al regidor senyor Andrés Palacios.

Andrés Palacios

Es tracta d’un conveni de col·laboració per a la gestió de la millora, manteniments i difusió 
del Parc de les Palmeres, donat que  l’AMB té tota una xarxa de parcs en la que fa un 
manteniment. Es proposa una primera actuació que és una neteja forestal i una segona 
actuació que sobre mobiliari i una tercera de caire arquitectònic, totes elles en el transcurs 
de dos anys i finançant-ho tot l’AMB.

Sobre el tema de la difusió es pretén donar a conèixer el parc i també poder organitzar 
diverses activitats com ara tallers i arts plàstiques.

Alcaldessa

La presidenta demana que es passi a votació, comentant que el senyor Moreno no es troba a 
la sala i que, per tant, serà comptabilitzat com a abstenció.



13. Aprovació de la massa salarial del personal laboral al servei de 
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat.

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

L’article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim 
Local estableix que:

“Article 103 bis. Massa salaria del personal laboral del sector públic local.

1. Les Corporacions locals aprovaran anyalment la massa salarial del personal laboral 
del sector públic local respectant els límits i les condicions que s’estableixin amb 
caràcter bàsic en la corresponen Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

2. L’aprovació indicada a l’apartat anterior serà la referent a la pròpia Entitat Local, 
organismes, entitats públiques empresarials i demés ens públics i societats 
mercantils locals d’ella dependents, així com les dels consorcis adscrits a la mateixa 
en virtut del previst a la legislació bàsica de règim jurídic de les Administracions 
Públiques i de les fundacions en les que concorrin alguna de les següents 
circumstàncies:

a) Que es constitueixin amb una aportació majoritària, directa o indirecta, de les 
entitats citades en aquest apartat.

b) Que el seu patrimoni fundacional, amb caràcter de permanència, estigui format 
en més d’un 50 per 100 per bens o drets aportats o cedits per les referides 
entitats.

3. La massa salarial aprovada serà publicada en seu electrònica de la Corporació i al 
Butlletí Oficial de la Província o, en el seu cas, de la Comunitat Autònoma 
uniprovincial en el termini de 20 dies.”

El Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, en sessió extraordinària d’11 de 
novembre de 2014 aprovà la Plantilla pressupostària pel 2015 del personal 
d’aquest Ajuntament.

La tècnica de recursos humans ha emès l’informe 80/2015, de data 21 d’abril de 
2015.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar la massa salarial del personal laboral del sector públic local de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a l’any 2015, per un valor de 
1.599.250,38 €.

SEGON. Publicar el valor de la massa salarial aprovada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i a la Seu electrònica de la Corporació.

Alcaldessa
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La presidenta demana que es passi a votació, comentant que el senyor Moreno no es troba a 
la sala i que, per tant, serà comptabilitzat com a abstenció.

14. Reclassificació dels funcionaris de la Policia local amb efectes 
administratius al subgrup C1.

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

L’article 65 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives, modifica la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals, tot 
afegint-hi una disposició addicional setena, amb el text següent:

“1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i caporal de 
l’escala bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el 
grup C1, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció 
pública.

2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base 
resultant de la classificació en el grup C1 es dedueix de les retribucions 
complementàries de la relació de llocs de treball corresponent.

3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de 
classificació a que fa referència aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb el 
grup de classificació al qual pertanyia el funcionari en el moment que van ser 
perfets.

4. Les persones aspirants a la categoria d’agent, durant la realització del curs 
selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, han de percebre les 
retribucions bàsiques corresponents al grup C2.

5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no suposa 
equivalència o reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o educatiu.

6. Les referències de l’article 24.2 d’aquesta llei s’han d’entendre referides als nous 
grups de classificació professional:

A l’escala superior, el grup A1
A l’escala executiva, el grup A2
A l’escala intermèdia, el grup C1
A l’escala bàsica, el grup C2.”

La Direcció General d’Administració de Seguretat de la Generalitat de Catalunya ha 
emès informe en relació a la modificació de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les 



policies locals, mitjançant la Llei 3/2015, d’11 de març de mesures fiscals, 
financeres i administratives, el qual conclou que:

“La Llei no modifica l’article 24 sobre escales i categories, de forma que els 
membres de l’escala bàsica (agents i caporals) continuen classificats en el grup C2 
(antic C), no s’ha de fer cap canvi en les plantilles orgàniques del cos policial. La 
mesura suposa una reclassificació administrativa de caràcter econòmic al Grup C1, 
sense afectació a les titulacions per a l’accés o per a la promoció professional. 
Afecta tots els agents i caporals de l’escala bàsica de les policies locals amb 
independència de la titulació i vinculació funcionarial.”

