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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PEL
PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 6 D'OCTUBRE DE 2015
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 20:00 hores, es
reuneix el PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a terme la sessió
ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.
Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la secretària
general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen:
-

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

La presidenta obre la sessió i tot seguit es prenen els acords següents:
1. Aprovació acta de la sessió anterior.
Alcaldessa
Demana que es passi a votació, aprovant-se per unanimitat dels presents:

Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel
Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas i Pol Ejarque i Cortés (CDC), Xavier Miquel i Pons, Albert Cañellas i
Pagés, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta,
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme
Benito Gómez (PSC).
2. Aprovació del Compte General exercici 2014.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de Finances, amb el
text següent:
“Vist el Compte General de l’exercici 2014, elaborat de conformitat amb el que disposen
les Regles 97 a 101 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per

Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda EHA/4041/2004, de 23 de novembre de 2004, en
concordança amb la disposició transitòria quarta de l’ Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
Atès que la Comissió Especial de Comptes, reunida el dia 28 de juliol de 2015, va informar
favorablement l’esmentat compte.
Atès que l’informe de la Comissió de Comptes, juntament amb el Compte esmentat i els
seus justificants han estat exposats al públic durant quinze dies i vuit més, als efectes que
els interessats poguessin presentar reclamacions, objeccions u observacions que
creguessin convenients, no havent-se presentat cap reclamació.
S’acorda:
PRIMER. Aprovar el Compte General de l’exercici 2014, integrat únicament pel de la pròpia
Entitat.
SEGON. Retre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el Compte General, de
conformitat amb l’article 212.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarron.
Ramon Gabarron
Explica que després de l’informe favorable del Compte General per part de la Comissió Especial de
Comptes, ara s’ha d’aprovar per Ple, afegint que ha estat exposat al públic sense haver-se presentat
cap al·legació ni impugnació.
Afegeix que aquest compte és una imatge fidel de l’estat del patrimoni amb uns ingressos corrents
de tretze milions quatre-cents-mil euros, un 2,40% més que en el 2013. Les despeses corrents han
suposat deu milions dos-cents mil euros, quasi un 5% menys que a l’exercici anterior. L’estalvi brut
és de tres milions cent mil euros, un 35% més. Les despeses financeres i respecte a l’amortització,
han estat d’un milió quatre-cents vuitanta mil euros i cinc cents cinquanta tres mil euros d’interessos,
encara que els que corresponen a l’amortització dels préstecs són de tres cents cinc mil euros.
L’estalvi net ha estat d’un milió cent trenta mil euros, les transferències de capital 1.400.000€, les
inversions reals per 2.300.000€ i el resultat pressupostari ha estat de 433.000€.
El deute, a 31 de desembre de 2014, va ser de 12.000.007€ sense tenir en compte el que es paga
en tributs a l’estat i el romanent de tresoreria és de 62.000€. S’ha reduït el deute en 1.380.000€.
Finalitza la seva intervenció posant-se a disposició dels regidors que tinguin algun dubte.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Cañellas.
Albert Cañellas
Manifesta que el seu grup votarà en contra perquè la fotografia de l’estat del patrimoni a la que ha
fet referència el senyor Gabarrón es pot fer, veure i interpretar de moltes maneres diferents. S’ha
de tenir en compte també la legislació europea, que també té un sistema comptable diferent.
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Diu que també hauria una altra manera de fer-ho desglossant la part legítima de la part il·legítima.
Estan convençuts de que hi ha una part del deute de Corbera que es il·legítima.
Alcaldessa
Demana es passi a la votació, al no haver-hi cap més intervenció.

Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC),
Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa
Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Vots en contra: Xavier Miquel i Pons, Albert Cañellas i Pagés, Miracle Guerra i Sala (CUP).
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Èric Blanco i Moragas i Pol Ejarque i Cortés (CDC).”
3.Modificació de crèdits 21-2015.
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la la regidoria de Finances, amb
el text següent:
Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades per a les quals
no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual o és insuficient, i atès que hi ha un
projecte de despesa d’exercicis anteriors amb excés de finançament afectat, i hi han crèdits
d’unes aplicacions pressupostàries de despeses no compromesos, cal tramitar expedient de
crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria afectat, i de suplement de crèdit
finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del pressupost no compromeses.
L’interventor municipal ha emès informe favorable que consta a l’expedient.
Atès el que disposen els articles 8, 9, i 10 de les Bases d’Execució del vigent Pressupost;
l’ article 177 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 35, 36, 37, 38,
49, 50 i 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos. S’acorda.
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 21/2015 mitjançant:
A) Suplement de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits d’altres partides
del pressupost no compromesos, segons el següent detall:

Despeses que cal finançar:

Projecte

Aplicació
pressupostària

Descripció

Consignació
actual

Alta

Baixa

Consignació
final

_____________

33

334

48904

CONVENI PENYA DEL CORB

13.000,00

3.900,00

0,00

16.900,00

_____________

24

311

22706

RECOLLIDA D'ANIMALS DE
COMPANYIA

15.000,00

14.500,00

0,00

29.500,00

___________

23

920

21301

MANTENIMENT
MULTIFUNCIÓ

EQUIIPS

TOTAL

Finançament
proposa:

que

15.552,66

12.000,00

0,00

27.552,66

43.552,66

30.400,00

0,00

73.952,66

es

Projecte

Aplicació
pressupostària

_____________

03

932

22708

Consignació
actual

Alta

Baixa

Consignació
final

SERVEIS DE RECAPTACIÓ A
FAVOR DE L'ENTITAT

128.983,32

0,00

30.400,00

98.583,32

TOTAL

128.983,32

0,00

30.400,00

98.583,32

Descripció

En el present cas, el suplement de crèdit es realitza per despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a
l’article 35 del RD 500/1990. Pel que fa a les baixes de crèdits, es consideren reduïbles les
dotacions d’aquestes sense pertorbació dels serveis.
B) Crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria afectat per excessos de
finançament, segons el següent detall:

Despeses que cal finançar:

Projecte

Aplicació
pressupostària

Descripció

Consignació
actual

Alta

Baixa

Consignaci
ó final

2015/2/AJUNT/11

13

CONSTRUCCIÓ TRAM DE
CLAVEGUERA AL CARRER
DE L'ABAT ESCARRÉ

0,00

21.360,00

0,00

21.360,00

TOTAL

0,00

21.360,00

0,00

21.360,00

160

61909

Finançament que es proposa:
Aplicació
pressupostària

Descripció

1.87010

ROMANENT
DESPESES
AFECTAT
TOTAL

DE
AMB

Previsió
actual

Alta

Baixa

Previsió
definitiva

621.526,30

21.360,00

0,00

642.886,30

621.526,30

21.360,0
0

0,00

642.886,30

TRESORERIA
FINANÇAMENT

En el present cas, el crèdit extraordinari es realitza per despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a
l’article 35 del RD 500/1990.
Pel que fa al finançament que es proposa amb excessos de finançament, aplicació 1.87010
Romanent de tresoreria despeses afectades per import de 21.360,00 €, correspon a que
el projecte d’inversió amb codi 2008/2/AJUNT/18 Adquisició finques E-1 té excessos de
finançament afectat, ja que el total d’ingressos afectats reconeguts superen el total de
despesa efectuada, i donat que no es preveu la necessitat d’ aquest import d’excés de
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finançament a l’ esmentat projecte, i atès que els projectes d’inversió no poden estar
sobrefinançats, amb la present modificació de crèdits es pretén transferir al projecte
d’inversió 2015/2/AJUNT/11, per import de 21.360,00 €, el finançament dels recursos
provinents d’un préstec concertat amb “La Caixa” l’any 2008, aplicació pressupostaria
d’ingressos 1.91300 Crèdit Inversions 2008.
SEGON. Aprovar la modificació del Programa de Finançament del Pla d’Inversions derivada
de la present modificació.
TERCER. Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en els termes d’exposició pública
no es presenta cap reclamació contra el mateix.”
Alcaldessa
Dóna la paraula al regidor de Finances, senyor Ramon Gabarron.
Ramon Gabarron
Explica que és necessari dotar de partida a necessitats concretes i imprevistes. En el cas A, per
exemple, és un suplement de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit d’altres partides no
compromeses i que no s’han hagut de gastar i per tant, s’han fet servir per a altres despeses, tal i
com es pot veure a la proposta. En el cas B es tracta d’una emergència perquè el carrer s’estava
enfonsant i s’havia d’actuar canviant una part del clavegueram.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Blanco.
Èric Blanco
Respecte a l’increment de la partida de la recollida d’animals de companyia comenta que quasi es
d’un 100% del pressupostat i demana saber a què respon i si existeix un contracte al respecte, si es
segueix.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ripoll per a que respongui.
Manel Ripoll
Respon que ha hagut un increment important de recollida explicant que no és habitual.
Èric Blanco
Diu que llavors entén que és una ampliació del contracte.
Manel Ripoll
Diu que no, que és una ampliació de les factures que presenta aquesta empresa.

Miracle Guerra
Diu que en principi no estan contents ni amb el fet que els Maiki Samba hagin tingut problemes amb
els seus assajos ni amb el tema dels animals de companyia, que considera és un tema que a Corbera
s’hauria d’intentar millorar.
Manel Ripoll
Explica que s’ha tingut una reunió amb entitats animalistes i s’està treballant conjuntament per tal
d’obtenir respostes més ràpides. És un municipi molt dispers i l’Ajuntament té l’obligació de la seva
recollida pel perill que també suposa que puguin provocar accidents. Comenta que a vegades els
animals de companyia s’escapen i els propietaris no sempre poden estar pendents d’ells.
Miracle Guerra
Demana saber si aquestes associacions animalistes són de Corbera.
Manel Ripoll
Respon que sí.
Alcaldessa
Tot i que després, a precs i preguntes, parli del tema dels Maiki Samba, considera oportú que es
pugui respondre ara, donant la paraula a la senyora Carme Benito, regidora de Cultura.
Carme Benito
Respon que el que es vol és que estiguin a Corbera, tractant-se d’una mesura provisional fins que es
trobi una solució que no provoqui molèsties als veïns.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Moreno.
Antonio Moreno
Diu que és clar que s’ha convertit en costum fer modificacions de crèdit, afegint que és clar que hi
ha coses que s’han de fer però que potser el pressupost no és correcte. Per aquest motiu diu que el
vot del seu grup serà contrari.
Alcaldessa
Sobre el que el senyor Moreno ha dit, respon que els temes que han provocat aquestes modificacions
són excepcions, com és el cas de l’enfonsament del carrer pel clavegueram, com també pel tema de
les fotocòpies o el tema de la Penya del Corb. Demana es passi a la votació.

“S’aprova amb els següents resultats:
Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Xavier
Miquel i Pons, Albert Cañellas i Pagés, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió,
Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón
Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Abstencions: Èric Blanco i Moragas i Pol Ejarque i Cortés (CDC).
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Vots en contra: Antonio Moreno Ruíz (IMC).”
Alcaldessa
Explica que a continuació es tractaran uns punts que han estat el motiu de l’endarreriment d’aquest
Ple per estar pendents de la Comissió d’Urbanisme. Acte seguit dóna la paraula a la senyora Rosa
Boladeras.
Rosa Boladeras
Diu que encara que aquests temes ja han passat en diverses ocasions per aquest Ple amb les
aprovacions inicials i en el cas del carrer Canigó perquè es va tornar a iniciar el procés i després
l’aprovació inicial i la tramesa a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat. Ara, la Comissió
d’Urbanisme demana que es faci una actuació de tràmit que consisteix en recollir diverses
prescripcions que han fet, el que comporta que s’hagin d’incorporar a un text refós i que hagin de
ser sotmeses de nou al Ple municipal.
Com a recordatori, informa que en el cas del carrer Canigó es tracta d’una peça destinada a
equipament públic que el Pla General, en el seu dia, va destinar a aparcament, però després es va
valorar que per superfície i orografia del terreny és inviable. El que es fa és retornar a la qualificació
urbanística anterior per la manca de rendibilitat pública que s’obtindria.
Respecte del tema de l’accessibilitat, té el seu origen en el Decret del Departament de Benestar
Social que fixa com obligació de les administracions el facilitar l’accessibilitat per a persones amb
mobilitat reduïda encara que sigui sobre sòl públic. Això ha motivat haver de revisar el Pla General
per tal d’arbitrar sistemes per a millorar les condicions d’accessibilitat dels edificis.
Albert Cañellas
Abans d’explicar la intenció de vot, demana saber cóm és que es va qualificar de lloc per a fer un
aparcament si el terreny no és adequat per aquest fi.
Rosa Boladeras
Respon que s’imagina que en el seu moment es va considerar que era possible i tenint en compte
que a l’any 96 i 97 el preu de l’expropiació era diferent al d’ara, encara que les places que es podien
fer eren poques es va considerar que era sostenible fer-ho i suposa que es va fer quan l’indret encara
no estava edificat i per a donar compliment al requeriment de percentatge de sòl públic. Aquesta
mateixa modificació contempla que aquells metres d’equipament es situïn en un altre indret.
Explica que en el moment en que l’administració cataloga un terreny com a públic, el propietari pot
demanar en qualsevol moment l’expropiació i que se li pagui i per això s’ha parlat amb la propietat i
s’ha arribar a aquest acord. Explica que en aquest procés ha intervingut la Generalitat i l’Àrea
Metropolitana, que ha donat suport tècnic.
Albert Cañellas
Diu que a l’igual que pot passar amb moltes persones, ells no hi eren com a regidors en cap dels
plens en què es va parlar d’aquest procés però la seva intenció de vot és en contra.
A la pregunta de perquè es va posar una zona d’aparcament allà creu que la resposta deuria ser
perquè feia falta però per la resposta que s’ha donat sembla més bé que va ser per a complir amb
l’expedient.
Comenta també que s’han mirat l’expedient, que des d’un punt de vista tècnic està clara, però dóna
la sensació de que no ha hagut un procés de participació suficient, afegint que a l’exposició pública
no creu que vagin moltes persones excepte els propietaris i caldria facilitar la participació en el

projecte. Per altra banda també diu que potser no calen més edificacions de pisos a Corbera dels que
ja existeixen i que estan buits i potser hi haurien pisos que es podrien rehabilitar.
Per tant, creu que sí fa falta un aparcament en el casc antic de Corbera i aquest projecte no ve
acompanyat d’una proposta concreta de l’indret per a aquest fi, entenent que no tan sols és una
qüestió tècnica, sinó que creu que es déu també a una manca de diners i, potser, també a una manca
de voluntat. L’aparcament al casc antic no és tan sols una necessitat per als veïns sinó que també
ho és per a revitalitzar la zona des d’un punt de vista cultural i comercial. Consideren que s’han de
cercar solucions i amb la participació de la ciutadania es podrien aconseguir moltes idees que amb
ganes es podrien trobar solucions.
Rosa Boladeras
Diu que s’està parlant d’un solar en que la mida d’amplada són quatre metres i que ni tan sols dóna
per a la llargada d’un cotxe. No és només una qüestió de diners i probablement encara que hi hagués
diners de sobres, que no és el cas, la relació cost-benefici desaconsella totalment fer aquest inversió.
No són pisos, són cases entre mitgeres que màxim podrien sortir 5. No s’està parlant tampoc d’una
edificació gran, aspecte que decidirà la propietat. Però es parla de cases similars a les que ja
existeixen en el mateix carrer i que la única modalitat que es permet és que siguin bifamiliars per
criteris urbanístics perquè la part de darrera que és la que configura el paisatge guardi estèticament
uns criteris.
Albert Cañellas
Sobre el tema del cost benefici, demana saber si es refereix als diners que es recollirien
Rosa Boladeras
Respon que no, que està parlant de cost per plaça d’aparcament, no s’entra en el tema de que si
seria de pagament o gratuït. La xifra de places que sortiria per la inversió sumat de l’adquisició del
sòl més la construcció no surt una proporció raonable.
Albert Cañellas
Diu entendre-ho però insisteix en el fet de que hi ha molt poques places d’aparcament a la zona i
manca una alternativa on fer-ho i s’ha de fer ja.
Alcaldessa
Respon que són totalment conscients del problema i s’està treballant per a solucionar-ho.
Antonio Moreno
Diu que ja fa molts anys que es fan promeses en aquest sentit i no s’ha fet res al respecte, demanant
saber quines alternatives hi ha. Dir que s’està estudiant no és suficient i cal una proposta concreta
perquè Corbera alta té greus problemes en aquest sentit.
Alcaldessa
Diu que està d’acord i emplaça a tots els regidors a treballar plegats per a trobar solucions perquè
és un tema que preocupa a tots i acceptaran totes les propostes que es puguin fer.
Èric Blanco
Diu que li agrada escoltar a la senyora Boladeras parlar de la relació cost-productivitat per plaça d’un
aparcament tenint en compte que és la responsable de l’aparcament públic més inútil que hi ha a
Catalunya que és el del carrer de la Pau, que va costar el que va costar i que està infrautilitzat el
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cost per plaça. És un dels exemples del que en política urbanística no s’ha de fer, dient que ja n’hi
ha dos rècords, de cóm no ha de créixer un municipi i de cóm no s’ha de construir un aparcament.
Respecte de l’espai del que s’està parlant i que no pot anar un aparcament però el que es planteja
és quines alternatives poden haver i quina política té el govern a l’hora d’afrontar aquests problemes
i la seva responsabilitat és governar i plantejar alternatives, que ells estan disposats a treballar-hi i
participar en aquelles comissions de treball que es creïn, afegint que ja està fart de proposar que els
deixin fer-ho.
Diu també que li agradaria conèixer quin és el programa en mobilitat i què pensen fer per a mitigar
tots aquets problemes i també fer una esmena al que és una exposició pública de modificació del
PGO, una exposició que no sap ningú a banda de les parts interessades. Demana que en aquesta
manera de governar introdueixin noves pràctiques que permetin la participació de la ciutadania en
totes aquestes decisions com també totes les decisions que es prenen en el Ple i una altra de les
coses que vol plantejar és que es van fent modificacions del PGO però quan plantejaran fer-ne un de
nou que obri un procés de participació ciutadana i deixi decidir quin és el model de municipi que es
vol.
Rosa Boladeras
Diu que perquè justament hi ha regidors que en el seu moment si que hi eren, diu al senyor Blanco,
quan es va plantejar l’aparcament del carrer de la Pau però n’hi que no i perquè a vegades la realitat
va molt ràpida i se’ns obliden determinades coses. Vol recordar que quan es va plantejar
l’aparcament del carrer de la Pau, tenir un aparcament era una reivindicació ciutadana i l’indret n es
va construir era un solar ple d’herbes i rates i amb unes condicions deplorables, adecentant un indret
cèntric pel municipi i guanyant un espai públic amb una plaça. En el seu plantejament inicial el seu
cost per plaça era raonable i va haver-hi problemes de construcció perquè van sorgir imprevistos
en el sòl que ho van encarir però ni molt menys s’està parlant del cost que suposaria aquest altra
aparcament. Sobre el que ha dit el regidor de que és l’aparcament més car de tota Catalunya serà
opinable i mai ha presentat documentació al respecte. Sobre que és inservible considera que no ho
és però el problema és que els usuaris consideren que per aparcar al municipi no han de pagar. Hi
ha decisions que es prenen en un moment perquè s’han de fer i després amb perspectiva dons les
coses canvien i ara en l’actualitat s’ha de veure cóm se li dóna rendiment a aquest aparcament
perquè està infravalorat però discrepa en que va ser una inversió poc calculada. S’està parlant de 75
places que en aquell moment es necessitaven i la pressió ciutadana era que hi fos. Ara hi ha 50
places en règim de pupil·latge i a lloguer ara hi ha 4 de lliures, amb una planta que és de rotació.
Èric Blanco
Demana a la senyora Boladeras que no doni la volta ja que no s’està parlant ara de la necessitat
d’aquell aparcament ni de la necessitat de que haguessin places, el que es qüestiona és la forma, el
tipus d’aparcament, la construcció i el cost. La responsabilitat és fer-ho de la millor manera possible,
de la manera més eficient i de la manera més sostenible i en aquest cas, un dia haurà de reconèixer
que no va ser la millor opció.
Per altra banda, puntualitza que quan es va plantejar aquest projecte, en tot cas ell hi era a l’oposició.
Les xifres són les que són i li agradaria que a l’hora de fer noves obres públiques es tingués en
compte el cost i el benefici.
A part, li agradaria saber quin és el programa de mandat en matèria de mobilitat d’aquest govern.
Antonio Moreno
Diu estar d’acord amb el que el senyor Blanco ha dit, afegint que l’amortització d’aquest aparcament
serà impossible i potser caldria cercar altres utilitats per a aquest espai, com per exemple un centre
cívic.

