
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PEL 
PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2014.

CORBERA DE LLOBREGAT, 30 de setembre de 2014.
 
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 20 hores, es 
reuneix el PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a terme la sessió 
ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.

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

- Manel Ripoll i Puertas (CiU)
- Miquel Aregall Comas – PSC-GiU
- Jaume Guim i Royo - CiU
- Ramon Gabarron Rubio - PSC-GiU
- Montserrat Isern Bofarull - PSC-GiU
- Alfredo Prado Garcia - PSC-GiU
- José Antonio Andrés Palacios (PSC-GIU)
- Isidor Schmid Aguiñiga - CiU
- Èric Blanco Moragas - CiU
- Alfonso Olarte Rodes (PP)
- Maria Consuelo Nieto Fernandez - PP
- Montserat Febrero Piera (ERC)
- Mercè Rocas Rubio - ESQUERRA
- Manuel Blanco Zurita (COIC)
- David Lopez Loran - COIC
- Antonio Moreno Ruiz -ICV-EUiA-E

Hi assisteix l’interventor municipal, per atendre possibles preguntes en relació als 
assumptes econòmics.

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

1.Aprovació acta sessió ordinària del Ple de 29 de juliol de 2014.

Manel Ripoll

Demana que consti a l’acta de la sessió anterior que el seu grup renuncia a la retribució per 
l’assistència al Ple extraordinari i urgent de 22 de setembre.

Alcaldessa

Demana que es passi a la votació de les actes.

L’acta de Ple ordinari de 29 de juliol s’aprova amb els següents resultats:

Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP), 
Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio 
(ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), 
Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo 
Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).

2.Aprovació acta sessió extraordinària i urgent del Ple de 22 de setembre de 
2014.
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L’acta de Ple extraordinari i urgent de 22 de setembre s’aprova amb els següents 
resultats:

Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP), 
Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA), 
Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras 
Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i 
José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).

3- Modificació de crèdits 18/2014.

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 
han crèdits d’unes aplicacions pressupostàries de despeses no compromesos, i un 
projecte de despesa d’exercicis anteriors amb excés de finançament afectat, cal tramitar 
expedient de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lació d’altres partides del 
pressupost no compromeses i amb romanent de tresoreria afectat, i suplement de crèdit 
finançat amb romanent de tresoreria afectat .

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.

A proposta de la regidoria de Finances, el Ple de l’Ajuntament acorda els següent.

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 18/2014 mitjançant:

A. 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 Consignació 
final

2014/2/AJUNT/25 30 231 63300

INVERSIÓ DE 
REPOSICIÓ 
MAQUINÀRIA I 
INSTAL·L.CASAL 
MAGNÒLIES

0,00 3.810,41 0,00 3.810,41

2014/2/AJUNT/26 10 171 61901
INVERSIÓ DE 
REPOSICIÓ 
PARCS INFANTILS

0,00 3.500,00 0,00 3.500,00

    TOTAL 0,00 7.310,41 0,00 7.310,41

 
Finançament que es proposa:

Aplicació 
pressupostària Descripció Previsió 

actual Alta Baixa Previsió 
definitiva

1.87010
ROMANENT DE TRESORERIA 
DESPESES AMB 
FINANÇAMENT AFECTAT 282.804,33 7.310,41 0,00 290.114,74

 TOTAL 282.804,33 7.310,41 0,00 290.114,74



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 7.310,41 €, correspon 
a que el projecte d’inversió amb codi 2005/2/AJUNT/17 U.A. La Creu de l’ Aragall I 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 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 als 
projectes d’inversió 2014/2/AJUNT/25 i 2014/2/AJUNT/26, per imports de 3.810,41 € i 
3.500,00 €, respectivament, el finançament dels recursos provinents d’un préstec 
concertat amb “La Caixa” l’any 2008, aplicació pressupostaria d’ingressos 1.91312 
Préstec Pla Econòmic i Financer.