La tècnica de recursos humans ha emès l’informe 81/2015, de data 21 d’abril de 
2015.

S’acorda:

PRIMER. Modificar la relació de llocs de treball, en el sentit de modificar el 
subgrup d’adscripció tal i com es detalla:

     RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2015

Nº A RD CS SERVEI
DENOMINACIÓ DEL 
LLOC DE TREBALL

RL AG CD

44 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1* 14

45 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1* 14

46 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1* 14

47 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1* 14

48 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1* 14

49 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1* 14

50 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1* 14

51 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1* 14

52 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1* 14

53 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1* 14

54 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1* 14

55 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1* 14

56 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1* 14

57 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1* 14

58 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1* 14

60 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1* 14

61 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1* 14

62 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1* 14

63 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1* 14

64 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1* 14

38 00 01 00 Seguretat Ciutadana Caporal de policia F C1* 17

39 00 01 00 Seguretat Ciutadana Caporal de policia F C1* 17

40 00 01 00 Seguretat Ciutadana Caporal de policia F C1* 17

41 00 01 00 Seguretat Ciutadana Caporal de policia F C1* 17

42 00 01 00 Seguretat Ciutadana Caporal de policia F C1* 17

43 00 01 00 Seguretat Ciutadana Caporal de policia F C1* 17
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*Aplicació de l’article 65 de la Llei 3/2015 de mesures fiscals, financeres i 
administratives 2015.

Crear un lloc de treball d’agent de policia local com aspirant, el qual estarà 
classificat al subgrup C2, ja que tal i com estableix la norma, les persones 
aspirants a la categoria d’agent, durant la realització dels curs selectiu a l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya, han de percebre les retribucions bàsiques 
corresponents al grup C2.

     RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2015

Nº A RD CS SERVEI
DENOMINACIÓ DEL 
LLOC DE TREBALL

RL AG CD

190 00 01 00 Seguretat Ciutadana Aspirant agent policia F C2 14

SEGON. En aquesta norma s’afegeix una disposició addicional 7 a la Llei 16/1991, 
la qual en el seu punt 2 diu textualment que l’aplicació d’aquesta mesura comporta 
que la diferència retributiva del sou base resultant de la classificació en el grup C1 
es dedueix de les retribucions complementàries de la corresponent relació de llocs 
de treball. Per tal de donar-li compliment la quantitat resultant com a complement 
de productivitat dels llocs afectats per la norma es minora amb la quantitat 
diferencial entre el sou base del subgrup C1 i el subgrup C2:

PERSONAL RESP.BASICA TOTAL ANUAL

RESP.
CONCRETA

MINORACIÓ 
ART.65 LLEI 

3/2015

TOTAL
 ANUAL

A G, F.J  )LOPD( 404,15 5.658,10 -107,59 -1.506,26

A E, P  )LOPD( 587,48 8.224,72 -107,59 -1.506,26

A Z, A  )LOPD( 404,15 5.658,10 -107,59 -1.506,26

B A, A  )LOPD( 587,48 8.224,72 -107,59 -1.506,26

B   S, T  )LOPD( L 625,34 8.754,76 -107,59 -1.506,26

B T, J  )LOPD( 587,48 8.224,72 -107,59 -1.506,26

D S A, D  )LOPD( 625,34 8.754,76 -107,59 -1.506,26

G F, A  )LOPD( 625,34 8.754,76 -107,59 -1.506,26

G C, M C  )LOPD( 625,34 8.754,76 -107,59 -1.506,26

G Se, R M  )LOPD( 625,34 8.754,76 -107,59 -1.506,26

He S, M  M  )LOPD( 625,34 8.754,76 -107,59 -1.506,26

I   E, J L  )LOPD( 625,34 8.754,76 -107,59 -1.506,26

I J, M  )LOPD( 587,48 8.224,72 -107,59 -1.506,26

J J, C  )LOPD( 587,48 8.224,72 -107,59 -1.506,26

J J, F.J  )LOPD( 625,34 8.754,76 -107,59 -1.506,26

L   R D D  )LOPD( 625,34 8.754,76 -107,59 -1.506,26

L C, A  )LOPD( 404,15 5.658,10 -107,59 -1.506,26

M Bl, D  )LOPD( 404,15 5.658,10 -107,59 -1.506,26

M   B, F  )LOPD( 587,48 8.224,72 -107,59 -1.506,26

O G, R  )LOPD( 625,34 8.754,76 -107,59 -1.506,26

P D, D  )LOPD( 625,34 8.754,76 -107,59 -1.506,26

P   V, M  )LOPD( 404,15 5.658,10 -107,59 -1.506,26

R G D  )LOPD( 625,34 8.754,76 -107,59 -1.506,26

S G C  )LOPD( 404,15 5.658,10 -107,59 -1.506,26

S F, C  )LOPD( 625,34 8.754,76 -107,59 -1.506,26

T S, J  )LOPD( 625,34 8.754,76 -107,59 -1.506,26

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



V E, A  )LOPD(  O 625,34 8.754,76 -107,59 -1.506,26

Pel que fa al lloc de treball d’aspirant a agent de policia local el complement de 
productivitat quedaria tal i com es detalla:

PERSONAL RESP.BASICA TOTAL ANUAL

RESP.
CONCRETA

MINORACIÓ 
ART.65 LLEI 

3/2015

TOTAL
 ANUAL

Aspirant agent de 
policia local 404,15 5.658,10

TERCER. Aplicar automàticament de de l’entrada en vigor de la Llei 3/2015, als 
agents i caporals, el que disposen les seves normes reguladores sobre els següents 
conceptes:

- Preu hores extres.

- Triennis.

QUART. L’aplicació de la nova distribució dels conceptes retributius s’aplicarà a 
partir de la nòmina del mes de maig de 2015.”

Alcaldessa

Explica que els funcionaris de la policia local queden adscrits a un nou grup laboral que 
implica un canvi en la retribució, fet que després es compensa amb el concepte de 
productivitat que es rebaixa. És una simple adaptació a la llei ja que les retribucions resten 
exactament igual.

La presidenta demana que es passi a votació, comentant que el senyor Moreno no es troba a 
la sala i que, per tant, serà comptabilitzat com a abstenció.

15. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 
L’Ajuntament corresponent a l’exercici 2014.

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 384/2015, de 27 de febrer de 2015 s'ha aprovat 
la liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l'exercici 2014, en 
compliment dels articles 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL), i  90.1 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa 
la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de 
pressupostos.

De conformitat amb el que determinen els articles 193.4 del TRLRHL i  90.2 del 
Reial Decret 500/90, es dóna compte al Ple de la liquidació del pressupost 
corresponent a l’exercici de 2014, que conté les dades següents:
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Formada per la Intervenció municipal la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, 
corresponent a l’exercici pressupostari de 2014, elaborada de conformitat amb el 
que disposen els articles 191 a 193 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), 
i els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

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

S’acorda:

PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament , corresponent a 
l’exercici de 2014, que incorpora els següents estats que s’adjunten:

1) Estat de liquidació del pressupost de despeses.

2) Estat de liquidació del pressupost d’ingressos.

3) Estat del resultat pressupostari.

4) Estat d’operacions no pressupostàries de tresoreria.

5) Estat d’evolució i situació dels recursos administrats per compte d’altres ens 
públics.

6) Estat d’obligacions de pressupostos tancats.

7) Estat de drets a cobrar de pressupostos tancats.

8) Estat de tresoreria.

9) Estat del romanent de tresoreria.

10) Desviacions de finançament.

SEGON. Iniciar la tramitació administrativa per a formar el Compte General de 
l’exercici de 2014. 

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

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

Alcaldessa

Dóna la paraula al regidor de Finances, senyor Gabarron. 

El senyor Antonio Moreno s’excusa per indisposició i marxa de la sala.

Ramon Gabarron



Diu que hi ha un romanent de tresoreria de 62.000€, superior a 2013 que va ser de 28.000€. 
Uns fons líquids de 644.000€, uns drets pendents de cobrament de 5.178.000€ i unes 
obligacions pendents de pagament de 2.950.000€.

Explica que el romanent de tresoreria és, sense dubte, un dels indicadors més importants de 
la liquidació perquè posa de manifest la situació financera, indicant si hi ha recursos per a 
finançar despesa o no. 

Descomptant els saldos de dubtós cobrament i l’excés de finançament afectat, la liquidació 
del pressupost 2014 posa de manifest un saldo positiu de romanent líquid de 62.355.000€.

Respecte a l’estat de la liquidació del pressupost, els ingressos queden molt dependents 
encara de les subvencions i transferències dels ens supramunicipals, especialment de la 
Generalitat, que estan molt retardats, causant molts problemes de liquiditat a la tresoreria. 

Els ingressos corrents han estat de 13.404.000 sobre els 13.090.000€ de 2013, les despeses 
corrents han estat de 10.230.000€ sobre els  10.750.000€ de 2013, les despeses financeres 
han estat de 553.000€ i l’estalvi brut generat ha estat de 3.174.000€, que és un 36% 
superior a l’estalvi brut de 2013.