Xavier Miquel
Tornant al tema de Corbera alta, demana que a l’hora de plantejar alternatives es tingui en compte
als veïns per a que també puguin participar perquè considera que no s’està comptant amb ells. De
fet, en una reunió que van fer, molts veïns es varen assabentar en aquell moment. Si ni la persona
que viu al costat no ho sap, és evident que alguna cosa passa.
Respecte al tema del PGO diu estar totalment d’acord en que s’ha de revisar perquè han passat molts
anys i ja no només a nivell territorial, que consideren que és un desastre, sinó també a nivell
econòmic perquè s’està parlant d’expropiacions contínues per a coses que no s’estan fent bé. Per un
aparcament en que s’ha dit que era de quatre metres que no hi cap ni un cotxe, per molt bon preu
d’expropiació que hagués en aquest moment, el tamany dels cotxes segueix sent més o menys igual.
Considera que amb la revisió d’aquest pla s’aconseguiria estalviar molts diners i s’evitaria el tema de
les expropiacions forçoses.
Alcaldessa
Diu que a continuació donarà pas a les votacions però abans vol dir que respecte a les exposicions
públiques potser ells no hi eren en aquell moment i prenent nota per a veure cóm es pot fer arribar
a més població però recorda al regidor, que el seu partit, en el moment d’iniciar l’aprovació inicial
com també la definitiva, varen votar a favor i que, per tant, aquest projecte ja el coneixien.
Èric Blanco
Insisteix en què quan ell comenta l’obrir un procés de participació en la presa de decisions no ho diu
pas per ell sinó pel conjunt de la ciutadania i pugui participar de la informació i la decisió. Fa
referència també a que llavors ell no era el cap de partit i les decisions es prenien de manera
col·legiada estiguessin tots d’acord o no. Per això ell és ara el cap de Convergència.
Alcaldessa
Ja ho ha dit, estiguessin tots d’acord o no. Demana es passi a votació i demana que es voti també
el punt cinquè:

4.Verificació Text refós MPGO àmbit c. Canigó i entorn i la Creu de l'Aragall.
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
La modificació puntual del Pla general d’ordenació a l’àmbit del carrer Canigó i entorn i a
la Creu de l’Aragall redactada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona va ser aprovada
inicialment per segona vegada en el Ple municipal de data 27 de gener de 2015 i
provisionalment en la sessió del 5 de maig de 2015.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, en la sessió de
17 de setembre de 2015, ha acordat:
“-1 Suspendre la tramitació prevista a l’article 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre la
modificació puntual del Pla general d’ordenació a l’àmbit del carrer Canigó i entorn i a la Creu de
l’Aragall, de Corbera de Llobregat, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que mitjançant un
text refós que es presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional
de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents:
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1.1

Cal suprimir el redactat de l’article 140 bis que fa referència a les edificacions del carrer
Canigó i regular els casos particulars del document en els articles 10 i 11, i fer coherents les
qualificacions dels plànols.

1.2

Cal justificar la façana mínima de 5 m que es proposa per a la zona de casc antic en relació
a la parcel·lació existent i fixar que es podran admetre les parcel·les amb façana inferior a 5
m existents amb anterioritat a l’aprovació inicial del present document. Es recomana establir
també una superfície mínima de parcel·la

1.3

Cal completar la regulació de les subclaus de casc antic 1 i 2 i afegir en la normativa la
regulació de la subclaus Ca/ED

1.4

Cal corregir l’art. 17 de modificació de l’art. 217 en el sentit de mantenir el redactat d’aquells
aspectes que fa referència a àmbits

-2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols
d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de
l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i
de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la
presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament
urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.
(...)”

Respecte a la tramitació, i atès que la modificació té per objecte l’alteració de la zonificació
de les zones verdes, cal fer referència a l’aplicació de l’article 98 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per
la Llei 3/2012, de 22 de febrer. En aquest cas, correspon al Conseller de Territori i
Sostenibilitat l’aprovació definitiva de la modificació, amb l’informe previ favorable de la
Comissió Territorial d’urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona i de la Comissió de
Política Territorial d’Urbanisme de Catalunya.
Pels serveis tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’ha redactat el Text refós de la
MPGO a l’àmbit de referència en el que s’incorporen les prescripcions de l’acord de la CTU
abans transcrites.
S’acorda:
PRIMER. Verificar el Text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació a
l’àmbit del carrer Canigó i entorn i a la Creu de l’Aragall, de Corbera de Llobregat.
SEGON. Remetre, per duplicat exemplar, el Text refós a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona per a que prossegueixi amb la tramitació.”
“S’aprova amb els següents resultats:
Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Albert
Cañellas i Pagés, Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas
(ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Vots en contra: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Èric Blanco i Moragas i Pol Ejarque i Cortés (CDC), Xavier Miquel i
Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP).”

5.Verificació Text refós modificació Normes urbanístiques PGO en matèria
d'accessibilitat.
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’alcaldia, amb el text següent:
La modificació puntual de les Normes urbanístiques del Pla general d’ordenació en matèria
d’accessibilitat de Corbera de Llobregat redactada pels Serveis Tècnics Municipals va ser
aprovada inicialment ple de l’Ajuntament en sessió de 10 de març de 2010 i
provisionalment en la sessió de 5 de maig de 2015.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, en la sessió de
17 de setembre de 2015, ha acordat:
“-1 Aprovar definitivament la modificació de les Normes urbanístiques del Pla general d’ordenació en
matèria d’accessibilitat, de Corbera de Llobregat, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, i supeditarne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat,
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat,
que incorpori les prescripcions següents:
1.1

Cal completar la regulació de l’art. 129 bis establint que, quan sigui necessària la desafectació
de sòls de sistemes, es donarà compliment a les condicions que estableixen els punts 3 i 4
de l’art. 97 del TRLLU

1.2

Cal afegir a l’art. 129 bis l’obligació d’extingir el dret d’ocupar l’espai públic amb ús privatiu
quan l’edifici sigui substituït, objecte d’una reforma que permeti la instal·lació de l’ascensor
en el seu interior, o quan així ho requereixi l’administració per l’excepcionalitat de l’interès
públic degudament acreditat

1.3

Cal concretar la posició dels elements necessaris per garantir l’accessibilitat d eles parcel·les
de l’av. Catalunya 23, 25 i 27 i 27 bis, quantificar-ne la superfície d’ocupació, justificar els
aspectes del punt 3 de l’art. 97 del TRLLU i afegir la clàusula d’extinció del dret d’ocupar
l’espai públic d’acord amb l’apartat de valoració de l’informe.

1.4

Cal corregir l’art. 136 “Construccions auxiliars” suprimint els elements d’accés als edificis de
la definició d’elements auxiliars però admetent la implantació d’elements d’accessibilitat
propers a vial quan sigui necessari, d’acord amb l’establert en l’apartat de valoració de
l’informe, mantenir la referència als art. 132.3 i 153 pel que fa a la regulació de l’ocupació, i
proposar, si escau, una regulació de les piscines d’acord amb l’establert en l’apartat de
valoració de l’informe.

1.5

Cal corregir l’apartat 4 de l’art. 160 Condicions d’edificació i ús, del capítol VIII en el sentit
que la instal·lació d’ascensors es regularà d’acord amb l’art. 129 bis, si bé s’haurà de
mantenir els valors que han motivat la catalogació de l’element i serà preceptiu l’informe
previ del Departament de Cultura.

1.6

Cal corregir el redactat de l’art. 19 de precisió de límits d’acord amb l’establert en l’apartat
de valoració de l’informe i completar el document amb la justificació de totes les
modificacions que es proposen i afegir en l’art. 19.2 referent a la precisió de límits que els
ajustos en cap cas suposaran una reducció de la superfície de sistemes ni un increment
d’aprofitament.

-2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols
d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de
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l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 d juliol, i de
l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la
presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament
urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.
(...)”

Pels Serveis Tècnics Municipals s’ha redactat el Text refós de la modificació de les Normes
Urbanístiques de referència en el que s’incorporen les prescripcions de l’acord de la CTU
abans transcrites.
S’acorda:
PRIMER. Verificar el Text refós de la modificació de les Normes urbanístiques del Pla
general d’ordenació en matèria d’accessibilitat, de Corbera de Llobregat.
SEGON. Remetre, per duplicat exemplar, el Text refós a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona per a que prossegueixi amb la tramitació.”
“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel
Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas i Pol Ejarquei Cortés (CDC), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas
i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García,
Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Abstencions: Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP).”
6.Aprovació Conveni per a la millora de les comunicacions dels serveis regulars
de transport públic de viatgers per carretera a Corbera de Llobregat per a l'any
2015.
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de Mobilitat, amb el
text següent:
Arran d’una sol·licitud de l’operadora Autocorb SA (reg 6490/2015) en la que posa de
manifest una sèrie de problemàtiques en les línies del transport urbà i una nova proposta
d’horaris que s’implantarien a partir del 13 d’octubre de 2015 amb la finalitat de resoldreles, la Subdirecció General de Coordinació i Gestió del Transport per Carretera ha enviat
per a la seva aprovació un esborrany de Conveni que defineix les actuacions de les parts
per a la millora de les comunicacions.
Aquest conveni tindrà efectes des de l’1 de gener de 2015 i fins el 31 de desembre de
2015 i substitueix el conveni que va aprovar el Ple en sessió de data 10 de març de 2015.
El nou document recull, en els annexes, els horaris de les expedicions des de l’1 de gener
fins el 12 d’octubre de 2015 i els horaris des del 13 d’octubre fins el 31 de desembre de
2015, així com, l’import que es preveu que haurà d’assumir l’Ajuntament pel servei del
bus urbà l’any 2015, que una vegada aplicades les modificacions proposades és de de
294.183,18 € i signifiquen un increment de 613,23 € respecte de l’aprovat el mes de març
de 2015.

L’enginyer municipal ha redactat l’informe de 15 de setembre de 2015 que queda
incorporat a l’expedient en el que es determinen itineraris i costos del bus urbà per a tot
l’any 2015, incloent les modificacions.
Respecte de l’anterior Conveni formalitzat el 14 de desembre de 2010 i successius
Protocols addicionals que s’han anat aprovant cada any, l’actual que es proposa aprovar
manté una línia de continuïtat, sense que s’hagin introduït canvis en el marc de
col·laboració entre les parts que hi intervenen.
S’incorpora a l’expedient l’informe de la secretària general d’aquest Ajuntament.
S’acorda:
PRIMER. Aprovar el Conveni a formalitzar entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i
l’empresa Autocorb, SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis
regulars de transport públic de viatgers per carretera a Corbera de Llobregat i entre
Corbera de Llobregat i l’estació de FGC de Sant Andreu de la Barca, d’acord amb el text
del document que consta a l’expedient.
Aquest document substitueix l’aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 10 de
març de 2015, i tindrà efectes des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2015.
SEGON. Aprovar l’increment dels costos d’explotació del servei i autoritzar i disposar la
despesa de 613,23 €, d’acord amb la previsió que s’informa pel tècnic municipal, amb
càrrec a l’aplicació 21.4411.47901 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal.
TERCER. Facultar la Junta de Govern Local per a l’adopció dels acords relatius a l’execució
d’aquest conveni o a l’aprovació de modificacions no substancials.
QUART. Notificar aquest acord al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a
l’Autoritat del Transport Metropolità i a Autocorb SA.”
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Roca.
Mercè Roca
Explica que aquesta modificació ha estat provocada pel canvi en la jornada partida a intensiva que
ha plantejat per a aquest curs escolar l’IES Can Margarit per tal de poder donar servei al seus
alumnes, com també donar servei a l’IES Corbera en tot el possible. Després de converses i reunions
i tenint en compte que qualsevol canvi en aquest servei implica diferents actors que són una empresa
d’autobusos, el transport metropolità i el propi ajuntament, s’ha arribat amb l’empresa Autocorb
canviant en la mesura del possible i sense especial afecció a la resta d’usuaris de línies urbanes i
connexions interurbanes, a modificar horaris per a possibilitar la conciliació amb les entrades i
sortides de l’alumnat. Un cop analitzades les problemàtiques i sense causar greuges a la resta de
propietaris.
La regidora fa una explicació dels horaris que queden establerts de la següent manera:
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L1 - Cases Pairals (Línia Vermella)
Nº

PARADA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Centre d’Atenció Primària
Plaça dels Països Catalans
Plaça del Mil·lenari
Pont de Can Rafel
C/La Pau – C/Sant Josep
Ajuntament
C/Jaume Balmes - Ctra. Barcelona
Rotonda Can Xorra
El Mirador
El Mirador - Institut
Av. Can Montmany
Av. Can Montmany - Carrer 13
Av. Cases Pairals – C/ Rep. Argentina
Plaça Quatre Camins
C/ Català Aguilera
C/ Eugeni Valero
Plaça del Corb
C/ Jaume Llorens Vidal
Plaça Quatre Camins
Circuit
Av. Can Montmany - Carrer 13
Carrer 6
Carrer 17
Carrer 15
C/ Tibidabo
Col·legi Puig d’Agulles
C/ Manuel Ibáñez
Rotonda Can Xorra
Torre Auví
C/ La Pau - Ajuntament
C/ La Pau – C/ Sant Josep
Pont de Can Rafel
Plaça del Mil·lenari
Plaça dels Països Catalans
Centre d’Atenció Primària

7:15
7:16
7:17
7:18
7:19
7:20
7:21
7:22
7:23
7:24
7:25
7:26
7:28
7:29
7:31
7:33
7:35
7:37
7:38
7:39
7:40
7:42
7:43
7:44
7:46
7:49
7:50
7:52
7:53
7:54
7:55
7:56
7:57
7:59
8:01

9:10
9:11
9:12
9:13
9:14
9:15
9:16
9:17
9:18
9:19
9:20
9:21
9:23
9:24
9:26
9:28
9:30
9:32
9:33
9:34
9:35
9:37
9:38
9:39
9:41
9:44
9:45
9:47
9:48
9:49
9:50
9:51
9:52
9:54
9:56

12:30
12:31
12:32
12:33
12:34
12:35
12:36
12:37
12:38
12:39
12:40
12:41
12:43
12:44
12:46
12:48
12:50
12:52
12:53
12:54
12:55
12:57
12:58
12:59
13:01
13:04
13:05
13:07
13:08
13:09
13:10
13:11
13:12
13:14
13:16

13:25
13:26
13:27
13:28
13:29
13:30
13:31
13:32
13:33
13:34
13:35
13:36
13:38
13:39
13:41
13:43
13:45
13:47
13:48
13:49
13:50
13:52
13:53
13:54
13:56
13:59
14:00
14:02
14:03
14:04
14:05
14:06
14:07
14:09
14:11

15:40
15:41
15:42
15:43
15:44
15:45
15:46
15:47
15:48
15:49
15:50
15:51
15:53
15:54
15:56
15:58
16:00
16:02
16:03
16:04
16:05
16:07
16:08
16:09
16:11
16:14
16:15
16:17
16:18
16:19
16:20
16:21
16:22
16:24
16:26

18:10
18:11
18:12
18:13
18:14
18:15
18:16
18:17
18:18
18:19
18:20
18:21
18:23
18:24
18:26
18:28
18:30
18:32
18:33
18:34
18:35
18:37
18:38
18:39
18:41
18:44
18:45
18:47
18:48
18:49
18:50
18:51
18:52
18:54
18:56

20:40
20:41
20:42
20:43
20:44
20:45
20:46
20:47
20:48
20:49
20:50
20:51
20:53
20:54
20:56
20:58
21:00
21:02
21:03
21:04
21:05
21:07
21:08
21:09
21:11
21:14
21:15
21:17
21:18
21:19
21:20
21:21
21:22
21:24
21:26

L2 - Sant Andreu (Línia Blava)
Nº

PARADA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Plaça dels Països Catalans
Plaça del Mil·lenari
Pont de Can Rafel
C/La Pau-C/ Sant Josep
Ajuntament
C/ J. Balmes-Ctra BCN
Rotonda Can Xorra
El Pontarró
Can Margarit
Can Coll-C/Albéniz
Can Coll-C/Mozart
C/ Laietana
Av. Roma
Can Llopard
Can Canonge

6:45
6:47
6:48
6:49
6:50
6:51
6:52
6:53
6:55
6:57
6:58
7:01
7:03
7:04

8:00
8:02
8:03
8:04
8:05
8:06
8:07
8:08
8:10
8:12
8:13
8:17
8:20
8:22
8:23

9:35
9:37
9:38
9:39
9:40
9:41
9:42
9:43
9:45
9:47
9:48
9:52
9:55
9:57
9:58

10:55
10:57
10:58
10:59
11:00
11:01
11:02
11:03
11:05
11:07
11:08
11:11
11:13
11:14

12:20
12:22
12:23
12:24
12:25
12:26
12:27
12:28
12:30
12:32
12:33
12:36
12:38
12:39

13:40
13:42
13:43
13:44
13:45
13:46
13:47
13:48
13:50
13:52
13:53
13:57
14:00
14:02
14:03

15:25
15:27
15:28
15:29
15:30
15:31
15:32
15:33
15:35
15:37
15:38
15:42
15:45
15:47
15:48

16:40
16:42
16:43
16:44
16:45
16:46
16:47
16:48
16:50
16:52
16:53
16:56
16:58
16:59

17:55
17:57
17:58
17:59
18:00
18:01
18:02
18:03
18:05
18:07
18:08
18:11
18:13
18:14

19:10
19:12
19:13
19:14
19:15
19:16
19:17
19:18
19:20
19:22
19:23
19:27
19:30
19:32
19:33

20:25
20:27
20:28
20:29
20:30
20:31
20:32
20:33
20:35
20:37
20:38
20:42
20:45
20:47
20:48

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Rotonda Can Negre
Can Palet
Creu Sussalba
C/ Tomàs Vives
Estació Sant Andreu - FGC
Av.
Constitució
(Biblioteca)
Plaça de l'Esport
Creu Sussalba
Can Palet
Rotonda Can Negre
Can Canonge
Can Llopard
C/ Palmera
C/ Laietana
Can Coll - C/ Vivaldi
Can Coll -C/Albéniz
Can Margarit
El Pontarró
Rotonda Can Xorra
Creu Nova
Plaça del Rabadà
Centre d'atenció Primària
Plaça dels Països Catalans

7:06
7:07
7:08
7:10
7:13

8:25
8:26
8:27
8:29
8:32

10:00
10:01
10:02
10:04
10:07

11:16
11:17
11:18
11:20
11:23

12:41
12:42
12:43
12:45
12:48

14:05
14:06
14:07
14:09
14:12

15:50
15:51
15:52
15:54
15:57

17:01
17:02
17:03
17:05
17:08

18:16
18:17
18:18
18:20
18:23

19:35
19:36
19:37
19:39
19:42

20:50
20:51
20:52
20:54
20:57

7:18
7:20
7:23
7:24
7:25
7:27
7:29
7:31
7:33
7:38
7:39
7:42
7:44
7:45
7:47
7:49
7:51
7:53

8:37
8:39
8:42
8:43
8:44
8:46
8:48
8:50
8:53
8:54
8:57
8:59
9:00
9:02
9:04
9:06
9:08

10:12
10:14
10:17
10:18
10:19
10:21
10:23
10:25
10:28
10:29
10:32
10:34
10:35
10:37
10:39
10:41
10:43

11:28
11:30
11:33
11:34
11:35
11:37
11:39
11:41
11:43
11:48
11:49
11:52
11:54
11:55
11:57
11:59
12:01
12:03

12:53
12:55
12:58
12:59
13:00
13:02
13:04
13:06
13:08
13:13
13:14
13:17
13:19
13:20
13:22
13:24
13:26
13:28