B. Suplement de crèdit 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 Consignació 
final

2014/2/AJUNT/15 11 155 61902

ALTRES INVERS. 
REPOSICIÓ 
INFRAEST.I BÉNS 
ÚS GRAL VIA 
PÚBLICA

51.340,91 20.200,00 0,00 71.540,91

    TOTAL 51.340,91 20.200,00 0,00 71.540,91

Finançament que es proposa:

Aplicació 
pressupostària Descripció Previsió 

actual Alta Baixa Previsió 
definitiva

1.87010
ROMANENT DE TRESORERIA 
DESPESES AMB 
FINANÇAMENT AFECTAT 290.114,74 20.200,00 0,00 310.314,74

 TOTAL 290.114,74 20.200,00 0,00 310.314,74

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 al finançament que es proposa en aquest apartat amb excessos de 
finançament, aplicació 1.87010 Romanent de tresoreria despeses afectades per import de 
20.200,00 €, correspon a que el projecte d’inversió amb codi 2005/2/AJUNT/17 U.A. La 
Creu de l’ Aragall I 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 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 2014/2/AJUNT/15, per import de 20.200,00 €, 
el finançament dels recursos provinents d’un préstec concertat amb “La Caixa” l’any 
2008, aplicació pressupostaria d’ingressos 1.91312 Préstec Pla Econòmic i Financer.

C. Crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del 
pressupost no compromesos, segons el següent detall:



Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

2005/2/AJUN
T/18 11 155 60905 U.A. LA CREU DE 

L'ARAGALL JÚNIOR 0,00 39.454,00 0,00 39.454,00

__________
_ 03 920 48902

APORTACIÓ 
ASSOCIACIÓ DE 
MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA

0,00 279,00 0,00 279,00

    TOTAL 0,00 39.733,00 0,00 39.733,00

 
Finançament que es proposa:

Projecte
Aplicació 
pressupostària Descripció

Consignació 
actual Alta Baixa

Consignació 
final

2001/2/AJUN
T/11 11 155 60918

URBANITZACIÓ LA 
CREU ARAGALL I 
INC.01

67.681,77 0,00 39.454,00 28.227,77

_________ 03 011 31001
INTERESSOS 
OPERACIONS DE 
TRESORERIA

54.000,00 0,00 279,00 53.721,00

    TOTAL 121.681,77 0,00 39.733,00 81.948,77

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 a les baixes de crèdits, es consideren reduïbles 
les dotacions d’aquestes sense pertorbació dels serveis.

Amb la baixa de crèdits de l’aplicació pressupostària 11.155.60918 “Urbanització La Creu 
Aragall I Inc.01”, projecte d’inversió 2001/2/AJUNT/11, per import de 39.454,00 €, es 
pretén transferir al projecte d’inversió amb codi 2005/2/AJUNT/18 U.A. La Creu de l’ 
Aragall Júnior, per import de 39.454,00 €, el finançament dels recursos provinents d’un 
préstec concertat amb “La Caixa” l’any 2008, aplicació pressupostaria d’ingressos 
1.91312 Préstec Pla Econòmic i Financer.

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 senyor Ramon Gabarron, regidor de Finances.

Ramon Gabarron

Diu que es tracta d’una inversió i concretament de l’aire condicionat del casal de les Magnòlies que 
ha deixat de funcionar, per un import de 3.800€, per una banda i també per a elements de joc d’un 
parc infantil per un import de 3.500€. Aquests diners es finançant gràcies al sobrant d’inversions 
en la Creu Aragall que no ni s’han utilitzat ni s’utilitzaran.

Una altra part de la modificació de crèdit és per a dotar unes partides com a conseqüència de les 
darreres pluges que han malmès alguns carrers. En aquest cas, els diners s’agafen també del 
sobrant d’inversions de Creu Aragall.



També s’ha dotat una partida petita però necessària de 279€ degut a l’aprovació per Ple de 
l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència, que s’havia de fer efectiu abans de 
finalitzar l’any.

Per últim, hi ha una partida de 39.000€ de la Creu Aragall Junior que en un Ple anterior es va dotar 
de 69.000€ per una inversió que s’havia de fer. Per tant, es tracta d’un traspàs de partida.