L’amortització per préstecs ha estat d’1.480.000€ i l’estalvi net anual, una vegada ajustat, és 
d’1.472.000€.El resultat pressupostari ha estat de 433.000€.

Sobre el deute viu, ha estat de 12.000.000€ i la ràtio d’endeutament a final d’any ha estat 
del 89,9€, per sota del màxim legal permès però per sobre del aconsellat del 75%.

La previsió pel 2015 i seguint el Pla d’Ajust és que la ràtio sigui d’un 83% i d’un del 69% pel 
2016, quedant per sota de l’aconsellat i voldrà dir que l’Ajuntament no haurà de demanar 
permís a la Generalitat per a fer les operacions que cregui oportunes.

La normativa obliga una estabilitat pressupostària a l’hora de fer els pressupostos i la 
liquidació i ha de tenir informació suficient per a poder verificar la informació financera.

La necessitat de finançament, segons les xifres, és d’1.190.000€, el que representa un 8,5% 
dels ingressos financers una vegada ajustats.

Sobre l’evolució del deute a 2013 era de 13.934.000€ i a 2014 es tanca l’any amb 
12.548.000€. La diferència entre l’import que dóna ara i l’import que ha donat abans es deu 
a que s’inclouen les liquidacions negatives dels impostos de l’Estat, que són les partides que 
es deuen a l’Estat de tancaments negatius de 2008 i 2009, que es retorna en un període de 
20 anys i aquests imports que es retornen d’unes liquidacions que es van rebre de més, se 
sumen a l’import del deute.

Com a conclusió, assoleix l’objectiu d’equilibri pressupostari, afegint que el pagament a 
proveïdors s’està portant a terme amb un període de 8,2 dies a comptar des de la 
presentació de la factura.

Alcaldessa

Al no haver-hi ningú que faci cap comentari al que s’ha explicat, dóna pas al següent punt de 
l’ordre del dia, que és la moció.

16.Donar compte de l’aprovació del pla pressupostari a mitjà termini pel 
període 2016-2018, que inclou les previsions pressupostàries de l’exercici 
2015.

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 473/2015, de 17 de març de 2015,  s'ha aprovat 
el pla pressupostari a mitjà termini pel període 2016-2018, que inclou les previsions 
pressupostàries de l’exercici 2015, en compliment del l’article 29 de la Llei orgànica 
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2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,  i la guia 
publicada per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques que regula la remissió d’informació sobre els 
esmentats plans pressupostaris a mitjà termini, a través de l’ aplicació disponible a 
la pàgina web de l’oficina virtual de coordinació financera amb les entitats locals  
fins el dia 23 de març de 2015.

Atès que la normativa d’estabilitat pressupostària no determina l’òrgan competent 
per a l’aprovació dels esmentats plans pressupostaris, s’ha considerat que la seva 
aprovació correspon a l’Alcaldessa com a competència residual, donant compte 
posteriorment al Ple de l’Ajuntament de l’aprovació del pla pressupostari a mitjà 
termini pel període 2016-2018, que conté les dades següents:

L’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, estableix que les administracions públiques han d’elaborar 
un pla pressupostari a mitjà termini en el qual s’ha d’emmarcar l’elaboració dels 
seus pressupostos anuals i a través del qual s’ha de garantir una programació 
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute 
públic i de conformitat amb la regla de despesa, i que han d’abastar  un període 
mínim de tres anys i contenir, entre altres paràmetres:

a) Els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i la regla de  despesa 
de les respectives administracions públiques.

b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte 
tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a 
modificacions, com l’impacte de les mesures previstes per al període  considerat.

c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions 
d’ingressos i despeses.

d) Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar la sostenibilitat a llarg 
termini de les finances públiques.

L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, regula l’obligació de remetre  informació sobre els plans pressupostaris a 
mitjà termini en els quals s’ha d’emmarcar l’elaboració dels pressupostos anuals de 
les Entitats Locals. Aquests plans pressupostaris a mitjà termini han d'incloure 
informació sobre els passius contingents, com són les garanties públiques i préstecs 
morosos, que puguin incidir de manera significativa als pressupostos públics, així 
com la informació necessària per a l'elaboració del programa d'estabilitat i la 
relativa a les polítiques i mesures previstes per al període considerat que, a partir 
de l'evolució tendencial, permetin la consecució dels objectius pressupostaris.

De conformitat amb l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre , la remissió 
dels marcs pressupostaris, s’ha d’efectuar per mitjans electrònics i mitjançant 
signatura electrònica a través dels sistema que el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques habiliti a l’efecte.