14:17
14:19
14:22
14:23
14:24
14:26
14:28
14:30
14:33
14:34
14:37
14:39
14:40
14:42
14:44
14:46
14:48

16:02
16:04
16:07
16:08
16:09
16:11
16:13
16:15
16:18
16:19
16:22
16:24
16:25
16:27
16:29
16:31
16:33

17:13
17:15
17:18
17:19
17:20
17:22
17:24
17:26
17:28
17:33
17:34
17:37
17:39
17:40
17:42
17:44
17:46
17:48

18:28
18:30
18:33
18:34
18:35
18:37
18:39
18:41
18:43
18:48
18:49
18:52
18:54
18:55
18:57
18:59
19:01
19:03

19:47
19:49
19:52
19:53
19:54
19:56
19:58
20:00
20:03
20:04
20:07
20:09
20:10
20:12
20:14
20:16
20:18

21:02
21:04
21:07
21:08
21:09
21:11
21:13
21:15
21:18
21:19
21:22
21:24
21:25
21:27
21:29
21:31
21:33

L3 - El Bonrepòs - L'Amunt (Línia Verda)
Nº

PARADA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Centre d’Atenció Primària
Plaça dels Països Catalans
Plaça del Mil·lenari
Pont de Can Rafel
C/ La Pau – C/ Sant Josep
Ajuntament
Torre Auví
Ctra. de Barcelona – C/Font Vella
C/ Ignasi Barraquer
C/ Estrella d’Orient
C/ de l’Illa
Monòlit
Rambla
C/ Estrella d’Orient
C/ Ignasi Barraquer
Plaça del Rabadà
C/ Andreu Cerdà
Can Fisa
Cotxera
Can Lluís
Els Guixots
Sant Cristòfol
Can Tres
Ca n’Armengol Pont
L’Amunt
C/ Sant Ponç
Can Rigol
Can Planes - C/ Baixada

6:35
6:36
6:37
6:38
6:39
6:40
6:41
6:42
6:43
6:44
6:45
6:46
6:47
6:49
6:50
6:51
6:52
6:53
6:54
6:55
6:56
6:57
6:58
6:59
7:00
7:01
7:02
7:05

10:55
10:56
10:57
10:58
10:59
11:00
11:01
11:02
11:03
11:04
11:05
11:06
11:07
11:09
11:10
11:11
11:12
11:13
11:14
11:15
11:16
11:17
11:18
11:19
11:20
11:21
11:22
11:25

17:30
17:31
17:32
17:33
17:34
17:35
17:36
17:37
17:38
17:39
17:40
17:41
17:42
17:44
17:45
17:46
17:47
17:48
17:49
17:50
17:51
17:52
17:53
17:54
17:55
17:56
17:57
18:00

20:00
20:01
20:02
20:03
20:04
20:05
20:06
20:07
20:08
20:09
20:10
20:11
20:12
20:14
20:15
20:16
20:17
20:18
20:19
20:20
20:21
20:22
20:23
20:24
20:25
20:26
20:27
20:30
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29
30
31
32

C/ Casanova
Plaça del Mil·lenari
Plaça dels Països Catalans
Centre d’Atenció Primària

7:06
7:07
7:09
7:11

11:26
11:27
11:29
11:31

18:01
18:02
18:04
18:06

20:31
20:32
20:34
20:36

Explica la regidora que aquests canvis no implicaran un canvi significatiu en l’import a assumir per
part de l’ajuntament i s’ha quantificat en aquest moment amb 613,23€ i atès que part de l’increment
del cost del servei es compensarà amb l’augment que s’espera dels ingressos previstos a l’exercici
2015.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Diu que s’ha de replantejar tot el transport públic, tant l’urbà com l’interurbà, per a millorar-lo però
és cert que la proposta que es presenta resol la sortida dels alumnes de l’escola i també dóna resposta
a ampliacions en els serveis. Per tant, diu que el seu vot serà favorable.
Èric Blanco
Diu que està d’acord amb la proposta i els felicita ja que respon a la demanda. Tornant al pla de
mandat de mobilitat, tenint en compte que el cost del transport públic és molt elevat donada la seva
singularitat, pregunta si es prendrà la iniciativa en el sentit de posar-se al costat de l’AMTU, que és
l’associació de municipis per al transport, del qual som membres des de fa anys perquè aposten per
iniciatives innovadores del transport i la demanda i hi ha experiències amb molts bons resultats tant
a Catalunya com a d’altres llocs d’Europa. Per tant, demana saber si es plantejaran una proposta o,
al menys s’estudiarà en una taula de treball, considerant que és molt necessari tenint en comte que
el transport costa uns 300.000€ i en que algunes línies està infrautilitzat. S’han de buscar alternatives
més eficients i una d’elles pot ser l’experiència del transport i la demanda.
Mercè Rocas
Responent al senyor Blanco diu que, efectivament, es tracta d’una proposta de mandat per part de
l’Àrea de Mobilitat i que evidentment es traslladarà a tot l’equip de govern, afegint que quinze dies
després de a presa de possessió d’aquesta regidoria una de les primeres coses que va fer va ser anar
a l’AMTU a una reunió per a tractar aquest tema i és una de les qüestions en que es vol plantejar a
final d’any per tal de tenir un projecte a 2016, essent la intenció de materialitzar-lo en aquest any,
no només per promesa de programa d’Esquerra sinó per proposta real perquè consideren que és un
projecte que particularment li agradaria veure’l materialitzat no només amb el consens del govern
sinó també potser amb un procés participatiu.
Èric Blanco
Demana que els faci partícips d’aquesta taula de treball dient que se’n podria també parlar d’algunes
iniciatives que s’han portat a terme a la comarca de La Selva o de l’Alt Urgell, a França o a Itàlia.
Alcaldessa
Demana es passi a votació.

“S’aprova amb els següents resultats:
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel

Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco Moragas i Pol Ejarque Cortés (CDC), Albert Cañellas Pagés, Xavier Miquel Pons,
Miracle Guerra Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez Laporta, Jordi
Anducas Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito
Gómez (PSC).”
7.Ratificació decret alcaldia modificació conveni col·laboració manteniment vies
públiques i de serveis públics a la urbanització la Servera.
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de Via Pública i
Habitatge, amb el text següent:
Per Decret d’alcaldia 827/2015, de 7 de maig, en ús de les competències atorgades per
l’article 21.1.k) de la LRBRL, es va aprovar la modificació del Conveni de col·laboració per
al manteniment de vies públiques i de serveis públics a la urbanització de la Servera amb
destí a la inversió necessària per dotar el sistema d’enllumenat públic amb els sistemes
d’eficiència energètica, consistent en establir un primer període de vigència del conveni de
vuit anys en comptes dels cinc inicials i amb la possibilitat de pròrroga per anys naturals
fins un període total de 10 anys.
En data 15 de setembre de 2015 es va signar l’addenda al Conveni de Col·laboració per al
manteniment de vies públiques i de serveis públics a la urbanització la Servera, el contingut
de la qual s’adequa al fons de la minuta del conveni per la instal·lació de nou sistema
d’enllumenat públic aprovada pel ple en sessió de l’11 de novembre de 2014.
S’acorda:
PRIMER. Ratificar el Decret de l’Alcaldia 827/2015, de 7 de maig que en la seva part
resolutòria determina el següent:
“PRIMER. Aprovar la modificació puntual del Conveni de col·laboració per al manteniment
de vies públiques i de serveis públics a la urbanització de la Servera amb destí a la inversió
necessària per dotar el sistema d’enllumenat públic amb els sistemes d’eficiència
energètica, consistent en establir una durada de vigència del conveni de 8 anys, podent
ser prorrogat per anys naturals fins a un període total de 10 anys i subjecte a la consignació
econòmica dels pressupostos municipals.
SEGON. Donar compte d’aquest Decret en la primera sessió que celebri el ple de
l’Ajuntament per a temes caràcter ordinari, als efectes del que determina l’article 21.1.k)
de la Llei de Bases de Règim Local.
SEGON. Donar compte de l’Addenda al Conveni de Col·laboració incorporada a l’expedient
i subscrita en data 15 de setembre de 2015.”
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
Rosa Boladeras
Explica que en les urbanitzacions que compten amb un sistema d’enllumenat a les vies públiques i
que el gestionen ells mateixos perquè es tracta d’urbanitzacions no recepcionades l’ajuntament va
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iniciar un procediment per tal d’establir convenis per a que adaptessin energètica i tècnicament
aquest enllumenat. Per aquest motiu l’ajuntament amb caràcter de subvenció establia un conveni
per tal d’ajudar a la inversió en els dos primers anys. En el cas de la Servera els veïns van sol.licitar
que la inversió que havien de fer en un període de cinc anys inicialment del conveni i prorrogable a
cinc anys més, fos de 8 anys inicials prorrogables per anys naturales fins a 10. El còmput total d’anys
és el mateix, però atès que el text original va ser aprovat pel Ple correspon ara aprovar aquesta
modificació.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Manifesta que el vot serà favorable encara que han rebut algunes queixes pels canvis que va haver
fa uns anys en el nucli urbà al considerar per part de comerciants i algun vianant insuficient
l’enllumenat, especialment en els passos cebra.
Rosa Boladeras
Respon que en aquest cas seria Serveis Públics i el que s’està tractant és l’enllumenat en
urbanitzacions no recepcionades. Potser els problemes que comenta el regidor són diferents als que
pugui tenir una urbanització amb usos residencials i en el que són els veïns els que ho paguen
directament, encara que l’ajuntament subvenciona directament aquest consum i l’increment de les
tarifes provoca que aquest import sigui cada vegada més petit. Per tant, al canviar aspectes tècnics
d’aquest enllumenat fa que el consum sigui més baix i per tant, la subvenció que fins ara es donava
es continuarà donant aquest any vinent perquè encara s’està pagant consum de l’any anterior però
a partir de 2017 aquesta subvenció desapareix perquè ja tothom haurà fet el canvi i perquè
l’administració no pot subvencionar l’enllumenat que no és eficient.
Respecte al tema de la intensitat lumínica en els passos de vianants, potser el senyor Palacios podria
respondre.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Palacios per a que pugui respondre.
Andrés Palacios
Explica que quan es va fer el canvi el que es va fer va ser canviar les llumeneres antigues per unes
altres eficients energèticament però no es van posar més punts de llum, encara que les noves donen
més llum que les antigues. Això seria en tot cas una nova inversió a fer.
Èric Blanco
Demana saber quantes urbanitzacions participen d’aquest conveni fins al moment, demana
informació per a aquelles que no estan incloses en el conveni i també demana saber si hi ha
urbanitzacions que tenen encara llampares de mercuri i també si les urbanitzacions que fan aquest
canvi han estat assessorades.
Rosa Boladeras
Responent a la darrera qüestió, encara que és evident que poden contractar amb qualsevol empresa
i se’ls i va fer un càlcul de l’estalvi que suposava aquest canvi i es va demanar que les llumeneres
fossin igual que a d’altres llocs, l’ajuntament subvenciona manteniment i consum a canvi d’haver fet
aquest inversió. El conveni s’ha ofert a totes les urbanitzacions no recepcionades d’aquelles que

tenen enllumenat dient que dels quatre polígons de Bon Repòs dos s’han sumat i dos no. Dels dos
que s’han afegit, un d’ells ja ha fet el canvi i l’altra està en procés. En els que no, sap que un d’ells
té llamparies de mercuri que les està substituint però sense haver subscrit el conveni. Dels tres
polígons de Can Margarit, un ha subscrit conveni però encara no ho ha portat a terme i els altres dos
han dit que no i això plantejarà que en un moment determinat hagin de prendre una decisió. Sant
Cristòfol també va subscriure el conveni i s’ha fet el canvi i la Servera que és el cas que es tracta
ara.
Alcaldessa
Demana es passi a votació.

“S’aprova amb els següents resultats:
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel
Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas i Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i
Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta,
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme
Benito Gómez (PSC).”
8.Inici de l’expedient de declaració de lesivitat de l’acord del Ple, de 28 de juliol
de 2015, la finalització de l’expedient de revisió d’ofici dels Decrets 449/2009 i
1126/2010.
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
En compliment de les determinacions contingudes al Dictamen 349/13, emès per la
Comissió Jurídica Assessora el 17 d’octubre de 2013, el Ple municipal en sessió de 28 de
juliol de 2015 ha declarat, per imperatiu legal, que no procedeix la revisió d’ofici dels
Decrets d’Alcaldia 449/2009, de 18 de març i 1126/2010, d’1 de juliol, relatius a la
reclamació de responsabilitat patrimonial promoguda contra l’Ajuntament per les obres
d’urbanització de Ca n’Armengol per part de Scrinser, SA, ordenant la seva finalització i
arxiu.
El Ple, així mateix, va fer constar la disconformitat amb el contingut del Dictamen 349/13
aprovat per la Comissió Jurídica Assessora el 17 d’octubre de 2013, amb reserva de totes
aquelles accions legals que poguessin correspondre.
Davant la possibilitat que el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora - i per imperatiu
legal, l’acte finalitzador de l’expedient de revisió d’ofici - poguessin ser contraris a dret per
infringir l’ordenament jurídic, mitjançant Provisió de l’Alcaldia, de 10 de setembre, es va
ordenar a la Secretaria general l’emissió d’informe en relació al procediment i legislació
aplicable per a procedir a la declaració de lesivitat de l’acord del Ple municipal de 28 de
juliol de 2015.
La secretària general ha emès informe, el 15 de setembre, que en la part que interessa
manifesta el següent:
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“ANTECEDENTS
I. El Ple municipal, en sessió de 14 de maig de 2013, ratifica els acords adoptats el 8 de març de
2013 per la Junta de Govern Local relatius, entre d’altres, a l’inici d’expedient de revisió d’ofici dels
Decrets 449/2009 i 1126/2010, referents a la terminació convencional d’un expedient de
responsabilitat patrimonial (RP08) promoguda per l’empresa Scrinser, SA i a l’aprovació del conveni
de pagament.
L’expedient de revisió d’ofici es va fonamentar en les causes de nul·litat següents:
-

Per prescindir total i absolutament del procediment legalment establert (art. 62.1.e. Llei
30/1992), per considerar que s’havia tramitat a l’empara d’un expedient de responsabilitat
patrimonial quan es tractava d’una reclamació contractual si bé obviant tràmits essencials.

-

Per haver estat dictats els Decrets objecte de revisió per òrgan manifestament incompetent
(art. 62.1.b. Llei 30/1992), ja que van ser dictats per l’Alcaldia quan l’òrgan competent era
la Junta de Govern Local per delegació del Ple municipal.

-

Per haver-se dictat les resolucions en frau de llei (art. 63.1.g Llei 30/1992), ja que, entre
d’altres irregularitats, no constava l’emissió de cap informe jurídic, ni cap actuació de
l’instructor de l’expedient, ni proposta de resolució, ni dictamen de la CJA (si realment
s’estava tramitant com una reclamació de responsabilitat patrimonial), existint, en canvi,
una nota de reparament efectuada per la intervenció que tenia caràcter suspensiu i
impossibilitava la continuació del procediment.

II. El 13 de novembre de 2013 (RE 2013/9557), té entrada en el Registre general de l’Ajuntament
Dictamen 349/13 emès el dia 17 d’octubre per la Comissió Jurídica Assessora. La Comissió informa
desfavorablement l’expedient de revisió d’ofici en base a les consideracions jurídiques següents:
-

Considera que si bé no és exigible seguir la tramitació d’un expedient de responsabilitat
patrimonial atès que es tracta d’una relació contractual, “tenint en compte que la normativa
d’aplicació no regula un procediment determinat per a aquestes supòsits, ateses les
actuacions seguides i per aplicació de les disposicions generals relatives al procediment
administratiu, es constata que l’acord de l’alcalde ha anat precedit del mínim procedimental
exigible pel que fa a la seva iniciació i instrucció, amb l’audiència de l’interessat i els informes
dels serveis tècnics municipals sobre la proposta realitzada pel contractista i sobre la
documentació aportada”.

-

Considera que no s’aprecia la manca de competència al·legada per l’Ajuntament, ja que en
cas de relacions entre l’alcalde i la Junta de Govern Local estaríem davant una suposada
incompetència orgànica, no material, determinant d’una causa d’anul·labilitat i no de nul·litat
de ple dret.

-

Finalment, considera que tampoc concorre la causa de nul·litat establerta a l’article 62.1.g,
si bé no analitza totes les causes o motius al·legats per la Corporació.

III. La Junta de Govern Local, en sessió d’11 de desembre de 2013, acorda sol.licitar a la Comissió
Jurídica Assessora l’ampliació del seu dictamen respecte de qüestions connexes adjuntat a tal efecte
informe emès per la Intervenció Municipal i informe emes per arquitecte extern en relació a la

reclamació efectuada per Scrinser, SA que evidencien aspectes clau de l’expedient i demostren que
les consideracions jurídiques emprades per la CJA en el seu dictamen no han estat ajustades a Dret.
El 31 de març de 2014, té entrada en el Registre General de l’Ajuntament certificació de l’acord
adoptat per la Comissió Jurídica Assessora el 27 de febrer anterior en relació a la petició d’ampliació
efectuada. L’acord conclou que “no és procedent atendre la petició ja que considera que el contingut
i la conclusió del dictamen referit són suficients per tal que l’Administració sol·licitant pugui adoptar
la decisió corresponent. Així mateix, l’Administració consultant tampoc planteja noves qüestions
connexes que no hagin estat considerades en el dictamen emès. El que es planteja, en essència, és
la discrepància del peticionari amb el raonament i el contingut del dictamen, qüestions que no poden
ser novament objecte de pronunciament, un cop que la Comissió n’ha emès el parer”.
IV. De forma paral·lela, el 13 de gener de 2014 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat interposa
recurs contenciós administratiu contra el Dictamen 349/13, de 17 d’octubre, emès per la Comissió
Jurídica Assessora, per entendre que el seu contingut no s’ajustava a Dret i per entendre que es
tractava d’un acte de tràmit qualificat i, per tant, susceptible d’impugnació d’acord amb el que
determina la LJCA.
Per Interlocutòria núm. 140/2014, de 30 de juliol, el jutjat del contenciós administratiu núm. 9 de
Barcelona declara la inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu interposat, per entendre que
el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora no és susceptible d’impugnació en via jurisdiccional.
Interposat el corresponent recurs d’apel·lació, la Sala dicta sentència núm. 434/2015, el 3 de juny
de 2015, pel qual procedeix a la seva desestimació. Entén que el dictamen no és susceptible
d’impugnació autònoma sinó que constitueix un pressupost necessari per a la seva integració en la
resolució de l’Ajuntament. Per tant, mentre aquest pressupost no s’integra en aquella, s’està mancat
de legitimació per recorre’l.
IV. Davant aquest escenari, l’únic acord que pot adoptar l’Ajuntament de Corbera és el que va
prendre en sessió de 28 de juliol de 2015, declarant que no procedeix la revisió d’ofici iniciada, i
ordenant la finalització i arxiu de l’expedient.
No obstant això, en base a tots els informes existents en l’expedient de revisió d’ofici i actuacions
posteriors vinculades es considera que el dictamen – i per tant l’acord del Ple que es dicta per
imperatiu legal – són contraris a Dret per infringir l’ordenament jurídic aplicable, per la qual cosa
procedeix iniciar l’expedient de declaració de lesivitat de l’acte administratiu finalitzador del
procediment per tal de poder-lo impugnar en seu jurisdiccional un cop es declari lesiu. Aquesta és
l’única via de què disposa l’administració per tal que els tribunals puguin entrar a analitzar el fons
del dictamen i determinar, així, la seva conformitat o disconformitat a Dret.
Atès que aquest Ajuntament considera que les resolucions objecte de la revisió d’ofici sí que estan
viciades de nul·litat absoluta, que el Dictamen 349/13 s’ha emès amb infracció de l’ordenament
jurídic aplicable i, per tant, que l’acord plenari dictat per imperatiu legal, atès el caràcter preceptiu i
vinculant del dictamen, no s’ajusta a Dret, es proposa que s’acordi la suspensió de la seva
executivitat en aplicació de l’article 104 de la Llei 30/1992, per evitar la causació de perjudicis
d’impossible o difícil reparació que se’n poguessin derivar per aquesta Corporació davant una possible
declaració de nul·litat.
LEGISLACIÓ APLICABLE I PROCEDIMENT.
PRIMER. Les administracions públiques poden declarar lesius per a l’interès públic els actes
favorables per als interessats que siguin anul·lables de conformitat amb l’establert a l’article 63 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per a procedir a la seva ulterior impugnació davant l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
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Són anul·lables els actes de l’Administració que incorrin en qualsevol infracció de l’ordenament
jurídic, inclosa la desviació de poder; el defecte de forma només determinarà l’anul·labilitat quan
l’acte no compleixi amb els requisits formals indispensables per a assolir la seva finalitat o doni lloc
a la indefensió dels interessats.
La realització d’actuacions administratives fora del temps establert per a aquestes només implicarà
l’anul·labilitat de l’acte quan així ho imposi la naturalesa del termini.
SEGON. La legislació aplicable és la següent:
-

Els articles 63 a 67, 103 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

-

L’article 73 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

-

Els articles 21.1.l) i 22.2.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.