Per a qualsevol aclariment, es posa a disposició dels assistents.

Montse Febrero

Demana saber si l’aparell del Casal de les Magnòlies és de climatització o només d’aire condicionat.

Ramon Gabarron

Respon que es tracta d’un aparell de climatització.

Antonio Moreno

Sobre les obres de Ca n’Armengol a les que es va fer referència en una altra sessió per part del 
senyor Manel Ripoll, demana saber si les obres fetes no tenen garantia.

Manel Ripoll

Explica que es tracta del col·lector i que es tracta d’una obra sobrevinguda, perquè són mes litres 
dels que pot assumir. Creu que va ser el 14 de setembre, que ell no hi era, quan el col·lector es va 
trencar degut al gran volum d’aigua, explicant que  es va tractar d’un volum no habitual.

Antonio Moreno

Comenta si no es tracta d’un defecte d’obra.

Manel Ripoll

Respon que es tracta d’una urbanització recepcionada i entén que no és un defecte.

Montse Febrero

Respecte al que ha dit el senyor Moreno, diu que ha hagut urbanitzacions, com és el cas de Ca 
n’Armengol, en que es va fer un estudi de quantitat d’aigua que es podia assumir.

Manel Ripoll

Respon que hi ha una quantitat de litres que s’assumeixen en un temps determinat, però quan la 
quantitat de litres és molt gran, és inassolible, comentant que això també passa a Barcelona, per 
exemple. En el cas de Ca n’Armengol, el que passa és que totes les aigües queden recollides al 
final en un punt molt concret.
S’hauria de determinar pels tècnics si té alguna responsabilitat l’empresa, però les obres ja han 
estat recepcionades. El primer que s’ha de fer és reparar-ho i després ja en parlarem.

Alcaldessa

Diu que s’han de tenir en compte dos aspectes. Un és si realment es tracta d’un defecte d’obra i es 
pot demostrar, perquè això ha estat un pou que amb el cabdal ha petat provocant que la terra es 
descarni i fent cedir el paviment. El primer que s’ha fer és arreglar-ho i després s’hauria de mirar si 
és un defecte constructiu, encara que la construcció es va fer segons projecte i llavors s’hauria de 
mirar també si es va calcular correctament el diàmetre del clavegueram i dels tubs per a poder 
determinar si es pot reclamar o no.



L’altra qüestió és el tema de les assegurances per a veure si es pot reclamar per aquesta via. Es 
miraran totes dues vies, considerant que s’ha d’intentar, ja que amb el tema de les pluges han 
hagut molts problemes de molta mena amb un cost econòmic important.

Demana es passi a votar.

Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), 
Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric 
Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat 
Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).

Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP).

4. Modificació Relació Llocs de Treball 2014.

El 13 de desembre de 2013 el Jutjat social núm. 4 de Barcelona va declarar, mitjançant 
sentència, injustificada la decisió de l’Ajuntament de canvi de lloc de treball i adscripció 
del senyor Agustí Duran Garcia, reconeixent al treballador el seu dret a ser reposat en les 
seves anteriors condicions de treball.

El 17 de setembre de 2014 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha arribat a un acord 
amb el senyor Agustí Duran Garcia per tal de realitzar la modificació de llocs de treball 
necessari per traslladar l’actual lloc de treball de conserge de l’edifici consistorial al de 
conserge de l’escola bressol El Petit Corb, i així donar compliment amb la sentència 
judicial.

En conseqüència és necessària la modificació de la relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

La tècnica de recursos humans ha emès informe 144/2014 de 18 de setembre.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball 2014 de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat, que compren la modificació del lloc núm.18, en els següents 
termes:

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

18 01 03 02 Ensenyament Conserge L/F E 13

SEGON. Publicar la modificació de la relacions de llocs de treball al BOP i al DOGC, i 
trametre còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Alcaldessa

Explica que es tracta d’una modificació en la relació de llocs de treball. És una adscripció 
d’una plaça de conserge, tal i com es va explicar a la Comissió Assessora, per voluntat de 
la persona que ocupa aquesta plaça. Ell estava en un centre docent, va haver-hi un 
trasllat en els serveis centrals però ell ha reclamat que vol estar en un centre docent. 
S’ha mirat d’encaixar això amb una resolució judicial i també amb les necessitats 
organitzatives de l’Ajuntament i llavors, com no es pot generar una plaça nova, aquesta 
plaça que estava adscrita als serveis centrals de l’Ajuntament passa a ser conserge de 
l’escola bressol municipal.