Mitjançant la guia publicada per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques 
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques es regula la remissió 
d’informació sobre els plans pressupostaris a mitjà termini amb referència al 
període 2016-2018, i en els quals s’ han d’incloure les previsions pressupostàries de 



l’exercici 2015, a través de l’aplicació disponible a la pàgina web de l’oficina virtual 
de coordinació financera amb les entitats locals  fins el dia 23 de març de 2015.

Vist l’annex 1 adjunt a la present proposta amb el detall del pla pressupostari a 
mitjà termini amb referència al període 2016-2018, i que inclou les previsions de 
l’exercici 2015. 

Aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l’article 21.1 s) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53.1.u) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya

S’acorda:

Primer. Aprovar el pla pressupostari a mitjà termini pel període 2016-2018, que 
inclou les previsions pressupostàries de l’exercici 2015, i que queda resumit 
documentalment a l’Annex 1 adjunt a la present resolució. 

Segon.- Remetre la informació sobre el pla pressupostari  mitjà termini aprovat 
fins el dia 23 de març de 2015, a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques (MINHAP),  per via telemàtica, i amb signatura 
electrònica, d’acord amb l’establert  a l’article 5  de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, i a la guia publicada per  la  Secretaria d’Estat d’Administracions 
Públiques del MINHAP.

Tercer.-  Donar compte de la present resolució a l’Ajuntament Ple a la primera 
sessió que celebri.”

Aquest punt de l’ordre del dia deriva de l’anterior i es tracta de presentar una projecció anual 
de la situació pressupostària dels tres anys següents partint de la situació pressupostària de 
2015, on és la situació que es preveu si es mantenen criteris que fins ara s’està aplicant 
segons el Pla d’Ajust.

17. Moció per posar en coneixement del TSJC i del CGPJ la situació que es 
produeix en el jutjat de Sant Feliu de Llobregat pel que fa a les ordres 
d’allunyament en situacions de violència masclista.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals PSC-
GIU, CiU, COIC, ESQUERRA, PP i ICV-EUiA-E, amb el text següent:

La xacra de la violència masclista és una vulneració constant dels drets humans. 
Aquesta violència és la realitat amb la qual viuen milers de dones cada dia pel 
simple fet de ser dones. La seva expressió més salvatge es tradueix en la violència 
física i, en última instància, amb els assassinats masclistes.

La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere, en el seu capítol IV preveu les mesures judicials de 
protecció i seguretat de les víctimes.

La llei catalana 5/2008, del 24 d’abril, del Dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, es fa esment del dret de les dones a la prevenció, l’atenció, l’assistència, 
la protecció, la recuperació i la reparació integral. I, específicament, en el Capítol 1. 
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Article 30 assenyala que “les dones que es troben en risc o en situació de violència 
masclista tenen dret a rebre de forma immediata de les administracions públiques 
de Catalunya una protecció integral, real i efectiva”.

Des de les administracions, tant la Generalitat a través de l’ICD, de la Diputació de 
Barcelona, com des dels ajuntaments, es destinen esforços i recursos per tal 
d’acabar amb aquesta xacra: sensibilització i prevenció, atenció, assistència, 
protecció. Des dels ajuntaments s’ofereix suport a través dels SIADs (Serveis 
d’Informació i Atenció per Dones), per tal que les dones que viuen situacions de 
violències tinguin tota la informació, suport psicològic i assessorament jurídic i 
puguin denunciar.

El fet de denunciar en els casos de violència masclista és clau per trencar amb les 
situacions de maltractament i violències que viuen moltes dones i decidir denunciar 
és un pas molt important, complex i dolorós, que precisa d’un suport i 
acompanyament per tal d’afrontar tot el procés.

Les dades a Catalunya del 2n trimestre del 2014 ens indiquen que el 69% de les 
ordres sol·licitades van ser denegades; en el mateix període, als partits judicials del 
Baix Llobregat, aquesta xifra era del 71,4% i al jutjat de violència número 1 de 
Sant Feliu de Llobregat arribava al 96,4% el nombre d’ordres de protecció 
denegades. Aquest jutjat recull les denúncies de 10 municipis del Baix Llobregat i 
representa el jutjat de referència per les dones víctimes de violència masclista de 
Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, La Palma de Cervelló, El 
Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i Vallirana.

Aquesta denegació de les ordres de protecció és una resposta desincentivadora, 
generadora de frustracions per a aquelles dones que han denunciat i també a 
aquelles que s’estan plantejant fer-ho. A més, també pot ser interpretat pels 
agressors com un missatge d’impunitat. Un nombre tan elevat de denegacions de 
mesures de protecció es considera que no garanteix la protecció integral, real i 
efectiva que recullen les lleis i que aquestes denegacions són susceptibles d’elevar 
el risc en el qual viuen les dones que pateixen violències masclistes i que cal que 
l’administració i la justícia els hi donin les respostes adequades i necessàries.