-

Els articles 53.1.l) i 52.2.k) 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.

-

Els articles 43 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

TERCER. El procediment per a dur a terme la declaració de lesivitat d’un acte anul·lable és el següent:
A. L’acte administratiu respecte del qual interessa la declaració de lesivitat ha de ser ferm en
via administrativa. En el cas que ens ocupa, aquest pressupost es dóna atès que notificat l’acord
plenari Scrinser no ha interposat cap recurs en via administrativa.
B. Per acord del Ple municipal s’iniciarà l’expedient per a determinar si existeix lesivitat en
l’acte administratiu a impugnar i demostrar l’interès públic.
C. En compliment de l’article 103.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es donarà
audiència als interessats per un termini de deu dies per tal que puguin efectuar les al·legacions que
considerin convenients.
D. Els Serveis Jurídics o la Secretaria general emetran un informe en el què s’analitzi si l’acte
administratiu objecte de l’expedient s’ha dictat amb infracció de l’ordenament jurídic i existeix lesió
per a l’interès públic. Igualment haurà de resoldre les possibles al·legacions que es puguin presentar
en termini.
E. Per al cas que l’informe jurídic anterior determini la concurrència de causes que puguin
determinar l’anul·labilitat, el Ple municipal haurà de declarar la lesivitat per a l’interès públic de l’acte
administratiu realitzat i es remetrà a la jurisdicció contenciosa administrativa per a que procedeixi a
la seva anul·lació, en un termini de dos mesos des de que es dictà l’acord declarant lesiu l’acte (article
46.5 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol).
F. La declaració de lesivitat pot ser adoptada en el termini màxim de quatre anys des de que
es dictà l’acte administratiu. Atès que el que es proposa declarar lesiu és l’acord del Ple municipal de

28 de juliol de 2015, no ha operat el termini de prescripció.
G. Transcorregut el termini de sis mesos des de l’inici del procediment sense que s’hagi
declarat la lesivitat, es produirà la seva caducitat.”

S’acorda:
PRIMER. Iniciar expedient per a declarar la lesivitat de l’acord del Ple municipal de 28 de
juliol de 2015 que declarava, per imperatiu legal i a la vista del Dictamen 349/13 de la
Comissió Jurídica Assessora, la no procedència de la revisió d’ofici dels Decrets d’Alcaldia
449/2009, de 18 de març i 1126/2010, d’1 de juliol, relatius a la reclamació de
responsabilitat patrimonial promoguda contra l’Ajuntament per les obres d’urbanització de
Ca n’Armengol per part de Scrinser, SA, i ordenava la seva finalització i arxiu.
SEGON. Notificar l’inici de l’expedient de declaració de lesivitat a Scrinser, SA i a la
Comissió Jurídica Assessora, mitjançant el Departament de Governació i Relacions
Institucionals, i atorgar-los un termini de deu dies hàbils per tal que puguin presentar les
al·legacions que considerin convenient en defensa dels seus interessos.
TERCER. Sol·licitar a la Secretaria General l’emissió d’informe jurídic que analitzi si el
Dictamen 349/13 de la Comissió Jurídica Assessora, i en conseqüència, l’acte administratiu
objecte d’aquest expedient, dictat per imperatiu legal, incorren en infracció de
l’ordenament jurídic i existeix lesió per a l’interès públic, als efectes del que determina
l’article 103 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
QUART. Suspendre l’execució de l’acte objecte d’aquest procediment, de conformitat amb
l’establert a l’article 104 de la Llei 30/1992, per evitar la causació de perjudicis d’impossible
o difícil reparació, de conformitat amb l’establert a la part expositiva d’aquest acord.
CINQUÈ. Advertir als interessats que l’expedient es considerarà caducat si transcorregut
el termini de sis mesos des del seu inici no s’ha declarat la lesivitat de l’acord plenari.”
Alcaldessa
Diu que farà una explicació breu per a aquelles persones que no van escoltar el Ple de 28 de juliol i
després donarà la paraula a la secretària.
Explica que això es va iniciar perquè l’empresa constructora Scrinser va presentar per a cobrar
389.000€ que, en aquell moment l’Ajuntament a primera instància va acceptar però desprès es va
revisar el tema i després de demanar una sèrie d’informes es va considerar que anava en contra de
l’interès públic. En el mandat anterior es va treballar en aquesta línia i per tal d’evitar aquest
pagament es continuarà així. No existeix cap sentència de cap jutge que obligui a aquest pagament
contrari a l’interès públic i per aquest motiu es presenta.
Secretària
Explica que al darrer Ple es va finalitzar l’expedient de revisió d’ofici de l’expedient de responsabilitat
patrimonial iniciat per la reclamació efectuada per Scrinser per una suposada paralització de les obres
d’urbanització de la UA Ca n’Armengol.
La finalització va determinar que no procedia la revisió d’ofici iniciada, ja que el Dictamen emès per
la Comissió Jurídica Assessora havia estat desfavorable i aquest és preceptiu i vinculant.
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No obstant, des del punt de vista jurídic mai s’ha estat d’acord amb el contingut del Dictamen perquè
s’ha considerat que infringia l’ordenament jurídic a l’hora d’argumentar les causes en les que
motivava el seu resultat desfavorable.
Es va intentar impugnar en el contenciós administratiu però no es va aconseguir ni en primera ni en
segona instància perquè van considerar que aquest Dictamen no era un acte que pogués ser
impugnat de forma autònoma, sinó que s’hauria de fer a través de la resolució o acord que l’integrés.
Aleshores, per tal de ser coherents amb les actuacions que s’han realitzat fins ara, l’Ajuntament ha
considerat convenient iniciar un expedient de declaració de lesivitat, ja que en considerar que s’ha
dictat amb infracció de l’ordenament jurídic estaríem davant un acte anul·lable.
Ara s’inicia l’expedient i es dona audiència tant a Scrinser com a la Comissió Jurídica Assessora com
a parts de l’expedient. Transcorregut el termini d’audiència es resoldran les al·legacions i en el proper
Ple, a la vista dels informes que s’emetin, es declararà lesiu l’acord plenari de 28.07.2015. Aquest
acord ens permetrà impugnar el propi acord plenari de 28.07.2015 davant la jurisdicció contenciós
administrativa, i serà en aquell moment quan s’intentarà que un jutge entri a analitzar el fons del
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora per determinar si el seu contingut és ajustat a Dret o no.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Diu estar d’acord amb l’exposat considerant l’estratègia molt valenta.
Pol Ejarque
Demana saber, també per aquelles persones que estan escoltant, quin és l’origen de la qüestió i
quins van ser els motius que van provocar la revisió d’ofici.
Secretària
Respon que ella no té cap inconvenient en explicar-ho però la ciutadania ha de saber que aquest no
és l’objecte d’aquest punt, ja que el que s’impugna és un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.
Explica que en el seu dia es van dictar dos decrets: un que acordava la terminació convencional d’un
expedient, que si bé era de reclamació contractual es va tramitar com un expedient de responsabilitat
patrimonial, i un segon decret que acordava un conveni de pagament de la quantitat acordada. Quan
va entrar un nou equip de govern va considerar convenient demanar un informe jurídic sobre
aquestes resolucions per tal de determinar si havien estat dictades o no de conformitat a Dret. Es va
considerar que potser estaven viciades per causa de nul·litat i van creure convenient iniciar la revisió
d’ofici basada en tres causes: per haver estar dictades sense seguir el procediment legalment
establert, per haver estar dictades per òrgan manifestament incompetent i per infracció de norma
legal.
La Comissió Jurídica Assessora va considerar que si bé s’havia tramitat com a responsabilitat
patrimonial, considera que aquesta no és una reclamació patrimonial si no contractual i, per tant, el
fet de no haver demanat el dictamen preceptiu d’aquell òrgan no significa una vulneració del
procediment i per tant no s’han omès tràmits essencials, amb la qual cosa es desestima.
Respecte a la manca de competència, considera que si bé van ser unes resolucions dictades per
l’alcaldia quan l’òrgan competent és la Junta de Govern entén que la Junta de Govern actua per
delegació de l’alcaldia, i per tant es pot considerar que s’ha produït una avocació tàcita sense que
constitueixi causa de nul·litat. El que la Comissió Jurídica Assessora no va entendre és que la Junta
de Govern actuava per delegació del Ple i no per delegació de l’alcaldia.
Respecte de la tercera causa, quan van analitzar tot el que se li va exposar, van entendre que no
existia una causa determinant de nul·litat.

Precisament per això, es consiera que el Dictamen no s’ajusta a Dret i vulnera l’ordenament jurídic.
Amb la declaració de lesivitat es podrà impugnar l’acord davant la jurisdicció contenciós
administrativa. Si aquesta considera que aquest dictamen no s’ajusta a dret poden passar dues
coses: que se li digui a la Comissió Jurídica Assessora que torni a valorar i retrotregui actuacions o
bé directament es determini la nul·litat de les resolucions. Si la jurisdicció considera que el dictamen
s’ajusta a dret l’ajuntament haurà de pagar, però moralment i jurídicament, s’hauran esgotat totes
les vies possibles.
Pol Ejarque
Llavors el que s’està dient és que existeix un acte dictat pel propi ajuntament on es prescindeix del
procediment legalment establert, que es té un acte que ha estat dictat per un òrgan manifestament
incompetent, amagant-lo perquè havia de passar per Ple i no per Junta de Govern Local.
Secretària
Diu que amagar-lo no. Ha estat dictat per òrgan manifestament incompetent perquè l’ha dictat
l’alcaldia en comptes de la Junta per delegació del Ple. L’Ajuntament considera que concorren
aquestes causes i per això inicia la revisió d’ofici i és un procediment que la llei contempla
precisament per a aquests casos però precisament perquè la Comissió Jurídica Assessora ha apreciat
que no concorren cap de les causes de nul·litat és pel que s’està en aquest escenari. Si avui
l’ajuntament no optés per a la declaració de lesivitat aquestes resolucions s’entendrien vàlides perquè
la Comissió Jurídica Assesssora ha dit que no hi ha causa de nul·litat i el que s’està fent és batallar
fins al final.
Pol Ejarque
Demana saber quins són els interessos totals avui dia del deute.
Secretària
Respon que quan van sol·licitar el pagament de 390.000 €, que va ser quan va arribar la sentència
del TSJ que deia que desestimaven l’apel·lació contra la inadmissió del recurs interposat contra el
dictamen els interessos estasven al voltant dels dos cents setanta mil euros aproximadament.
Pol Ejarque
Diu que llavors es tracta d’un deute d’uns 500.000€.
Demana saber a quina quantia ascendeixen els honoraris dels advocats i si s’han fet servir informes
pericials.
Secretària
Respon que en aquest cas els honoraris dels advocats externs s’han fixat però no té les dades davant
en aquest moment, oferint-se per a facilitar-les. Per altra banda sí s’han fet pericials en relació amb
la responsabilitat patrimonial però no en el si d’aquest expedient, per tal de determinar davant d’una
hipotètica reclamació contractual que hagués estat correctament tramitada fins a quina quantitat
podia arribar l’ajuntament. Però això no és objecte d’aquest expedient, tot i que amb Scrinser tot
està relacionat. Explica que quan va arribar el dictamen i es va demanar l’ampliació d’aquest, entre
els documents que es van adjuntar perquè la Comissió es pogués pronunciar, figurava l’informe d’un
pèrit i la Comissió no li va fer ni cas perquè per a ells no tenia res a veure.
Alcaldessa
Demana es passi a votació.
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“S’aprova amb els següents resultats:
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC),
Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa
Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Abstencions: Alfonso Olarte Rodés (PP), Èric Blanco i Moragas i Pol Ejarquei Cortés (CDC), Xavier Miquel i Pons,
Albert Cañellas i Pagés, , Miracle Guerra i Sala (CUP).”
9.Elecció Jutge/essa de Pau titular i/o substitut/a.
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
El 26 de juny de 2015 va tenir entrada en el Registre general de l’Ajuntament (RE
2015/4893) l’ofici de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, de 17 de juny de 2015, adjuntant certificat de l’acord de la Comissió de la Sala
de Govern, de 16 de juny, i efectuant requeriment a aquest Ajuntament per tal que s’iniciés
la tramitació de l’expedient relatiu a la proposta de nomenament de jutge/essa de pau
titular i/o substitut/a per estar pròxim a finalitzar el termini de quatre anys per al qual van
ser nomenats els actuals jutges de pau.
De conformitat amb la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial i el Reglament
3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, podran ser nomenades aquelles persones que,
tot i no ser llicenciades en Dret, reuneixin els requisits establerts a la LOPJ per a l’ingrés a
la carrera judicial, excepte impediment físic o psíquic per al càrrec, i no estiguin incurses
en cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes per al desenvolupament
de les funcions judicials, a excepció de l’exercici d’activitats professionals o mercantils.
A tal efecte, el Reglament 3/1995, de 7 de juny, determina el procediment a seguir, que
s’inicia amb la convocatòria pública a realitzar pels ajuntaments i la posterior elecció de
les persones proposades mitjançant acord del Ple municipal adoptat per majoria absoluta,
i finalitza amb el nomenament a realitzar per part de la Sala de Govern del Tribunal
Superior de Justícia si considera que les persones elegides reuneixen les condicions de
capacitat i d’elegibilitat exigides per la Llei.
Per Decret d’Alcaldia 1361/2015, de 17 de juliol, es va resoldre iniciar l’expedient
administratiu per a l’elecció del/la jutge/essa de pau titular i substitut/a de Corbera de
Llobregat i es va obrir convocatòria pública per tal que totes les persones que estiguessin
interessades en optar al càrrec i reuneixin les condicions poguessin presentar les seves
sol·licituds.
La convocatòria ha estat publicada en el BOPB de 30 de juliol de 2015, en el tauler
d’anuncis de la Corporació, en el Jutjat de Pau de Corbera de Llobregat i en el Jutjat Degà
de Sant Feliu de Llobregat, així com, se n’ha donat publicitat amb un avís de l’Alcaldia
repartit per la població i publicat a la web de l’Ajuntament.
En el termini concedit per a la formulació de sol·licituds se n’han presentat un total de tres,
totes elles amb el currículum vitae i fent constar que reuneixen les condicions de capacitat
i de compatibilitat:

1) C. P. i C. (LOPD), amb DNI (LOPD); reg entrada 6237/2015
2) J. R. G.(LOPD), amb DNI (LOPD); reg entrada 6294/2015
3) S. M. i S. (LOPD), amb DNI (LOPD); 6452/2015
D’acord amb l’informe emès per la Secretària municipal el 17 de juliol de 2015 respecte de
l’expedient general, la sol·licitud presentada per la senyora C. P. i C. (LOPD) s’ha d’excloure
a l’incórrer causa d’incompatibilitat per dedicar-se a l’exercici de l’activitat de lletrada de
l’Àrea d’Assessorament Jurídic a l’àmbit de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Aquests aspecte ha estat igualment consensuat amb la Secció de Jutjats de Pau del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
Respecte de les altres dues persones aspirants, s’ha procedit a l’anàlisi del currículum
presentat valorant tant el nivell d’estudis com els mèrits acreditats.
S’acorda:
PRIMER. Excloure del procés d’elecció la sol·licitud presentada per C. P. i C. (LOPD)
per entendre que incorre en causa d’incompatibilitat per a ocupar el càrrec de Jutge/essa
de Pau.
SEGON. Elegir com a Jutge/essa de Pau Titular d’aquesta població la senyora S. M.
i S (LOPD) (DNI (LOPD)) i com Substitut J. R. G. (LOPD) (DNI (LOPD)).
TERCER. Remetre l’acord al Jutjat de 1ª Instància i Instrucció de Sant Feliu de Llobregat
per tal que l’elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia.
QUART. Notificar aquest acord als interessats als efectes que corresponguin.”
Alcaldessa
Explica que s’han presentat tres candidatures i una d’elles s’ha tingut que desestimar per
incompatibilitat per tractar-se d’una jurista que treballava a la Generalitat. Ha hagut la candidatura
del senyor Joan Roig, jutge de pau actual i el de la de la senyora Silvia Muntané. En els darrers
mandats s’ha tingut renovació de jutges de pau i s’ha considerat un valor afegit les seves aportacions
que han estat molt positives. L’equip de govern actual proposa a la senyora Silvia Muntané jutja de
pau titular i al senyor Joan Roig com a suplent, afegint que en nom de tot l’equip de govern li
agraeixen la tasca feta.
Manel Ripoll
Diu que votaran en contra per estar a favor de la continuïtat del jutge.
Xavier Miquel
Diu que s’abstindran perquè tenen dubtes sobre aquest procés i en aquest cas consideren que
estèticament no queda massa bé que la persona escollida estigués a la llista electoral del partit que
ostenta l’alcaldia.
Alcaldessa
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Diu que en d’altres ocasions ha estat també així i els requisit indispensable és que la persona que es
presenti no sigui militant i en aquest cas anava com a independent i com a suplent a les llistes.
Pol Ejarque
Diu que està d’acord amb el que el company de la CUP ha dit i afegeix que el fet de que en altres
ocasions s’hagi fet en teoria s’anava a fer una nova Corbera intentant millorar unes pràctiques que
només beneficien als propis i no a altres persones del municipi en situació d’atur i que podrien haver
aprofitat aquesta plaça. Afegeix que si a més tothom es queixa de que el president del Tribunal
Constitucional té el carnet del PP, el que no es pot fer després quan s’està a coses nostre és utilitzar
les mateixes pràctiques.
Alcaldessa
Respon que vol aclarir algunes qüestions. En primer lloc, la publicació s’ha fet amb temps suficient i
li hagués agradat que es presentessin tres persones i de les tres hi havia una persona, que els
agradava molt i que estava molt preparada però que no ha pogut fer-ho per incompatibilitat. L’altra
persona anava a les llistes de Convergència i l’altra a les d’Esquerra.
Respecte al tema de l’atur és un càrrec que no és remunerat ja que són 300€ al trimestre.
Pol Ejarque
Insisteix en què és millor tenir alguna cosa que no tenir res.
Alcaldessa
Diu que realment s’han fet publicacions a la plana web, amb bans i amb anuncis i és una cosa que
no sap perquè les persones no tenen interès en fer-ho i ja els hagués agradat que s’haguessin
presentat més persones perquè és millor.

“S’aprova amb els següents resultats:
Vots a favor: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez
i Laporta, Jordi Anducasi Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio,
Carme Benito Gómez (PSC).
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons,
Miracle Guerra i Sala (CUP).
Vots en contra: Manel Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas i Pol Ejarque i Cortés (CDC).”
10.Ratificació decret alcaldia nomenament Comissió de Delimitació municipal.
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
Pel Ple de l’Ajuntament es va nomenar una comissió de delimitació municipal de terme que
ha actuat en tots els expedients de delimitació territorial iniciats.
L’article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya, determina que la comissió de delimitació de terme l’ha de
composar l’alcalde, dos regidors, el secretari de l’ajuntament i un tècnic i en el cas que es
produeixi la renovació del Consistori degut a un procés d’eleccions municipals, s’ha de

ratificar la comissió de delimitació que ja hi ha o bé nomenar una nova comissió per decret
d’alcaldia, que amb posterioritat ha de ser ratificada pel ple.
Per Decret de l’Alcaldia 1713/2015, de 7 de setembre de 2015 s’ha resolt el següent:
“PRIMER. Nomenar els membres integrants de la nova Comissió de Delimitació municipal
en el sentit següent:
Presidenta:
Vocals:
Tècnic:
Secretària:

Montserrat Febrero i Piera
Rosa Boladeras Serraviñals
Manel Ripoll Puertas
Gemma-Rosa Badia Muns
Maria Abarca Martínez

SEGON. Aquesta resolució s’haurà de ratificar pel ple de l’Ajuntament.
TERCER. Un cop ratificat notificar els acords als Ajuntaments de la Palma de Cervelló,
Cervelló, Vallirana, Gelida, Castellví de Rosanes i Sant Andreu de la Barca, així com a la
Direcció General d’Administració Local.”
S’acorda:
ÚNIC. Ratificar en la seva totalitat allò resolt per l’Alcaldia mitjançant Decret 1713/2015,
de 17 de setembre, i notificar-ho als nomenats, als ajuntaments esmentats, així com a la
Direcció General d’Administració Local.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Considera que en comissions com aquesta, que no són tant d’ideologia política comptar amb l’oposició
és un element de donar opció per a fer coses.
Pol Ejarque
Manifesta que està d’acord amb el que s’ha dit afegint que en mandats anteriors s’havia convidat a
regidors de l’oposició i lamenta que no s’hagi considerat aquesta possibilitat.
Alcaldessa
Comenta que aquesta vegada s’ha pres aquesta decisió ha estat per un tema de practicitat perquè
són persones que ja estan a la casa i també per un tema de temps. Demana es passi a votació.

“S’aprova amb els següents resultats:
Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Albert
Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió,
Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón
Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
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Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Èric Blanco i Moragas i Pol Ejarque i Cortés (CDC).”
11.Correcció acord delegació al Consorci de Turisme del Baix Llobregat.
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 28 de juliol de 2015 va acordar-se la ratificació de
l’acord d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci de Truisme del Baix
Llobregat, en els termes adoptats pel seu Consell plenari de 25 de febrer de 2015.
Advertits que el resolent segon de l’acord establia la delegació dels tràmits en el Consell
Comarcal del Baix Llobregat quan en realitat la delegació ha d’anar a favor del Consorci de
Turisme del Baix Llobregat, s’acorda:
PRIMER. Rectificar l’acord segon del punt relatiu a la ratificació de l’aprovació inicial de
modificació dels estatuts del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, en el sentit de delegar
els tràmits d’informació pública, així com la resolució de reclamacions i al·legacions,
anuncis d’aprovació definitiva de la modificació estatutària i posterior tramesa a la Direcció
General d’Administració Local, al propi Consorci de Turisme del Baix Llobregat en comptes
del Consell Comarcal com s’havia dit.
SEGON. Notificar aquest acord al Consorci de Turisme del Baix Llobregat.”
Alcaldessa
Demana es passi a votació.

“S’aprova amb els següents resultats:
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel
Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas i Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i
Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta,
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme
Benito Gómez (PSC).”
12.Declaració institucional municipal respecte de la compra responsable de
productes de fusta i paper.
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la tinència d’alcaldia de Medi
Ambient, amb el text següent:
Una de les estratègies urbanes per contribuir al desenvolupament sostenible és la reducció
de l’impacte ambiental de la ciutat sobre el planeta, disminuint els valors de la petjada
ecològica. En aquest sentit, un dels objectius que s’han d’atènyer és el de contribuir a la
protecció dels boscos del planeta i promoure l’ús de productes forestals certificats
ambientalment.
Les autoritats locals tenen una responsabilitat evident en la introducció de sistemes i
productes més respectuosos amb el medi ambient i, en concret, en la introducció dels
derivats de la fusta que es consumeixen com a material d’oficina (paper, mobiliari urbà),

o amb les contractacions d’obres, el mobiliari urbà i dels jardins, els serveis funeraris, les
oficines i d’altres.
Amb aquest motiu, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, a proposta de la tinència
d’alcaldia de Medi Ambient, vol fomentar una política de compra de fusta i paper que
contribueixi a una gestió racional i un aprofitament més sostenible dels recursos naturals
i, en concret, dels forestals.
S’acorda:
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL MUNICIPAL RESPECTE
RESPONSABLE DE PRODUCTES DE FUSTA I DE PAPER

DE

LA

COMPRA

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat es compromet a:
PRIMER.- Contribuir a la protecció dels boscos primaris i els boscos d’alt valor per a la
conservació, de les espècies forestals amenaçades, evitant la compra de productes d’origen
forestal procedent d’aquests boscos, si no és certificada amb certificacions independents i
compromeses en termes ecològics i socials.
SEGON.- Promoure la utilització de fusta i paper que no procedeixin de l’explotació il·legal
de boscos, o de tales clandestina, o de processos de producció bruta, mitjançant la compra
de productes forestals amb una clara certificació de procedència i que ofereixin les mínimes
garanties de protecció del medi i compliment de les Normes Internacionals de Treball i dels
Drets Humans.
TERCER.- Promoure l’adquisició de fusta certificada amb certificacions que compleixin els
requisits més exigents, que poden ser, segons els casos: protecció de la biodiversitat,
inclosa la conservació dels boscos primaris i/o d’interès per a la conservació, la gestió
forestal a llarg termini; la cadena de custòdia que garanteixi que els productes finals han
estat elaborats amb fusta certificada, el reconeixement dels drets dels pobles indígenes i
la seva manera de viure; la millora de les condicions laborals i socials dels treballadors i
de les comunitats locals, i la participació i el consens amb les organitzacions no
governamentals. Per a productes paperers, els certificats hauran d’acreditar que el paper
és reciclat 100% post consum i blanquejat totalment sense clor (TCF).
QUART.- Desenvolupar els criteris tècnics en una instrucció als serveis i incorporar-los als
plecs de condicions tècniques dels contractes municipals d’obres i subministraments.
CINQUÈ.- Dur a terme accions informatives a les empreses subministradores i
contractistes i al personal municipal en col·laboració amb altres ajuntaments i les
organitzacions no governamentals que promocionin el comerç i consum responsable de la
fusta i el paper, per tal de difondre els seus objectius, els beneficis i els resultats
subsegüents.
SISÈ.- Impulsar, des de l’Àrea de Medi Ambient, les accions oportunes per executar
aquests plans i elaborar els informes necessaris al respecte, així com els informes de gestió
amb els resultats assolits.
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SETÈ.- Convidar tots els agents socials i econòmics a incorporar, igualment, criteris de
sostenibilitat a la compra i ús de fusta i productes derivats.”
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras ja que ha estat la seva regidoria qui ho ha portat a
terme.
Rosa Boladeras
Explica que la iniciativa va partir de la petició d’una entitat del municipi que va fer per a que les
compres que es fessin en el municipi es fessin de manera que el paper i la fusta no provinguessin de
boscos de creixement lent. Ara, l’Associació Catalana de Municipis actuant com una central de compra
ha aconseguit paper reciclat i amb garantia i a un preu assumible, el que ha permès començar a
donar aquest primer pas d’utilitzar la papereria amb criteris de sostenibilitat i el que s’està aprovant
és que l’ajuntament es sumi a aquesta iniciativa.
Miracle Guerra
Diu que el seu vot serà a favor tot esperant que sigui el primer pas cap a una Corbera més ecològica
demanant que es faci un seguiment d’aquesta línia d’actuació.
Alcaldessa
Demana es passi a votació.

“S’aprova amb els següents resultats:
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel
Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas i Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i
Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta,
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme
Benito Gómez (PSC).”
Alcaldessa
Explica que a continuació es votarà la urgència d’un assumpte i del qual ja es va parlar a la Comissió
Assessora, que no es va poder presentar abans perquè mancaven uns informes de l’interventor i que
fa referència a la participació dels impostos estatals. La urgència ve provocada perquè s’ha de
presentar abans del dia 1 de novembre.

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

URGÈNCIA I. Fraccionament del reintegrament saldo deutor liquidació definitiva
participació en els tributs de l'estat any 2013 en 120 mensualitats.
La disposició addicional desena del Reial decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de
mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres
de caràcter econòmic, estableix modificacions en el procediment de reintegrament dels
saldos deutors a favor de la Hisenda de l'Estat derivats de les liquidacions definitives de la
participació en tributs de l'Estat de l’exercici 2013, que va ser regulat en l’article 72 de la
Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015.
Una de les modificacions en el procediment de reintegrament és el fraccionament en un
període de 10 anys de l’ esmentat saldo deutor. Per a això, les entitats locals hauran de
complir els següents requisits:
a) La sol·licitud haurà de ser aprovada pel Ple de la Corporació local.
b) Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se a través de mitjans telemàtics i amb
signatura electrònica de l’interventor abans del 1 de novembre de 2015.
c) El fraccionament sol·licitat es concedirà a les entitats locals que, a més, d’haver
presentat la liquidació dels pressupostos de la totalitat d’entitats integrants de la
Corporació local corresponents a 2014, prevegin complir a 31 de desembre de 2015
amb l’objectiu d ’estabilitat pressupostària, i amb el límit de deute públic establert
als articles 51 i 53 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovada per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i el període mitjà de
pagament no superi en més de 30 dies el termini màxim establert en la normativa
de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, d’acord amb
el període mitjà de pagament a proveïdors que publiquin el mes d’octubre de 2015,
d’acord amb el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la
metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos
dels règims de finançament que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
L’apartat 4 de l’esmentada disposició addicional única determina que l’aplicació efectiva de
fraccionament de reintegrament es durà a terme en el lliurament a compte del mes de
gener de 2016. A partir d’aleshores, els reintegraments mensuals aplicables seran els que
resultin de dividir l’import pendent de reintegrar el dia primer d’aquell mes entre 120
mensualitats.
Vist l’informe favorable de l’ interventor de l’Ajuntament relatiu a la previsió de compliment
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit de deute públic abans esmentat, i del
període mitjà de pagament que no supera en més de 30 dies el termini màxim establert
en la normativa de morositat corresponent al que es publicarà el mes d’octubre de 2015
que s’incorpora a l’expedient.
S’acorda:

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

Primer. Sol·licitar el fraccionament del reintegrament del saldo deutor resultant a càrrec
de l’Ajuntament en la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat de l’any
2013 en 120 mensualitats, d’acord amb l’establert a la disposició addicional desena del
Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre.
Segon. Trametre la sol·licitud per acollir-se al fraccionament detallat al punt primer de la
present resolució, un cop aprovat pel Ple de la corporació, a l’òrgan competent del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Púbiques, abans de l’ 1 de novembre de 2015, per via
telemàtica, i amb signatura electrònica de l’ interventor, d’acord amb l’establert a l’apartat
2 de la citada disposició addicional desena.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarron per a que faci l’explicació de la proposta.
Ramon Gabarron
Explica que es tracta de que la participació en els tributs de l’Estat que en el cas de l’Ajuntament de
Corbera, a 2013, serà negativa, com en el cas d’altres ajuntaments. Aquest import negatiu de la PIE
és de 76.890€ i al ser negatiu, com va passar també als anys 2008 i 2009, s’ha de retornar. Per a
retornar-lo donen dues opcions: fer-ho en dos pagaments, un al mes de desembre amb un import
de 57.000€ i al mes de març per 20.000€, o pagar-ho en déu anys amb quotes sense interessos
anyals. Però si la PIE de 2014 és positiva, com sembla que serà, es liquidaria tot. La primera opció
és inassolible per a l’Ajuntament i per tant, la segona opció serà la que s’ha portat a aprovació que
és la de pagar-ho a déu anys o liquidar-ho en el mes de juliol o agost de 2016 si la PIE de 2014 surt
positiva.
Llavors s’han de complir una sèrie de requisits, entre els quals està un informe favorable de
l’interventor que s’haurà de tenir en compte en el pressupost.
Èric Blanco
Diu que el seu grup vol fer una valoració política sobre el tema. Manifesta que no poden votar a favor
d’aquesta proposta perquè no és coherent ni digne per un municipi com a Corbera. No és coherent
que l’Ajuntament de Corbera hagi de retornar 76.890€ quan l’estat ens ofega amb un dèficit fiscal
únic al món. El càlcul que es va fer a 2010 del dèficit fiscal amb Catalunya era de 16.543.000.000€,
el que equival a 1200€ per català i catalana, quantitat que seria suficient per a doblar el pressupost
de Sanitat i Educació actual. Per a que es facin una idea, Catalunya aporta a Espanya un 50% més
que Alemanya a la UE en termes absoluts i 18 vegades més en termes relatius. La gran diferència
és que Alemanya l’aportació que fa la controla absolutament i nosaltres no podem decidir ni quines
inversions en infraestructures podem fer al territori. Considera que es tracta d’una qüestió de dignitat
el fet de pagar a déu anys aquesta quantitat en un moment en el que es planteja desconnectar
d’Espanya i desconnectar d’aquest ofec i submissió constant. Es podria valorar una proposta
acompanyada d’una valoració i voluntat política d’encaminar-se cap un altra lloc. Diu al senyor
Gabarron que la única opció no és aquesta i per sort hi ha d’altres plantejaments i opcions que són
deixar d’estar sotmesos i reclamar la capacitat de decisió i de decidir. En aquest sentit, el seu vot
serà en contra.
Ramon Gabarron
Respon al senyor Blanco que no acaba de veure clar que el que ha contestat tingui a veure amb el
que ell ha exposat. A part del meeting polític que ha fet és evident que encara que els números que
ha donat són del tot rebatibles no entrarà en aquest tema perquè no és el que toca i el que toca és
que l’import de la PIE, que hi ha anys que surt positius d’altres negatius, es basa en que l’estat fa

una valoració dels impostos que haurà de pagar a cada ajuntament en tot el territori espanyol. I en
aquesta valoració que fa, fa un avançament amb unes quotes mensuals que queden pendents de la
liquidació final a desembre. Per sort, la majoria de les valoracions són positives però hi ha d’altres
que no i s’ha de tornar i com que les necessitats al municipi són les que són, dons s’ha gastat tot i
perquè s’aplica a 100% en les necessitats. Llavors, si a final d’any resulta que la valoració és negativa
s’ha de tornar i és millor financerament fer-ho en deu anys que pagar-ho en dues vegades. Si al
senyor Blanco no li agrada o vol fer valoracions polítiques d’altra cosa que entén no te res a veure
amb el que s’està parlant és problema seu però no de l’ajuntament.
Èric Blanco
Respon al senyor Gabarron que agraeix el qualificatiu de digne en la seva intervenció però en
qualsevol cas uns dels problemes del que pateix aquest país, i que precisament el senyor Gabarron
no entén, és que es tracta d’una qüestió de dignitat i per això ha fet una valoració política a tothom
perquè al final som tots els que paguem els impostos i els que no rebem una compensació d’aquests
impostos com s’hauria de rebre. És obvi que no s’entén de la mateixa manera i per tant, ell continuarà
fent les valoracions polítiques que cregui convenient i el senyor Gabarron les seves. El problema,
diu, es que el senyor Gabarron està governant i hi ha una voluntat majoritària d’aquest poble i que
s’ha manifestat fa molt poc que és clarament independentista i que vol desconnectar amb l’estat i
que es partidària del trencament amb aquest estat en algun moment i aquesta desobediència també
s’ha de produir i també s’haurà de començar per aquesta institució.
Alcaldessa
Demana es passi a votació.

“S’aprova amb els següents resultats:
Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC),
Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa
Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP).
Vots en contra: Èric Blanco i Moragas i Pol Ejarque i Cortés (CDC).”
13.Donar compte de la designació dels membres del Consell Escolar Municipal.
Alcaldessa
Explica que es dóna compte del nomenament dels membres del Consell Escolar Municipal, dient que
hi ha tres regidors de l’equip de govern i tres regidors de l’oposició. Diu que ja es va dir que a l’haver
quatre partits a l’oposició i ser necessaris tres membres s’havien de posar d’acord o, en cas contrari,
l’ajuntament agafaria els representants dels tres partits més votats. Per aquest motiu ha quedat
compost de la següent manera:

Presidenta:
Vocals:

Montserrat Febrero i Piera
J.A. Andres Palacios
Alfredo Prado García
Mercè Rocas i Rubió
Èric Blanco Moragas
Albert Cañellas Pagés
Alfonso Olarte Rodes
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Alcaldessa
A continuació dóna la paraula al senyor Arturo Martínez, regidor de Serveis Socials per tal que
expliqui la següent resolució de la qual es dóna compte, i després s’incorporaria la moció en favor
de la població refugiada. Es donarà aaquest salt, per tractar-se de dos punts que van lligats.
En aquests moments excusa a l’interventor, que abandona la sala.

14.Donar compte de la declaració del municipi de Corbera de Llobregat com a
municipi d'acollida per als refugiats i constitució del registre de persones o
famílies acollidores.
Arturo Martínez
Explica que des del primer moment que es va ser conscient del drama sirià degut a la guerra
enquistada aquest equip de govern va decidir prendre una sèrie d’accions en sessió de Junta de
Govern de 7 de setembre de 2015 que a continuació passarà a detallar i de les quals es dóna compte
en aquest Ple:
-

Declaració del municipi de Corbera de Llobregat com a municipi d’acollida per als refugiats
constituint-se un registre de persones o famílies acollidores.
Col·locació de dues pancartes informatives en llocs visibles.
Preparació d’instàncies per a que persones o famílies acollidores puguin presentar a l’OAC.
Publicació del certificat de l’acord de la Junta de Govern Local de l’aprovació de la proposta i
del model d’instància a la web municipal.
Reunió amb diverses entitats del municipi celebrada el 23 de setembre.
Enviament a les entitats convocades a la reunió del 23 de setembre de 2015 de la còpia de
l’acta i del llistat de dades de contacte de totes les entitats per facilitar la coordinació i el
treball en xarxa.

També diu que s’ha donat compte al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a la Direcció General
d’Immigració.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Blanco.
Èric Blanco
Felicita al regidor per la iniciativa posant-se a disposició per allò que calgui però també insisteix en
el fet de que es van reunir amb el tercer sector però considera que es tracta d’un problema
transversal i potser també se’ls hagués pogut fer partícips d’aquest acord i demana que se’ls permeti
també participar d’aquestes reunions com també es permeti fer-ho a la ciutadania.
Arturo Martínez
Agraeix les paraules del regidor però en aquest cas el factor temps era molt important perquè ja
s’estava demanant informació i era molt important conèixer les oportunitats que podia oferir el tercer
sector, condicions i iniciatives i per aquest motiu tenia que ser tot molt ràpid, però en el futur seran
tots convocats.

Alcaldessa
Demana que es faci lectura de la moció presentada per la CUP.
Xavier Miquel
Agraeix la celeritat amb la que s’han pres aquestes mesures però si presenten aquesta moció és
perquè consideren que a mig i llarg termini s’han de fer més coses i també com a resposta a la
demanda que es va fer des de la Plataforma Stop Mare Mortum. Llegeix la moció.

18.Moció de suport a l'acollida de població refugiada presentada per la CUP.
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal de la CUP, amb
el text següent:
Atenent a la crida que des de la Plataforma Stop Mare Mortum es fa als municipis catalans
de creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.
Atès que la declaració universal dels drets humans reconeix en el seu article 14 que en cas
de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir d'ell, en qualsevol país.
Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració propera
a la ciutadania no cal que es faci en una administració de rang superior.
Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i només
28 places d'acollida.
El grup municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Instar al govern espanyol a:
• Demanar una major dotació de recursos a la UE per al suport jurídic,
assistència, acollida i integració social i que s'estableixin mecanismes per a que es
transfereixin a les administracions municipals per a ta seva gestió descentralitzada.
• Augmentar el nombre de places d'asil així com, la dotació pressupostària
per a millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
• Incrementar de 6 mesos a un mínim de 24 mesos el període d’acollida de
les persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
• Treballar per ampliar el concepte de refugiat a totes aquelles persones que
es veuen obligades a abandonar els seus països per motius econòmics, en la línia del que
proposa Stop Mare Mortum.
• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el
85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o
l'ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.
SEGON. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a:
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• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014. adequant-la a la situació actual i
assegurar-ne el seu desplegament.
• Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en
paral·lel formar i/o especialitzar a les persones dels municipis en qüestió que s'hauran de
fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
• Donar suport a la Xarxa de Municipis Acollidors i facilitar-ne la coordinació.
• Donar suport als països d'asil, normalment empobrits, on es concentren el
85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o
l'ajuda humanitària directa o indirecta. garantint els drets de totes les persones.
TERCER. Facilitar l'empadronament de totes les persones que declaren viure al municipi i
conseqüentment garantir l’accés als serveis bàsics.
QUART. Revisar i actualitzar el pla d’acollida municipal per a incorporar l'asil.
CINQUÈ. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l’acollida i
el servei a les persones sol·licitants d'asil.
SISÈ. Definir quin suport (servei i infraestructura) el municipi pot oferir per acollir a les
persones sol·licitants.
SETÈ. Treballar en la sensibilització a la població del municipi sobre la realitat de les
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
VUITÈ. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació per al desenvolupament
amb vocació transformadora.
NOVÈ. Formar part i participar de la Xarxa de Municipis Acollidors.
Alcaldessa
Demana es passi a votació.