El risc per a les dones que fan el pas de denunciar i que no reben una resposta de 
protecció i acompanyament augmenta i el fet d’iniciar un procés d’aquestes 
característiques és molt complicat i sol anar lligat a dificultats personals complexes.

Per tot això, els grups municipals PSC-GIU, CiU, COIC, ESQUERRA, PP i ICV-EUiA-E 
proposen al Ple l’adopció dels següent:

Primer.- Fer constar com Ajuntament de Corbera de Llobregat la nostra 
preocupació pel que fa el nombre d’ordres de protecció denegades, que segueix 
augmentat, i per la situació de risc que es genera en la que es troben moltes dones 
després d’haver denunciat.

Segon.- Reclamar una legislació clara i sense excepcionalitat per a la protecció de 
les víctimes de violència masclista, tot i mostrant el màxim respecte per les 
decisions judicials.

Tercer.- Demanar que els organismes que tenen les competències per fer-ho, 
augmentin la formació específica a fiscalia, advocacia i judicatura, així com al 
personal dels serveis públics de tots els àmbits en matèria de violència masclista.



Quart.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat que presenti al Parlament un estudi 
de l'Observatori Català de la Justícia, sobre els motius pels quals les ràtios d'ordres 
de protecció concedides són tan baixes a Catalunya i sobre propostes de solució i 
que s'insti al Col·legis d'Advocats a revisar el nombre de lletrats i lletrades amb 
formació específica sobre violència masclista adscrits als torns d'ofici en funció de la 
població de cada territori, tal i com va ser aprovat al Ple del Parlament de 
Catalunya el desembre del 2014 dins de la constitució d'una Taula per l'Acord Social 
i Polític per a l'eradicació de la violència masclista.

Cinquè.- Traslladar aquests acords al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al 
Consell General del Poder Judicial, a l’Institut Català de les Dones i a tots els grups 
polítics del Parlament de Catalunya.

Alcaldessa

Dóna la paraula a la regidora de Polítiques d’Igualtat, senyora Montse Isern.

Montse Isern

Explica que a 2014 s’han atès cinquanta dones de les que 16 han patit maltractament. 
D’aquestes 16, totes han patit maltractament psicològic i 4 han patit també el físic, amb un 
intent d’homicidi i en el mateix cas, un intent de suïcidi. 

És molt important denunciar i habitualment aquestes denúncies queden amb una sentència 
d’allunyament i aquí és on es troba un escull important amb el Jutjat de Sant Feliu, tal i com 
es pot veure a la moció.

Alcaldessa

Demana que es passi a votació.

18. Especials Assabentaments.

En aquest apartat es dóna compte dels assumptes següents:

1. De la Interlocutòria dictada pel Jutjat del contenciós administratiu núm. 3 de 
Barcelona, de 27.02.2015, en el recurs 46/2014-V, per la qual declara que 
no procedeix plantejar qüestió d’il·legalitat contra l’Ordenança fiscal 
reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local a 
favor d’empreses explotadores de serveis d’interès general de telefonia 
mòbil per haver estat modificada la Disposició general i haver desaparegut 
l’objecte del procés. 

2. Decret 1550/2014 de 25 de juliol, de formalització pel procediment de 
màxima urgència d’un contracte, en règim laboral, temporal per acumulació 
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de tasques a la Sra. Esther Serres Romero, com a conserge, adscrita 
provisionalment a l’àrea d’esports amb efectes a 28 de juliol de 2014 i fins el 
3 d’agost de 2014.

3. Decret 1632/2014 de 7 d’agost, de formalització pel procediment de màxima 
urgència d’un contracte, en règim laboral, temporal d’interinitat per 
substitució de treballador amb reserva de lloc de treball, a la Sra. Esther 
Serres Romero, com a conserge, adscrita provisionalment a l’àrea d’esports 
amb efectes a 18 d’agost de 2014. El contracte va finalitzar el 24 de 
novembre de 2014.

4. Decret 2346/2014 de 25 de novembre, de formalització pel procediment de 
màxima urgència d’un contracte, en règim laboral, temporal per acumulació 
de tasques a la Sra. Esther Serres Romero, com a conserge, adscrita 
provisionalment a l’àrea d’esports amb efectes a 25 de novembre de 2014 i 
fins el 27 de desembre de 2014.

5. Decret 376/2015 de 26 de febrer, de formalització pel procediment de 
màxima urgència d’un contracte, en règim laboral, temporal d’interinitat per 
substitució de treballadora amb reserva de lloc de treball, a la Sra. Meritxell 
García Ferrer, com a auxiliar de gestió, adscrita provisionalment a l’àrea de 
cultura amb efectes a 2 de març de 2014. El contracte va finalitzar el 30 de 
març de 2015.