“S’aprova amb els següents resultats:
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel
Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas i Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellasi Pagés, Xavier Miquel i
Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez ii Laporta,
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme
Benito Gómez (PSC).”
Tot seguit es reprèn la celebració del Ple segons l’ordre del dia.

15.Donar compte d’altres resolucions i/o assumptes de competència plenària.
Alcaldessa
Explica que vol donar compte de dos accions que s’estan portant a terme per part de dues regidories.
En primer lloc parlarà la senyora Mercè Rocas i després parlarà el senyor Jordi Anducas. Dóna la
paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Explica que des de Mobilitat es vol donar compte sobre en quin punt s’està respecte de la zona
regulada a Corbera. Per tal de donar solució a les necessitats de la ciutadania, en el proper mes de
novembre s’implementarà la zona regulada. Durant 30 minuts diaris, els residents que formalitzin
l’impost de circulació a Corbera, independentment de la zona on visquin, tindran aquest temps
gratuït, afavorint així el comerç i la rotació en l’aparcament. Aquests trenta minuts es podran fer
servir diàriament en fraccions de 10 minuts, 15 o directament els 30. La seva implementació, que
serà per mitjà d’una aplicació gratuïta, però en el moment de l’establiment de la trucada, que no
depèn ni de l’Ajuntament ni de l’empresa que gestiona l’aplicatiu, es cobrarà a 0.10 cèntims. La
guixera d’en Bonastre i el carrer dels Horts tindran la conversió a zona de llarga estada i serà zona
taronja amb unes tarifes reduïdes. L’horari de la zona taronja és de 9 del matí a 2 del migdia i de
cinc de la tarda a 8.30 de la nit, com fins ara, el que representa que pel matí per les cinc hores el
preu serà d’1€ ja que surt a 0.20 cèntims per hora. Per les tres hores de la tarda, el preu també serà
d’1€ sortint a 0.28 cèntims per hora. Pel total del dia, que són els dos euros, sumant matí i tarda,
sortirà a 0.24 cèntims hora. Les places d’aparcament a Corbera queden configurades de la següent
manera, hi ha 149 de zona blava, 76 de zona taronja, 250 a 300 de zona blanca que és lliure
aparcament i que queda aproximadament de 4 a 8 minuts del centre comercial.
Si la gestió no es vol fer per mòbil i es vol fer per parquímetre es col·locaran més per tal de facilitar
la proximitat a l’hora de fer aquesta gestió. En tots dos casos, mòbil o parquímetre, es tindrà també
l’opció de l’anul·lació de les denúncies, facilitant així els tràmits burocràtics i al moment.
La previsió inicial per a la seva implementació que hauria d’haver estat al juny de 2015 s’ha vist
endarrerida a causa dels proveïdors dels nous parquímetres i també per això es rendeixen comptes
ara. Davant aquest retard, si es prenen mesures legals, no es farà més que allargar el procés d’aquest
servei tan necessari i l’empresa s’ha compromès a que a primers de novembre estigui en marxa tot
el sistema. Si no fos així, llavors sí es prendrien les mesures legals oportunes contra l’empresa.
Explica que, encara que aquest no és un projecte que no ha estat iniciat per aquest equip de govern
remarca que sí s’han fet diferents entrevistes amb l’empresa s’ha negociat amb aquesta la millora
del servei en els propers anys. Si tot va segons el previst durant la setmana del 26 d’octubre es
pintaran les zones, el que significarà que la setmana del 19 d’octubre es col·locaran uns rètols per
tal d’informar a la ciutadania, demanant que no s’aparqui on s’estigui pintant.
Pol Ejarque
Pregunta per l’import del cost del 0.10 cèntims.
Mercè Rocas
Respon que és una cosa que ja li ha vingut donada i que s’ha negociat des de l’anterior govern, és
un establiment de trucada.
Pol Ejarque
Pregunta si aquest establiment es pagarà cada vegada que s’utilitza l’aplicació.
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Mercè Rocas
Cada vegada que es faci servir l’aplicatiu s’haurà de pagar l’establiment de la trucada. No és així en
el cas de les anul·lacions ja que llavors es fa directament amb el parquímetre no existint cap tipus
d’establiment de trucada. Sempre que es compri temps hi haurà aquest establiment de trucada.
Pol Ejarque
Manifesta que els agrada que s’hagi fet esment de que d’aquesta proposta es va fer a instància d’ells.
Albert Cañellas
Diu que els agradaria introduir una idea sobre els serveis municipals en quant que en el fet que
s’externalitzin a empreses privades dificulta i empitjora la situació, generant conflicte d’interessos
perquè els interessos de l’empresa privada no són els mateixos i tampoc hi ha un control directe per
part de l’ajuntament. En el cas de l’aparcament aposten per un servei gestionat directament per
l’ajuntament o per una empresa pública i seria un sistema amb uns mecanismes de control. Ara
mateix no és així i demana saber si aquestes modificacions han suposat canvi en el contracte, encara
que la idea de la gratuïtat d’aquests trenta minuts ja estan d’acord perquè era un dels punts del seu
programa electoral per tal de facilitar la mobilitat.
Mercè Rocas
El conveni es formalitza al maig de 2010 i quan hi era el senyor Èric Blanco, un conveni per a 10
anys, el que significa que el conveni és vàlid fins a 2020. A 2015 hi va haver una revisió de conveni,
en el que l’empresa es comprometia a millorar el servei actualitzant els parquímetres. Diu que les
millores es van negociar per part de l’equip de govern anterior i es va aprovar en un ple en el que
ella encara no era regidora i de la mateixa manera que diu això també diu que a 2016 s’anirà millorant
en allò que sigui necessari fer-ho.
Èric Blanco
Diu que tal i com ha dit la senyora Rocas, ell era regidor de Mobilitat quan es va fer aquest conveni
i l’alcalde era el senyor Josep Canals. Explica que es va trobar amb un contracte que finalitzava i
amb un conveni que s’iniciava i es va considerar que era el més adient. Segurament ara potser faria
un plantejament diferent perquè els resultats que està donant l’empresa tampoc són del tot positius,
segons les experiències d’altres municipis, com és el cas de Sant Cugat en què la gestió finalment
es gestiona des del propi ajuntament. Ha comentat la senyora Roca que ara no era oportú fer
reclamacions a aquesta empresa per l’endarreriment del contracte però si s’està en posició de força
per a negociar petits detalls.
Mercè Rocas
Respon que això, de fet, ja ha estat una mesura de força a l’hora de negociar i segons el seu criteri
ha considerat que una possible actuació serà a posteriori perquè si no, faria més lent el procés.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
Jordi Anducas
Diu que hi ha a Corbera 723 persones a l’atur, fet que preocupa a l’equip de govern i que hauria de
preocupar a tothom. Per aquest motiu, està portant a terme una ronda de processos participatius

amb comerciants, associacions de comerciants, entitats, amb dues reunions on es va convidar a
tothom per tal de dinamitzar l’economia del poble. La idea és construir la Corbera de les 15.000
meravelles. S’ha fet aquest procés participatiu on també es va convidar a membres de l’oposició a
que es pogués fer una reunió privada per a copsar propostes i de fet, es va poder reunir només amb
una persona un matí en el que es va estar discutint sobre el tema però de fet, amb la resta, no s’ha
pogut fer. És cert que a les reunions que es van fer alguna persona més va venir però l’aportació
que se n’ha fet ha estat zero i molt omplir-se la boca per a fer res. Felicita a les 140 o 150 persones
que van venir a les reunions, gent que va aportar reivindicacions, propostes, inquietuds i ara s’està
en posició de llençar programes, iniciatives de tot el que s’ha recollit.
Aquestes iniciatives s’implementaran tenint en compte que hi ha tres potes, que són l’ajuntament,
el sector privat i el tercer sector que són les entitats i associacions que per sort, a Corbera, són molt
potents. El que es pretén es fer un tamboret de tres potes on totes les iniciatives que es llancin es
facin amb els tres sectors ja que per les capacitats del propi ajuntament això no és possible. Es
proposaran una sèrie d’iniciatives basades en tres grans pilars on conjuntament s’haurà de treballar.
Els pilars que es llencen són potenciar el turisme cultural, històric i de natura, en segon lloc,
dinamitzar el comerç local i en tercer lloc potenciar l’emprenedoria. En el primer pilar s’està treballant
amb altres entitats per a crear esdeveniments durant l’any de manera que Corbera sigui un punt
d’atracció en diferents àmbits. Per altra banda s’està també treballant en la construcció d’una xarxa
de camins que serà la base per a dinamitzar el turisme de natura i de fet, ja es va tenir l’anterior
setmana una reunió en la que la gent va donar un pas endavant i si tot va bé, durant aquest any ja
es podran tenir un parell de camins marcats per a que la gent pugui gaudir i vendre a nivell de país.
Respecte al comerç local es planteja donar el màxim protagonisme a l’Associació de comerciants del
municipi que és ACOPA i treballar plegats, per la qual cosa es farà una campanya per a que el màxim
possible de comerciants i negocis s’acollin a ACOPA per a portar a terme accions que beneficiïn a
tots. El punt estrella del comerç és que es vol tirar endavant un centre comercial a cel obert a la
zona baixa i on es puguin convertir carrers que ara són de botigues en un centre comercial per
atraure a més persones. Finalment, i respecte a l’impuls de l’emprenedoria, la idea és poder tenir un
espai on es puguin reunir associacions i emprenedors per a poder compartir idees, afegint que de
moment aquest serà petit però que si té èxit ja es cercarà un altre espai de més envergadura.
Diu que els plans d’acció es començaran a implementar ja en aquesta campanya de Nadal dient que
amb la condició, que així ha quedat reflectida a les reunions mantingudes, es que el treball ha de ser
conjunt ja que l’Ajuntament no pot solucionar-ho per si sol. Està convençut que es pot aconseguir,
hi ha una zona alta magnífica, hi ha activitats magnífiques com és el pessebre o el correfoc i això
s’ha de potenciar, a l’hora que hi ha llocs magnífics que s’han de donar a conèixer a la gent del
voltant.
Xavier Miquel
Diu que assumeix la responsabilitat de que, tal i com ha dit el regidor, se’ls va convidar a fer una
reunió abans de l’estiu i no va ser possible però estan oberts a parlar-ho ja que el procés participatiu
entén que són més de dos reunions. Entén que el procés està obert i aprofita per a dir que s’han
quedat bocabadats amb el tema del centre comercial a cel obert, demanant més informació.
Jordi Anducas
Respon que efectivament, el esdeveniment del pessebre ja està lligat i de que es tracta és d’aprofitar
l’afluència de gent per afavorir el comerç ja que els caps de setmana hi ha una mitja de 2000 a 3000
persones que venen i és un caudal de gent llaminer.
Respecte al centre comercial a cel obert, no és cap invent i es tracta de fer zones peatonals amb
botigues, com per exemple, el cas de Granollers, i que dóna la sensació de ser com un centre
comercial perquè tot té una harmonia i és unir comerços en una zona i fer-la més atractiva per a
passejar i que els comerços vagin a una, com seria el cas de fer promocions comercials i atraure el
major número de persones possibles. Se li dóna aquest títol perquè és el nom que es posa a aquest
tipus d’iniciatives.

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

Èric Blanco
Respon que el senyor Anducas ha fet una diagnosi molt clara de la situació però les diagnosi ja les
han fet moltes vegades i de fet, les han fet les associacions de comerciants, les ha fet també les
diferents consultories que s’han contractat a través de subvencions. S’ha parlat del turisme de
cultura i se’n ha fet i se’n ha de fer molta més, que s’ha de promocionar l’associacionisme, que s’ha
de fer un centre comercial obert, però no acaba de veure la novetat en tot això i li agradaria veure
cóm es plasma tot això i quins seran els mitjans per a fer-ho, i encara que el senyor Anducas va dir
a l’anterior ple que no calien inversions, encara que ell considera que si cal fer-les i cal prioritzar i
que hi elements, com l’accessibilitat del comerç, que també s’hauria de treballar.
Respecte a les reunions, no li consta cap reunió personal a no ser aquella que van tenir tots dos i si
després el va convidar sincerament se lli va passar. A la primera reunió va venir el Pol perquè ell era
fora de Catalunya i a la darrera que era a les quatre de la tarda no li va ser possible però estan
oberts a assistir a totes les reunions que els convoquin.
Per altra banda, també considera que els processos de participació no és fer una reunió i fer una
gran exposició si no fer-la per a que entre tots es treballin aquestes propostes. Pel tema de les
propostes, diu que les hi farà arribar esperant que es tinguin en comte aquelles que siguin pertinents.
Diu que en qualsevol cas, li agradaria que el procés de participació no es quedés en dues reunions i
que el que es plantegés anés acompanyat d’un pla d’acció, perquè la diagnosi està bé, i que estiguin
calenderitzades entre tots i es marquessin objectius i amb quines plantilles pressupostàries anirien
acompanyades.
Jordi Anducas
Respon que a la reunió els va convidar després de l’anterior ple i és veritat que va participar el Pol i
de les quatre hores que va durar la reunió la majoria del temps ell va estar recollint en papers el que
les persones assistents deien. El proper 16 d’octubre es fa un sopar amb totes les persones d’ACOPA
on s’entrarà amb més detall, el 29 d’octubre es farà una exposició més concreta dels tres pilars.
Per a que s’entengui bé, l’ajuntament no farà res si no se sumen totes les potes si no hi ha ningú
que també ho faci i no es marcarà cap camí si no hi ha voluntaris que es comprometin a mantenir
aquest camí i així va ser com es va explicar a les persones que van venir a aquestes reunions per a
que no passi com amb dos camins que actualment estan marcats es van obrir, el del pas de la Barca
i el de la Roca Foradada en es va fer una inversió molt important però per manca de manteniment
ara si es va, possiblement no es pugui acabar de fer. S’està treballant amb el tema dels camins,
s’està treballant amb el tema del correfoc perquè la gent de la Penya del Corb està per la labor, pel
tema del centre comercial a cel obert, la gent està totalment abocada, i s’anirà fent camí així i això
no es fa d’avui per a demà i es farà el possible amb els recursos que es tinguin i amb la il·lusió de
tots.
Alcaldessa
Dóna pas a continuació al següent punt de l’ordre del dia, donant la paraula al senyor Albert Cañellas,
que fa una lectura del document.

16.Moció per a la instal·lació de cartelleres públiques als carrers i places del
poble.
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal de la CUP, amb
el text següent:

En els darrers anys les cartelleres i els espais públics per a penjar cartells al nostre poble
s'han vist reduïdes de forma dràstica fins al punt que actualment només n'hi ha 3
d'habilitades (dues a l'Avinguda Catalunya i una a l'aparcament de Sant Antoni). Això ha
perjudicat enormement la difusió que les entitats i associacions corberenques poden fer de
les seves activitats. S'ha aconseguit, així, que una de les poques maneres que les entitats
tenien per informar de les seves activitats hagi quedat relegada al no-res. Com a
conseqüència d'això, a més, moltes parets, portes o d'altres elements de mobiliari urbà
s'han anat omplint de cartells, cosa que, en alguns casos (per l'acumulació d'anuncis o per
qüestions estètiques), pot provocar malestar entre les persones veïnes de la zona.
A més, l’aprovació inicial de l'ordenança de convivència i civisme (pel ple de l'Ajuntament
de maig del 2009) va dificultar encara més aquesta activitat, ja que es multava a les
entitats per enganxar cartells en llocs on no tocava. Tal és la dificultat per desenvolupar
aquesta difusió en aquests moments, que fins i tot l'Ajuntament ha hagut d'emprar espais
prohibits per penjar-hi cartells.
Són moltes les opcions que hi ha per aprofitar i ampliar els espais on es podria penjar
cartells: adequar les marquesines d'autobús o utilitzar total o parcialment els panells
comercials, per exemple. També es poden utilitzar noves eines com les cartelleres
electròniques situades en zones ben visibles del poble i aprofitar la cartellera electrònica
que hi ha actualment en desús a la Plaça del Mil·lenari.
Atès que l'article 146.1 de l'Ordenança de Convivència i Civisme, modificada pel ple del 9
de juliol de 2013 diu textualment:
"La col·locació de cartells, pancartes, banderoles, rètols, adhesius o qualsevol altra forma
d’anunci, amb fins publicitaris o no, només es pot realitzar en els llocs expressament
autoritzats o habilitats amb aquest efecte per l'Ajuntament"
Atès que al Registre d'Entitats de l’Ajuntament hi ha inscrites més de 50 entitats i
associacions a Corbera.
Atès que aquestes entitats, a més de la resta d'associacions no inscrites o d’altres persones
a títol individual o institucional realitzen multitud d'activitats que es difonen, la majoria de
vegades, mitjançant cartells fixats en espais de la via pública.
Atès que la sensació majoritària entre les entitats i els ciutadans és que a la vila no hi ha
suficients "llocs expressament autoritzats o habilitats amb aquest efecte per l’Ajuntament''
per a la col·locació de cartells.”
Atès que les entitats de la vila no tenen alternatives i veuen radicalment limitades les seves
oportunitats de comunicació i difusió per culpa de l’esmentat article.
Per tot això, el Grup Municipal de la CUP proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
1. Que de de l’Ajuntament s’elabori i es faci públic, de maner urgent, un cens dels
espais “expressament autoritzats o habilitats amb aquest efecte” on es poden
col·locar cartells.
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2. Degut a que aquests espais són totalment insuficients per anunciar la gran quantitat
d’activitats que es realitzen al municipi, l’Ajuntament ha d’instal·lar de manera
suficient en carrers, places i urbanitzacions del poble, espais destinats a tal efecte.
3. Per reduir-ne al mínim la despesa l’Ajuntament ha d’aprofitar total o parcialment
els plafons comercials ja existents i els espais habilitats a les marquesines
d’autobús, per poder-hi penjar cartells.
4. Que l’Ajuntament aprofiti, també, la cartellera electrònica de la Plaça del Mil·lenari,
actualment en desús per ubicar-la en un lloc concorregut de la vila i que es faci un
estudi per decidir-ne la instal·lació d’alguna cartellera electrònica més.
5. Que s’obri un període de participació on les entitats o persones a títol individual
puguin fer propostes per la ubicació de les cartelleres.
6. Que mentre el poble no disposi de prou llocs “expressament autoritzats o habilitats
amb aquest efecte” quedi en suspens l’article 146.1 de l’ordenança de convivència
i civisme.”
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras que farà algunes especificacions.
Rosa Boladeras
En termes generals diu que li sembla bé la moció pel que fa a la necessitat de que hi hagi lloc on
col·locar la informació, però no la recolzarien en l’aspecte de deixar en suspens l’ordenança de
convivència i civisme. Entenen que l’ordenança és vigent i encara que en el seu dia no la compartien
en segons quins aspectes, potser els grups municipals s’haurien d’emplaçar per tal de fer una nova
redacció, adaptar-la al municipi i que es regulin coses que es puguin fer complir.
Revisant una mica la moció, explica que es tenia un programa d’implantació de cartells d’obres,
reciclar-los per a poder penjar informació de les entitats i de fet, es brinden a passar aquest projecte
dels indrets on es podrien posar i per a veure si s’està d’acord, obrint un període de participació i
també fer-ho a la web municipal per tal de recollir els suggeriments que es puguin fer i que, una
vegada s’hagin recollit els indrets possibles s’haurien de veure les possibilitats reals de fer-ho , tasca
que podria fer la brigada municipal. S’ha de tenir en compte que el lloc no ha d’entorpir la circulació
ni ser un obstacle i per altra banda, també el tema del manteniment i fins i tot, a les urbanitzacions
i en els indrets on més persones hi passen seria convenient poder posar-ho.
Deixar en suspens l’ordenança considera que no, perquè va haver un procés d’aprovació considera
que arbitràriament no es pot deixar en suspens un article.
Respecte a les marquesines d’autobús creu que se’n hauria de parlar perquè costa molt tenir-les en
condicions, l’empresa de neteja té moltes dificultats per arrencar les restes de goma i s’hauria de
fixar un lloc proper a la marquesina.
La cartellera electrònica de la Plaça del Mil·lenari no es pot posar en funcionament perquè en el seu
dia anava connectat a Ràdio Corbera, no es poden posar anuncis i ha quedat obsolet tecnològicament
i potser s’hauria de plantejar la possibilitat de fer una inversió i posar-ho en funcionament i també
s’hauria de veure com es gestiona.