Alcaldessa

A continuació dóna la paraula al regidor d‘Esports, senyor Alfredo Prado, que desitja donar 
compte d’un altre assumpte.

Alfredo Prado

Explica que es destinarà una partida de 3.000€, a través dels Fons Català de Cooperació que 
ha iniciat una campanya d’urgència, en concepte de col·laboració per tal d’ajudar a les 
persones damnificades pel terratrèmol del Nepal de 25 d’abril. 

19. Precs i preguntes.

Alcaldessa

Dóna la paraula a la senyora Montserrat Febrero.

Montserrat Febrero

Diu que té constància de que la Societat Diadema va enviar una carta per a sol·licitar poder 
fer una reunió i vol saber si s’ha donat resposta.
Manifesta que ha tingut queixes del propietari de la floristeria  perquè el dia de Sant Jordi es 
va donar permís per a vendre roses just al seu costat. 

Demana saber com està el tema de les bústies ja que diu que va tenir una conversa a 
correus i els hi van dir que se’ls farà molt complicat repartir la propaganda electoral. 

Alcaldessa



Explica que la Societat Diadema ha presentat una carta acompanyada de 1405 signatures de 
queixa per una suposada prohibició de l’Ajuntament per a realitzar activitats a la pista 
d’estiu. 
Independentment de la resposta que se li doni al president de la Diadema, que ara explicarà, 
entén que les persones que van signar mereixen una resposta perquè és un tema que potser 
no es va explicar exactament del que s’estava parlant quan es van recollir les signatures.

Explica que des de que és alcaldessa, juntament amb el senyor Isidor Schmid com a regidor 
de Cultura i en altres moments amb la secretària, perquè era una qüestió d’indole legal, 
potser s’han trobat cinc o sis vegades. Hi ha un problema amb la utilització de la pista 
exterior de la Societat Diadema pels sorolls que ocasiona, explicant que aquesta pista, que 
en el seu dia va tenir una utilització esportiva, no té llicència per a espectacles de tipus lúdic 
ni de concerts. Per un veí i després per un grup de veïns afectats que van interposar 
denúncies i es va haver d’actuar. 
La Societat Diadema té permís i segons consta en el decret que va signar amb data 30 de 
juny, per a fer, a la pista,  les celebracions que són pròpies de l’entitat i tradicionals perquè 
s’han fet tota la vida, com pot ser el ball de la festa major, concerts, esmorzars, etc. Però no 
per a llogar-la i que puguin fer concerts o altes activitats perquè no té llicència i incompleix 
la normativa mediambiental. El 31 de juliol la Societat Diadema va presentar un contenciós i 
va portar el tema als tribunals i té tot el dret, però el que no es pot demanar és que 
l’ajuntament incompleixi la normativa. 
Juntament amb l’advocat que representa als veïns que varen presentar la denúncia, es va 
arribar a un acord i ells atenen que es puguin fer les celebracions que es considerin 
tradicionals i pròpies d’una entitat cultural i recreativa, fixant cada any dates i horaris per a 
que els veïns estiguin assabentats. No es pot anar més enllà perquè no es compleix la 
normativa mediambiental. Dit això vol deixar constància de l’existència, des de fa anys, d’un 
conveni de col·laboració i d’una subvenció econòmica anual de 27.000€ pel sosteniment 
d’aquesta entitat més la subvenció cultural que ronda anualment els 8.000€, de manera que 
no creu que ningú pugui dir que els governs municipals que han passat per l’ajuntament 
hagin anat contra aquesta entitat.
Es va signar l’addenda d’utilització de la sala que té l’ajuntament d’aquest conveni que ha 
comentat abans al desembre i aprovat per Junta de Govern on quedava clar quina era la 
situació i el senyor Aregall és coneixedor. Diu que ho sent molt però ni 1400 ni 50000 
signatures poden fer canviar la voluntat d’un govern de complir amb la normativa i no està a 
les seves mans. Ignora com es va presentar l’assumpte a l’hora d’aconseguir les signatures 
de les persones que van signar, suposant que es va plantejar com si l’ajuntament anés en 
contra de l’entitat però no és així, dient que sempre que el senyor Aregalll ha volgut parlar 
s’ha parlat i de fet, l’ajuntament s’ha ofert per adequar la sala interior per a que l’estiu es 
pugui utilitzar, ja que no disposa d’aire condicionat; no té problema en parlar i poder arribar 
a un acord. Aquesta és la situació i no sap si respon a la pregunta feta.