Diu a la CUP que si es consideres deixar en suspens el punt sisè de la moció, el seu vot seria favorable
perquè no es pot deixar d’aplicar una ordenança arbitràriament.
Xavier Miquel
Respon que l’ordenança ja està en suspens perquè es segueix encartellant a llocs on l’ajuntament no
ho permet i segurament es tracta d’una cosa simbòlica. El tema del procés participatiu sempre és
més important que la participació sigui del major nombre possible de persones i que els arribi la
informació.
Rosa Boladeras
Es compromet a fer-ne difusió a la web i també a les entitats del municipi per si volen fer
suggeriments. Sobre els plafons comercials s’hauria de parlar amb ACOPA perquè es van instal·lar
en el seu dia fruit d’una subvenció amb la missió de senyalitzar la zona comercial. Durant un temps
es van enganxar cartells donant una imatge dolenta a la via pública i queden al mig del pas i quan
es posa un cartell amb el pas del temps tenen una imatge deixada.
Resumint, és veritat que l’ordenança no es segueix al peu de la lletra i l’únic que sí s’ha fet ha estat
en els casos de cartells encolats en mobiliari urbà Amb la resta hi ha una tolerància perquè no hi ha
una voluntat penalitzadora però també diu que hi ha queixes de particulars per enganxar cartells a
les façanes i aquest és un aspecte que s’ha d’eradicar. Per tant, si el punt sisè queda fora, el tema
dels plafons comercials ha d’haver un acord amb els comerciants i s’emplaça a una reunió després
de que hagi passat el plànol que tenien previst i que es faci una difusió per a recollir iniciatives, diu
que l’equip de govern està d’acord.
Xavier Miquel
Respon que el seu grup també.
Alcaldessa
Demana es passi a votació dient que primer s’aprovarà l’esmena, sent aquesta aprovada per
unanimitat dels presents.

“Vista l’esmena presentada pel grup socialista en el sentit de condicionar l’aprovació
d’aquesta moció amb la supressió del punt sisè.
Vista la conformitat del grup municipal de la VCUP a la introducció de l’esmena.
El Ple municipal aprova aquesta moció prèvia introducció de dita esmena i per tant,
entenent inexistent el punt sisè, amb els vots següents.
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Èric
Blanco i Moragas i Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala
(CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC),
Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Abstenció: Alfonso Olarte Rodés (PP).”
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Andres Palacios
Insisteix en el fet de que haurà tolerància zero en el mobiliari urbà que inclou fanals, contenidors,
marquesines. I inclou aquí tant a particulars que a partits polítics perquè arriben les campanyes i
s’enganxen i després no es treuen perquè la cola que porten dóna molts problemes.
Alcaldessa
Presenta fent lectura de la mateixa, la següent moció.

17.Moció de suport als treballadors i treballadores de l'empresa d'Inovyn-Solvay.
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals d’ERC-PSCGiU i Moviment pel Canvi, amb el text següent:
Inovyn-Solvay és una empresa amb més de 40 anys d'història a Martorell, a la qual
actualment estan vinculats laboralment al voltant de 500 llocs de treball directes i 2.000
d’indirectes. Molts dels treballadors són veïns de la ciutat.
Es tracta d'un complex industrial de referència per a Martorell i està integrat en un dels
sectors de més tradició i de més pes en l’economia.
La direcció de l’empresa i els representants dels treballadors s'han dirigit en les últimes
setmanes a l'Ajuntament de Martorell i han expressat la seva inquietud per la continuïtat
de la fàbrica i pel manteniment dels llocs de treball, després d’una decisió del Ministeri
d’Indústria respecte la possibilitat de concórrer a la subhasta del subministrament elèctric
d’interrumpibilitat, un servei clau per a la seva activitat.
El moment en què arriba aquesta decisió del Ministeri coincideix amb un procés de canvi
accionarial a Inovyn-Solvay, culminat el passat mes de juliol i, precisament, quan
l’empresa està pendent de decidir inversions en les instal·lacions actuals situades al
municipi.
Les conseqüències de l’eventual tancament de l'empresa serien nefastes en l’àmbit local,
però també en el global, del sector industrial i del país en termes d’ocupació, de
competitivitat i de confiança en la recuperació econòmica.
Per tot el que ha estat exposat,
S’acorda:
Primer.- Manifestar el seu suport als treballadors i a les treballadores d’Inovyn-Solvay per
garantir la continuïtat dels llocs de treball de la planta de l'empresa a Martorell.
Segon.- Demanar al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme el seu compromís d'assegurar
la viabilitat de la planta i de l'ocupació que genera al nostre municipi.
Tercer.- Instar els governs de la Generalitat i de l’Estat a crear una mesa de diàleg per a
la confecció d'un pla de viabilitat industrial entre la direcció de l'empresa, el comitè
d'empresa, les centrals sindicals i les administracions implicades, amb la finalitat de
mantenir els llocs de treball.

Quart.- Acordar traslladar la present declaració institucional al Ministeri d’Indústria,
Energia i Turisme, al Govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya.”
Albert Cañellas
Diu que vol fer dos comentaris. En primer lloc, avança que el seu grup votarà a favor i en segon lloc,
hagués sigut més clar que aquesta moció s’hagués pogut adaptar a Corbera perquè tal i com està
escrita sembla que només es refereixi a Martorell i no a Corbera.
Èric Blanco
Manifesta el suport del seu grup a la moció presentada i el seu suport als treballadores, recordant
també als treballadors de l’empresa Valeo Martorelles que van perdre la seva feina pel trasllat de la
seva planta i també vol denunciar el fet lamentable de que una empresa d’aquí Corbera va fer arribar
als seus treballadors per a condicionar el seu vot en les eleccions del 27 de setembre, entenent que
són pràctiques patronals més pròpies del franquisme i un abús.
Alcaldessa
Demana es passi a votació.
La moció s’aprova amb els següents resultats:

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel
Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas i Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i
Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta,
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme
Benito Gómez (PSC).”
19. Moció de Convergència Democràtica de Catalunya sobre la sobirania fiscal de
Catalunya.
Èric Blanco
La moció es presenta tenint en compte el moment i perquè per part de les entitats sobiranistes així
es demana. És una moció que presenta l’AMI i l’ACM a les quals l’ajuntament de Corbera està adherit
i segueix la línia de les declaracions en sentit sobiranista que s’han fet en les darreres setmanes,
recordant la declaració del senyor Jordi Sánchez, el president de l’AMC en el sentit que s’haurà de
canalitzar la mobilització en moments que es pugui donar cobertura a la ciutadania en processos
que segur que es viuran, per exemple, de desobediència civil, i de la desconnexió tributària que s’ha
de dur a terme amb Espanya. I declaracions també del president d’Ommio Cultural que afirmava que
mai havia hagut un moviment tant gran que desafiés l’estatus quo i que els hagi guanyat sense
plantejar la desobediència. En aquest sentit, es presenta aquesta moció que ha estat copiada de la
que ha presentat l’ACM amb unes petites adaptacions.

“Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada de la
politització de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui pel que fa a
les inversions com a la gestió ordinària.
Un govern de Madrid que, a més, està duent a terme un procés de recentralització, fruit
de la seva visió de l’Estat centralista i monolítica, que dificulta i limita encara més les
capacitats i la tasca de servei públic del govern i dels ajuntaments catalans.
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El govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments hem de continuar donant servei
als nostres ciutadans, però les limitacions que se’ns imposen per Llei suposen un greu
obstacle per la seva execució i també per al normal desenvolupament de l’autonomia que
ens ha estat conferida. Tant els municipis com el nostre govern, som un dels motors del
país i de nosaltres depèn el futur dels nostres pobles i ciutats.
El greu espoli, i l’ofensiva recentralitzadora, ens priva d’aixecar el cap en aquesta greu crisi
econòmica global i impedeix que Catalunya tingui moltes més possibilitats de tirar
endavant ja que el coneixement, la industria, la tecnologia i la internacionalització de les
nostres empreses són garantia per assegurar el camí que ens ha de treure d’aquest pou
des del qual encara no es veu la llum.
L’Associació de Municipis per la Independència conjuntament amb l’Associació Catalana de
Municipis promou l’exercici de la sobirania fiscal entre els ens locals catalans. En aquest
sentit i coordinats amb el govern de la Generalitat de Catalunya demanem que els
municipis catalans prenguin els següents:
S’acorda,
1. Manifestar la voluntat del municipi de Corbera de Llobregat d’exercir la seva
sobirania fiscal.
2. Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de l’Impost sobre
la Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
d’aquest ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya, en els propers mesos.
3. Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la delegació del govern espanyol a
Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència i a l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques.”
Èric Blanco
Explica que és una moció que s’està aprovant a diversos municipis a Catalunya, i després d’aquestes
eleccions nacionals de 27 de setembre, va guanyar una àmplia majoria de forces independentistes i
creient que des dels ajuntaments també s’ha de fer aquest pas endavant i liderar també aquest
procés des del municipalisme.
Alcaldessa
Demana es passi a votació.

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

Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP).”
PROPOSTES URGENTS
Alcaldessa
Explica que s’ha presentat per part del grup municipal de CDC una moció en suport del president
Artur Mas, la consellera Irene Rigau i l'exvicepresidenta Joana Ortega, encausats pel TSJC per la
consulta al Poble de Catalunya del 9N. Demana que es procedeixi a continuació a votar la inclusió
d’aquesta proposta urgent, aprovant-se per majoria absoluta dels presents, amb l’abstenció del grup
municipal GiU. Demana al senyor Blanco que procedeixi a llegir la moció.
Èric Blanco
Dóna les gràcies als presents per haver aprovat la urgència, afegint que aquesta notícia acapara
l’atenció de qualsevol demòcrata i l’atenció dels mass media a nivell nacional i internacional. No
entenen cóm es pot encausar un president que posa unes urnes per a complir un mandat democràtic.

“URGÈNCIA II. Moció de CDC Corbera de Llobregat en suport i de solidaritat amb el
president Artur Mas, la consellera Irene Rigau i l'exvicepresidenta Joana Ortega,
encausats pel TSJC per la consulta al Poble de Catalunya del 9N.
Atès que el president Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene
Rigau han estat encausats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC); acusats
de quatre delictes de desobediència greu, prevaricació, malversació de fons públics i
usurpació de funcions en l‘organització del procés participatiu del 9 de novembre del 2014
sobre el futur polític de Catalunya.
Atès que el poble de Catalunya, ha manifestat reiteradament i de forma majoritària, el seu
dret a decidir i l'anhel de ser consultat sobre el seu futur polític.
Atès que el procés participatiu del 9 de novembre del 2014 es va desenvolupar d'acord
amb la legislació vigent a Catalunya.
Atès que el promotor de la denúncia és el conegut sindicat ultradretà "Manos limpias".
Atès l'anomalia democràtica que afecta la Fiscalia General de l'Estat i el govern espanyol
per querellar-se amb qui posa les urnes i que respon a una maniobra política.
Atès que l’Ajuntament de Corbera de Llobregat sempre ha posat en valor la importància
de la participació de la ciutadania i s'ha pronunciat reiteradament a favor
del dret a decidir del Poble de Catalunya.
Atès que aquest encausament arriba l'endemà passat de les eleccions plebiscitàries al
Parlament de Catalunya, on les forces favorables a la independència han resultat les
guanyadores amb una majoria absoluta de 72 escons.
Atès que les citacions per declarar, que els querellats han conegut primerament pels
mitjans de comunicació a ran d'una filtració, corresponen al proper dia 13 d'octubre
en el cas de la consellera Irene Rigau i de l'exvicepresidenta Joana Ortega i al proper
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dia 15 d'octubre en el cas del president Artur Mas; data que coincideix amb els 75 anys de
l'afusellament del president Lluís Companys a mans de l’exèrcit espanyol.
S’acorda:
ACORDS
1. Expressar el suport i la solidaritat amb el president Artur Mas, la consellera lrene
Rigau i l'exvicepresidenta Joana Ortega, encausats per haver posat les urnes en el
procés participatiu del 9 de novembre del 2014 sobre el futur polític de Catalunya.
2. Reiterar el compromís de Corbera de Llobregat amb el dret democràtic del Poble de
Catalunya a decidir lliurement el seu futur polític.
3. Denunciar el perill de la instrumentalització política de les institucions de l'Estat per
part del govern espanyol.
4. Rebutjar la persecució que pateixen el president Artur Mas, la consellera Irene Rigau
i l'exvicepresidenta Joana Ortega, per part deis aparells de l'Estat espanyol; així
com els intents continuats de privació del dret democràtic del Poble de Catalunya a
decidir els seu futur polític, per part del govern espanyol.
5. Comunicar l'aprovació d'aquesta moció a la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, al Govern d'Espanya, als Grups Parlamentaris i a la
Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència i al Govern de la
Generalitat de Catalunya, a les autoritats encausades, a les entitats municipalistes
de Catalunya, a les entitats ciutadanes de Corbera de Llobregat i als mitjans de
comunicació locals, comarcals i nacionals.”
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfons Olarte.
Alfons Olarte
La pretensión de realizar una consulta sobre la secesión de Cataluña supone un fraude y una
deslealtad institucional y se carecen de reparo en reconocerlo, pues en una actuación inaudita el
presidente de la Generalitat y, próximamente mártir elevado a los altares por el obispo de Solsona,
admitió que el adversario real era el Estado español y que se trataba de engañarlo.
Esta mezcla entre lo institucional y lo partidista es impropia de un Estado de Derecho. No es admisible
que el Presidente de la Generalitat, en su condición de tal, presente la convocatoria de unos comicios
con los integrantes de una de las listas que concurrirá a los mismos. Se trata de una utilización
partidista de las instituciones que nos representan a todos y que supone un agravio no solamente
desde una perspectiva institucional, sino también para las formaciones políticas que legítimamente
discrepamos del planteamiento golpista de Junts pel Sí.
La mera amenaza de la declaración unilateral de independencia supone la creación de una situación
de tensión que limita la libertad de los individuos y les priva de uno de los valores que ha de
proporcionar el Estado de Derecho: la seguridad jurídica, que desaparece cuando un poder público
amenaza con enfrentarse de forma abierta a la legalidad vigente. Resulta que en Catalunya si

rascamos un poco, todos charnegos hasta la tercera generación (menos alguna honrosa excepción
como “la del molí de la roda” o “el hijo de la Canadiense”), y como no, también en nuestra villa
milenaria los catalanes somos los recién llegados desde otras partes, lugares que la ingeniería social
educativa convenientemente han ido postergando al olvido.
Hete aquí que volveremos sin remedio al s.XVII, como en la ciudad de Tudela que bajo la orden de
las autoridades se coloca una manta que rezaba así: "para que la limpieza de sangre se conservase
en la ciudad y otras partes, y se supiese distinguir los que descendían de los conversos, [...] y se
supiese y pudiese distinguir la calidad de los hombres nobles".
Desde el Partido Popular lamentamos la vorágine política que acontece en Catalunya y por ende en
Corbera. El crédito inicial al equipo de gobierno dedicado al cometido municipal no mermará pues la
labor -al menos de momento- no merece reprobación. Otra cosa es, si desde esta institución se
patrocina y auspicia la ilegalidad y nos pidan aval para dirigentes encausados.
Como recuerda el aforismo: “el que con quién niños se acuesta…”, comete el riesgo de caer en la
pederastia.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.
Manel Ripoll
Encara que dir que el seu grup no entraria a valorar mocions d’aquest tipus, donada la gravetat de
la situació, ho farà, manifestant que el seu vot serà favorable a la moció.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
Rosa Boladeras
Diu que el seu vot serà l’abstenció perquè encara que estan d’acord amb l’esperit de la moció
considera que no existeix coincidència en algunes manifestacions que es fa al document. Es volen
posicionar manifestant la necessitat de processos de judicialització de la política, al seu entendre,
innecessaris. Afirma que cal mantenir el respecte en tot moment a la legalitat i al funcionament de
les institucions com també d’exigir respecte vers les decisions judicials i dir fermament que
consideren que organitzar un procés participatiu per part de la Generalitat no hauria de comportar
cap mena de sanció penal als membres del govern de Catalunya ni per cap altra funcionari públic.
Aprofita per a reclamar l’obertura d’un procés de diàleg i negociació o pacte per a trobar una solució
a l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya però afirma que creuen que no és oportú judicialitzar
la política catalana.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Palacios.
Andrés Palacios
No està d’acord en que vagi cap governant a declarar però fa referència a les manifestacions que
van haver-hi al costat del Parlament i en el que van estar condemnades persones a 3 i 8 anys per
manifestar-se i ara tothom es demòcrata. Per aquest motiu s’abstindrà dient que personalment no
és partidari de que hi vagin, però creu que mereixen ser igual que la resta.
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Diu que el seu vot serà a favor i que es solidaritzen amb totes aquelles persones que estan
encausades per una cosa tan senzilla com és posar unes urnes afegint que es vergonyosa la
persecució política i judicial d’un estat democràtic com és l’espanyol, perquè només té fòbia i pànic
a la democràcia dient que no és res de nou perquè aquest és un exemple clar a Europa i possiblement
a bona part del món, de persecució política a la dissidència i a tot allò que qüestiona l’estatus quo i
s’ha demostrat al llarg dels anys. És a dir, imputacions polítiques, judicials i fins i tot en la pràctica,
la temàtica de la tortura i especialment en algunes èpoques fosques que s’ha anat contra activistes
polítics. Per tant, parlar de que l’estat espanyol és un estat de dret sona a una broma de mal gust.
També estan d’acord que malauradament la Generalitat en els últims anys ha agafat un perfil
repressiu bastant complicat i no únicament durant el govern de Convergència ja que amb el tripartit
també es va donar aquesta repressió, posant com a exemple la gent que va estar intentant aturar
una de les retallades més brutals que ha patit aquest país i una de les raons d’aquesta moció és que
estigui darrera d’aquesta querella Manos Limpias, un sindicat ultradretà.
També volen recordar les imputacions a un col·lectiu de diferents entitats pel multireferèndum l’any
passat on els mossos van retirar urnes, urnes de manera segurament simbòlica, com segurament
podia ser el 9N i a més, a requeriment d’una entitat també d’ultradreta com va ser el partit polític
VOX. Tampoc volen deixar de recordar que aquesta setmana hi hauran uns judicis contra persones
que van estar a la vaga general de 2012 i dues d’elles, amb l’acusació de la Generalitat, avui han
rebut condemnes de 13 mesos de presó per cremar una caixa de cartró davant de la borsa de
Barcelona. Això ho diuen perquè com ja consideren que s’està en un procés constituent de la naixent
república catalana, consideren que s’ha de parlar i qüestionar tot.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Diu que el seu vot serà favorable i una vegada més, és una mostra de manca d’un estat democràtic
en contra d’iniciatives polítiques considerant que és una bogeria més de l’estat espanyol i estant
totalment en desacord en que facin aquest tipus d’actes.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Èric Blanco.
Èric Blanco
Sense voler entrar massa en la intervenció feta pel senyor Olarte, diu que no sap per on començar
però li preocupa més el posicionament del Partit Socialista al posicionar-se amb una abstenció davant
d’un fet tant greu i per tant, no estan al costat de la democràcia i del sentit més radical de la
democràcia i també preocupa el manteniment d’aquest discurs sobre la legalitat vigent, recordant
que a la època franquista també n’hi havia de legalidad vigente i moltes d’aquestes superacions que
s’han tingut de legalitats injustes han estat a través de revolucions pacífiques i també d’altres
violentes. Diu que es té la sort de viure una revolució que s’ha anomenat del somriure perquè és
absolutament pacífica i democràtica i que està liderant des d’un principi el poble de Catalunya i que
per tant, lamenten molt aquest posicionament socialista, dient que en el cas del PP no el sorprèn
amb l’esperança de que algun dia en aquesta república catalana puguin tenir també representació
d’una dreta democràtica i que respongui a un sector que hi ha molta gent que se sentiria