Montse Febrero

Respon que no, perquè no és això el que es demana i creu que les persones que van signar 
sabien el que estaven signant. El que es demanava a la carta era una reunió a vàries 
bandes, amb els veïns que estan perjudicats i tornar a parlar, però segons té entès la carta 
no ha estat contestada i que ells no volen incomplir la normativa, volen parlar totes les 
parts. Creu que es mereixen una resposta a la carta, encara que creu va parlar amb el 
senyor Schmid. No s’ha intentat trobar una solució entre totes les parts però al final s’ha 
arribat al punt que li han manifestat que no es pot fer cap activitat a la pista, ni de dia ni de 
tarda. Si això no és correcte demana que quedi constància.

Alcaldessa

Llegeix el contingut del decret al que s’ha fet referència dient que es va penjar a la porta de 
la Diadema. El decret parla de que “l’ús de la pista exterior s’ha de limitar a les activitats 
puntuals de les festes majors que organitza la pròpia entitat tal com tradicionalment s’ha 
vingut portant a terme”. La carta del senyor Aregall diu “Demanem a l’Ajuntament que deixi 
sense efecte aquesta prohibició contrària als interessos col·lectius dels ciutadans i ciutadanes 
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d’aquesta vila”. Demanen que no s’apliqui la legislació. Actes que pot fer la Diadema, cada 
any es negocia, cada any es parla, sempre s’ha parlat amb el senyor Aragall quan ha volgut. 
Es poden negociar els actes però no és negociable utilitzar la pista per a activitats alienes a 
l’entitat. L’aplicació d’una llei no és negociable.

Montse Febrero

Insisteix en el fet de que li han manifestat que ni tan sols les activitats pròpies les poden 
portar a terme i en horaris que no molesten per res als veïns. Diu que aquí queda constància 
de que l’alcaldessa diu una cosa i l’altra part diu una altra, però el que té clar, i així s’ha dit 
als socis, que no es no es pot fer cap activitat pròpia de la Diadema.

Alcaldessa

Respon que ja li ha llegit al contingut del decret.

Montse Febrero

Diu que llavors potser no s’han segut plegats i ho han aclarit.

Alcaldessa

Insisteix en què això no és veritat, és una opinió. Comenta que una vegada finalitzada la 
sessió, si hi ha alguna persona del públic que desitgi parlar ho podrà fer.

Manel Blanco

Diu que vol puntualitzar que l’entitat està subvencionada com a totes les entitats de Corbera 
però no ha dit que hi ha un compromís de la Societat en dies i actes organitzats per 
l’Ajuntament. Es tracta una mica de compartir.

Alcaldessa

Respon que també vol puntualitzar que quan es parla d’Ajuntament s’està parlant de la 
ciutadania de Corbera, l’Ajuntament no són els que estan aquí i és evident que s’hi n’hi ha 
diner públic que va a la societat, independentment de la subvenció que té com a entitat 
cultural, ha d’haver una utilització per part del poble d’aquesta sala i ja ha comentat abans 
que existeix una addenda que es negocia cada anys d’aquests dies per a poder utilitzar 
l’espai. No és mèrit de ningú sinó que és justa correspondència.

Sobre l’altra tema, el de la venda de roses, es tractava d’una persona del municipi que va 
demanar permís per a la venda de roses aquell dia i se li va donar, sense considerar que 
aquest permís fos problemàtic. Per a la propera vegada es tindrà en compte.

Amb el tema de les bústies, encara s’espera la resposta per part de Correus, a la Servera.
En el tema de Can Rigol, es repartiran ara les claus i també s’està a l’espera de que Correus 
asseguri que farà el repartiment per a entrar en funcionament les bústies col·lectives que 
s’han hagut d’instal·lar.

Montse Febrero

Correus li ha dit que no estaran en disposició de repartir la propaganda electoral en les dues 
urbanitzacions afectades.

Alcaldessa

El repartiment de les claus es farà la propera setmana i ja es podran utilitzar.

Montse Febrero



Insisteix en que si és així, no es podrà repartir la propaganda electoral.

Alcaldessa

A la resta del municipi ho reparteixen casa per casa i per tant, s’hauria de repartir igual que 
es va fer a les darreres eleccions, quan tampoc hi eren les bústies col·lectives.  

Montse Febrero

És responsabilitat de Correus però el problema ve donat perquè fa dos anys que es van 
retirar les bústies que hi havia.

Alcaldessa

I sense més assumptes, s’aixeca la sessió a les 22.16 hores.

Vist i Plau
L’alcaldessa La secretària

Rosa Boladeras Serraviñals Maria Abarca Martínez