representada.
En qualsevol cas diu que s’està davant d’un procés constituent del naixement d’una nova república i
que, per tant, és el moment de qüestionar-ho tot, incloent quin és el sistema polític que es vol i
també quin tipus de democràcia i estructura que es vol tenir amb un control real i social de la societat
de l’estat i de les lleis que emanen. Li agradaria que en aquest procés també es poguessin sumar
d’altres partits amb una innegable trajectòria democràtica, dient que té l’esperança que algun dia el
Partit Socialista també s’avingui a participar i no deixar cap tipus de dubte de al costat de qui volen
estar.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
Rosa Boladeras
Diu que per al·lusions directes. Ser assenyat i mantenir la neutralitat i coherència té aquest preu,
que et plouen per tots cantons. La notícia d’aquest Ple és que Convergència Democràtica de
Catalunya se situa a l’esquerra del PSC, si no ho ha entès malament amb el que ha dit el regidor.
Èric Blanco
Respon que això ho diu ara però creu que ara es podria dir que sí.
Rosa Boladeras
Diu que això seria motiu d’un debat, començant per analitzar l’actuació del govern de la Generalitat
i com ha gestionat la privatització dels serveis públics i la sanitat catalana, afegint que n’hi hauria
molt a dir però que no és el moment. Un petit comentari, la legalitat vigent en la dictadura franquista
no emanava ni del parlament ni del poble i ara som nosaltres mateixos els que ens dotem de les lleis
a través dels representants. Potser no estiguin d’acord amb el sistema però és el sistema que és té
fins el moment i hi ha maneres de canviar les lleis i quan es considera que una llei ha esdevingut
injusta s’ha d’adequar a la realitat i com a representants públics mai s’ha d’avalar l’incompliment de
la llei i s’ha de treballar per a canviar les que hagin de canviar per esdevenir injustes, obsoletes o
per qualsevol altra raó. Això és un procés i es pot fer. L’abstenció es fa a la moció presentada i a la
manera de presentar-la. No s’abstenen a la figura del president de la Generalitat i repeteix que
consideren que organitzar un procés participatiu no hauria de portar a cap mena de sanció penal. Tal
i com presenten la moció i de les afirmacions que contenen, dons s’abstenen.
Èric Blanco
Diu que és una darrera intervenció per acabar ell i que no acabi la senyora Boladeras. Diu al senyor
Gabarron que si li permet, li agradaria finalitzar la intervenció, donant les gràcies. Parlar d’apropiarse del sentit comú segurament que tindran el sentit comú en base al seu esquema ideològic però
això no és ni propietat seva ni propietat del Partit Socialista, la resta també en tenen. Parlar de els
toca rebre, dons a les persones de les persones de les que s’està parlant també els ha tocat el rebre
i també amb sentit comú perquè s’han posat al capdavant d’una voluntat popular que era el poder
expressar-se democràticament a les urnes i que el govern espanyol els hi ha negat.
Hi ha maneres de canviar les lleis, les hi ha, però quan participes en un estat que no hi creu en les
regles del joc i les canvia dons creu que no és possible que aquestes lleis responguin a la voluntat
de la ciutadania ni de poder canviar-les. I és tan senzill com què el PP es presenti amb un programa
a les eleccions i que ha incomplert reiteradament i no només incompleix el seu programa si no que
també incompleix les lleis com també s’incompleix la clàusula tercera de l’Estatut de Catalunya i
ningú el porta al Constitucional. Demana que no es parli de la legalitat vigent perquè aquesta no és
només la que ens interessa sinó també la que ens afecta.
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Gabarron
Ramon Gabarron
Diu que entén que en el Ple s’hauria de parlar de coses del municipi i no polititzar en excés i fer ús
per a fer mítings o donar opinions partidistes perquè són mols i també ell està en el dret de donar la
seva opinió. Entén que la formació de Junts pel Sí s’ha carregat el catalanisme i el que ha provocat
és la divisió del país, afegint que aquesta formació tampoc ha arribat a la majoria absoluta i han
tingut que pactar per a formar govern. Diu que per tant, es preocupin d’ells mateixos, fent una
referència al seu president Artur Mas en una entrevista a l’estiu de 2010 on va dir que els 500 anys
d’història que ens unien amb Espanya no es podien oblidar i el que s’havia d fer era pactar amb un
pacte fiscal i aconseguir una major autonomia que, ja de per sí, és un independència. I això ho deia
el seu president i que si no s’anava per aquest camí havia el perill de fraccionament de la societat
catalana. Diu que això és el que està passant i ell sempre s’ha sentit catalanista i no ha abandonat
aquest sentiment i entén que l’error és no anar tots junts. Per tant, diu que no el convencerà per a
utilitzar aquesta sala que és del municipi per a fer expressions partidistes i polítiques d’un partit que,
insisteix, el seu president al 2010 estava en la posició que està dient i plantejava tres posicions,
continuar com s’està, i la més preferible, la del pacte i que no es podia oblidar que hi havia molts
llaços que ens unien i que el tema de la independència era un futurible en el pitjor dels casos.
En termes d’història, des del 2010 fins ara en que han passat cinc anys, fins al moment en que es
posiciona amb el tema de la independència i entenent-la com la separació d’Espanya, hagi canviat
d’opinió en un termini molt curt dóna la sensació que ha abandonat el seu pensament ideològic
inicial. Per tant, demana al regidor que no utilitzi aquesta sala per a fer mítings polítics i també li diu
que si ho segueix fent, ell li rebatrà cada vegada perquè considera les seves opinions fora de to en
aquest municipi perquè el que hauria de fer és anar tots junts. Són ells els que han abandonat el
camí i per tant, demana que no els vinguin criticant la seva postura i potser haurien de criticar la
seva.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Èric Blanco dient que si els hi sembla el debat es quedarà aquí.
Èric Blanco
Diu estar content de sentir les paraules del senyor Gabarron i de sentir el posicionament d’un grup
de Corbera. Diu que el que no es pot negar els 500 cents anys en comú, no sap exactament quants
són i és evidentment que no es pot negar, afegint que el seu pare és de Lleó i està ben orgullós.
Ningú està plantejant cap tipus de divisió en aquest sentit, trobant molt curiós el fet de que a les
persones que tenen aquest posicionament, la divisió sempre es produeix quan és una majoria
democràtica que està a favor de la independència i llavors sí es crea. És a dir, quan ells eren majoria
no s’hi creava aquesta divisió i quan ara són altres si es crea. Diu que, igualment, les divisions en
democràcia sempre es creen amb qualsevol tipus de plantejament democràtic que es fa.
Aprofita per a rebatre un dels arguments que el senyor Gabarron ha dit sobre l’escenari per a fer
mítings electorals dient que no és cap míting i que la moció té prou importància com per a ser
plantejada aquí, tant la de la sobirania fiscal com la moció de suport a persones que s’han posat al
capdavant d’un procés democràtic i que respon a la voluntat popular i per tant, no entén qui ha
abandonat aquí, i suposa que els resultats electorals de la seva formació li poden donar una idea de
qui és qui a abandonat a qui.
El catalanisme polític es pot entendre de moltes maneres i ell respecta la manera en cóm ho entén
el regidor i el PSC en els darrers anys dient que no el comparteix.

Sobre les declaracions que feia el president Mas considera que a 2010 hi ha molta gent que llavors
pensava que era possible un encaix amb Espanya i ara no ho veu així i s’hauria de veure qui és el
responsable, si qui ho ha intentat de totes maneres o qui no ha volgut seure a negociar.
Per tant, considera el plantejament que es fa oportú, el donar suport a les persones que han estat
encausades i per tant, es portarà qualsevol tipus de moció o plantejament que es vulgui compartir
amb la ciutadania.
Xavier Miquel
Diu que gràcies a la desobediència la història de la humanitat ha avançat i per tant està d’acord amb
seguir aquesta línia de desobediència i el seu vot serà favorable
Alcaldessa
Demana es passi a votació.

“S’aprova amb els següents resultats:
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas i Pol Ejarque i Cortés
(CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè
Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC).
Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón
Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP).
20. Precs i preguntes.
Alcaldessa
Dona la paraula al senyor Olarte.
Alfons Olarte
Demana saber quan s’inclouran els correus electrònics a la web municipal.
Manel Ripoll
Respon que igual que les fotografies, quan ells els hi portin. Diu que han fet ja diversos avisos.
Alfons Olarte
Respon que avisos per escrit, cap. Igual que amb les reunions del senyor Anducas, demanant al
regidor si ell li ha fet arribar algun avís.
Jordi Anducas
Respon que particularment a ell, no.
Alfons Olarte
Ho comenta perquè el regidor s’ha referit a tots els grups polítics.
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Jordi Anducas
Per no tenir el seu correu electrònic no el va poder avisar.
Alfons Olarte
Diu que el podria haver aconseguit a secretaria.
Jodri Anducas
Respon que es poden veure quan calgui i que estarà encantat de saber la seva opinió.
Xavier Miquel
Diu que el seu grup té tres preguntes i un prec. Una de les preguntes és saber si existeix una borsa
específica per a persones en risc d’exclusió social, una borsa de treball. Una altra és saber l’estat de
la moció que es va aprovar a març de 2014 que va presentar la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
i cóm està el registre de pisos buits i si s’està portant a terme alguna campanya informatica o altra
tipus d’acció L’altra pregunta és saber si hi ha alguna novetat en relació al Cau de la Guineu.
El prec que els han fet arribar és que s’equiparin les famílies monoparentals que no tenen els
mateixos drets que les famílies nombroses en les activitats esportives.
Antonio Moreno
Diu que per a aquest curs escolar, la Generalitat diu que tindrà 250.000€ per a les beques menjador.
Demana saber cóm afecta aquest fet a Corbera i que és el que es farà.
Pol Ejarque
Demana si hauria la possibilitat de disposar d’un espai per a l’oposició, tal i com contempla el ROM.
També comenta que uns veïns els han informat de que la llum de l’aparcament del carrer de la Pau
està encesa tot el dia, demanant que durant les hores diürnes pogués haver algun sensor per a evitar
aquesta despesa.
Finalment, demana saber, en relació a la moció d’Afectats per la Hipoteca, quina és la situació actual
del pis del carrer Balmes, sabent que s’ha intentat fer alguna cosa en diverses ocasions però que
malauradament no ha estat possible.
Alcaldessa
Diu que a continuació es passarà a donar resposta. Sobre el primer punt, sobre la borsa específica
de les persones en risc d’exclusió social, dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
Jordi Anducas
Respon que tant l’Àrea de Serveis Socials com l’Àrea de promoció Econòmica estan treballant en el
tema encara que no hi ha una borsa com a tal. Diu que dintre de les diferents accions que fa la
Diputació ha sortit un programa d’itineraris de seguiment que s’ha demanat per a que ens ho
proporcionin i des de serveis socials fa un seguiment per a poder ajudar a aquestes persones.
S’espera que se’ls concedeixi.
Alcaldessa
Sobre el tema dels pisos buits, dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras.
Explica que arran de l’aprovació de la moció es va fer un cens d’habitatges en propietat de bancs o
entitats financeres relacionades que estaven buits, fent una notificació dient-los que si en el termini
de dos anys continuaven buits se’ls aplicaria les sancions que es van establir.
Diu també que algunes de les entitats van presentar al·legacions que es van resoldre però encara no
han transcorregut els dos anys fixats, moment en que s’aplicaran aquestes sancions.
Per altra banda, la estratègia que ara s’està utilitzant és no inscriure’s al registre de la propietat amb
el seu nom, amb la qual cosa, a nivell d’ena legal, no són els propietaris i esperen fer la inscripció
passat un temps amb la persona que es faci càrrec de la hipoteca.
Vinculat amb això i respecte del pis del carrer Jaume Balmes no té res a veure amb el tema perquè
era l’antic habitatge del agutzil i que al jubilar-se va quedar vuit, afegint que de totes maneres,
aquest pis no compleix actualment amb les condicions d’habitabilitat com per a treure la cèdula i
s’hauria de fer una inversió perquè és un pis antic. El problema és saber si s’inverteix o es torna a
treure a subhasta, tal i com es va fer inicialment en que sí havia una persona interessada que es va
desdir. Es va decidir fer una darrera intentona de subhasta ja que econòmicament és inassolible fer
una inversió i els diners es podria invertir en una adequació social.
Xavier Miquel
Demana que se’ls tingui informats respecte al tema de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.
Èric Blanco
Fa el prec, sobre aquest pis, de que es tingui en compte que està buit i potser la inversió no hauria
de ser massa alta i podria donar un servei a persones que ho necessitin i si moralment s’exigeix als
bancs fer-ho, també s’hauria de fer en aquest cas. Demana que es valori aquesta possibilitat.
Rosa Boladeras
Diu que hi ha 33 habitatges de propietat municipal i d’utilització social i si s’opta per arranjar aquest
pis per a deixar-lo en condicions pensa que també s’hauria de destinar-lo a ús social i que l’accés a
aquest pis fos en les mateixes condicions que la resta. També li diu que quan hi ha un cas
d’emergència social es cerca un pis que estigui buit i en condicions, però amb un pis sol la capacitat
d’acollir és limitada i en determinats casos en que al un seguiment, no es pot portar cap persona
allà, com és el cas de maltractaments. I precisament això ha estat el que els ha fet reconsiderar el
cas.
Alcaldessa
Demana al senyor Blanco que faci les preguntes que vol fer.
Èric Blanco
Sobre la moció del Correllengua que es va aprovar, saber si s’ha fet alguna acció.
També diu que voldria fer una valoració sobre el Pla d’Igualtat, dient que han hagut coses que han
sortit molt bé i d’altres que no, en alguns casos per manca de recursos. Explica que potser per al
proper Ple es podria discutir sobre aquest tema, de cóm hauria de ser el pla d i sobre cóm es pot fer.
Demana saber el programa de mandat del seu govern, aspecte que ja va preguntar al darrer Ple, en
cadascuna de les matèries entenent que existeix un pla de govern comú i entenent que també és
una oportunitat per a que ho expliquin i una possibilitat per a ells per a tenir la capacitat per a fer la
seva tasca a l’oposició.
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També comenta que en aquestes peticions que es fan d’una manera constructiva, li agradaria que el
to de les respostes es respongués el que la ciutadania espera i és que es pugui parlar i debatre sobre
els que els hi sembli en els termes que consideri cadascú i que no es qüestioni sobre el que s’ha de
parlar en aquest Ple i que no es doni l’actitud que ha hagut per part d’alguns membres del seu
govern. Per tant, demana que primer s’intenti elevar el debat i que hi hagi respecte entre les diferents
intervencions.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfredo Prado per a que doni resposta les qüestions plantejades.
Alfredo Prado
Respon que la Generalitat ja equipara les famílies monoparentals amb les famílies nombroses i de
fet, el preu públic que es té a la piscina ja s’aplica. El que sí possiblement pot passar, i de fet ja ha
hagut alguna queixa, és que el preu públic aprovat no ho reflecteixi pròpiament, però es compromet
a estudiar-lo.
Respecte al Cau de la Guineu, explica que va arribar un correu informant de que surt a licitació el
projecte per import de 130-140.000€, donen 15 dies per a que les empreses es presentin i 6 mesos
per a que el projecte estigui acabat. El projecte sempre ha parlat de l’escola d’una línia i l’import
creu recordar que és d’1.200.000€. S’ha licitat el projecte i la direcció de l’obra, no l’obra.
Segurament a finals del mes d’octubre ja se sabrà l’empresa guanyadora i tindran els 6 mesos per a
presentar el projecte i se sabrà la configuració dels espais comuns i gimnàs en una primera fase,
però ja es veurà quan es tingui el projecte.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez per a que respongui a les qüestions plantejades sobre la
reducció de les beques menjador i cóm afecta a Corbera.
Arturo Martínez
Explica que fins ara s’està en la mateixa línia i potser una mica per sobre de l’any anterior a nivell
municipal. Fins ara, s’està a primer trimestre, s’han concedit per a tot el curs beques menjador per
import de 8.118,50€ que són tretze beques menjador a nivell municipal per aquest valor si finalitzen
a final de curs ja que és possible que una beca es revoqui si canvia la situació econòmica de la família
i donar pas a una altra. Explica que recorda que l’any anterior es van concedir beques per un valor
de 22.756€ a nivell municipal. També es compta amb les beques del Consell Comarcal, que fins ara
s’han concedit 62, encara que pot haver algunes que estiguin en revisió. S’ha de tenir en compte
que ha hagut un canvi de model en el que respecta als ajuts en les beques menjador per part del
Consell Comarcal perquè encara que el sistema antic tenia els seus pros i contres, ja que no es
donaven beques al 100% i els més necessitats hi renunciaven per no poder complimentar la beca,
la majoria de consells comarcals no prioritzaven la situació econòmica i al no fer-ho el més necessitats
quedaven fora, hi havia grans diferències entre els diferents consells comarcals i s’havia arribat a
donar beques a rendes de més de 60.000€. La solució no només passava per incrementar els ajuts
sinó també per incrementar el sistema i garantir que arribés a les famílies més necessitades. Per
això es va aplicar un nou model basat en el dret a beca amb uns requisits, la partida és oberta i per
tant, s’atén a totes les necessitats, beques al 100% per a que les famílies que ho necessitin no hagin
de fer cap aportació. Aquest és el nou pla que el Departament d’Ensenyament ha acordat i és el que
s’aplica a nivell de consells comarcals. A nivell municipal s’està en línia de l’any passat, comentant
que al seu parer, s’estarà per sobre a final de curs.

Alcaldessa
Sobre el tema de la llum de l’aparcament del carrer de la Pau encès tot el dia, dóna la paraula al
senyor Andrés Palacios.
Andrés Palacios
Explica que la llum de l’aparcament a la part superior té sensors instal·lats que només s’encenen
quan s’entra o se surt però es comprovarà el seu funcionament.
Alcaldessa
Corrobora, com a usuària, que els sensors estan instal·lats i es revisarà. Sobre el tema de l’espai per
a l’oposició explica que hi ha una sala a l’OAC per a aquest fi i amb els horaris de l’OAC i si no, es
pot demanar la sala de plens o la biblioteca, però no existeixen més espais.
Albert Cañellas
Comenta que el problema és que s’ha de demanar per instància cada vegada que es necessita i
demanaria una sala per a eventuals reunions.
Alcaldessa
Respon que no existeixen més espais que els que ha ofert i són molt àgils a l’hora de respondre.
Pel tema de la moció del Correllengua, dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Respon que de moment no s’ha fet però s’està treballant amb unes activitats concretes.
Alcaldessa
Sobre el tema del pla d’igualtat, ja s’ha dit que es deixarà per al proper ple el seu debat.
Sobre el programa de mandat en cadascuna de les matèries, que ja es va comentar a l’anterior ple,
en aquests moments encara no se sap amb quins diners es pot comptar tant de l’AMB com de la
Diputació. S’han mantingut reunions amb l’AMB però encara no tenen definit el que poden donar per
a cada municipi i a la Diputació, a partir de la propera setmana s’han demanat diferents reunions
amb diferents àrees.
Sobre el que s’ha comentat sobre el to en les intervencions considera que si tots s’hi posen no hi
haurà cap problema.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 0,00 hores
del 7 d’octubre i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.
L’alcaldessa

La secretària

Montserrat Febrero i Piera

Maria Abarca Martínez