Demana es passi a votació.



Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP), 
Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio 
(ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), 
Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo 
Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).

En aquest moment l'interventor abandona la sala.
 
5.Especials Assabentaments.
 
L'alcaldessa dóna compte dels assumptes següents:
 
1. De l’acord de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de donar suport  a la iniciativa 
europea “Mayors Adapt” (Alcaldes per l’adaptació) i que amplia el que va ser l’estratègia 
del pacte d’alcaldes en el seu dia per l’adaptació i involucració respecte al canvi climàtic  
per part dels ens locals. Això s’ha acordat i aprovat per l’Àrea Metropolitana comunicant-
ho a tots els ajuntaments per a que donin compte en els seus plenaris.

2. De l’admissió a tràmit pel Jutjat número 4 de Sant Feliu de la querella presentada per 
l’Ajuntament el 17 de juny contra l’empresa constructora Scrinser i l’empresa que va 
portar la direcció facultativa de les obres de ca n’Armengol, Euroconsult.

L’alcaldessa explica que arran de les queixes reiterades i dels estudis que van presentar 
en el seu dia l’Associació de propietaris de Ca n’Armengol, l’Ajuntament va encarregar 
una auditoria tècnica que va finalitzar a començaments d’any. L’auditoria apuntava a que 
l’empresa constructora havia certificat obra inexistent o que bé havia certificat de 
manera irregular un muntant de partides per import de dos milions d’euros. Davant dels 
indicis d’estafa l’equip de govern va considerar denunciar els fets al jutjat.

Tal i com els regidors i regidores saben, aquest tema va ser tractat en una Comissió 
Assessora, els grups de l’oposició es van abstenir però amb els vots dels grups de l’equip 
de govern es va tirar la iniciativa endavant, aprovant-se per Junta de Govern la 
interposició d’una querella el 13 de juny.

Considera que davant un indici de delicte s’ha d’actuar denunciant i que serà el jutge qui 
establirà si s’ha comès un delicte o no, però davant una presumpta estafa que afecta a 
250 petits propietaris de Ca n’Armengol i com a responsables públics, no es pot deixar 
passar el temps sense fer res.

El jutge ha obert diligències prèvies amb la citació dels responsables de les empreses, ja 
que en una querella penal hi ha una responsabilitat directa de les persones que van 
intervenir en la signatura d’aquestes certificacions d’obra i també de les empreses com a 
responsables civils. Les primeres citacions són per al mes d’octubre i s’haurà de veure 
l’evolució.

El ventall de mesures jurídiques i el perquè d’una querella ha estat molt pensat i 
assessorat per tal de cercar la via amb més garanties, i si és veritat que hi ha un delicte 
per part d’una empresa que ha cobrat més del que corresponia s’ha d’anar per a 
aconseguir que aquests diners retornin als que han pagat les obres, que són els 
propietaris.

Comenta que el senyor Olarte ho va demanar per aquest ple i en principi, qui vulgui tenir 
accés a la documentació es pot demanar, però el contingut íntegre de la querella fins que 



l’advocada no digui que es pot fer difusió no se’n podrà fer. La resta de l’expedient es pot 
consultar.

Antonio Moreno

Demana saber si els veïns s’han afegit a la querella o l’han presentat.

Alcaldessa

Respon que de moment no, però estan assabentats. Explica que s’han tingut reunions 
amb els advocats de l’Associació de Propietaris i amb representants i amb l’advocada que 
porta el tema per part de l’Ajuntament i els responsables. L’ajuntament únicament ha 
demanat que es coordinessin esforços per anar a una ja que es persegueix un únic 
objectiu. Saber si han hagut irregularitats, si és així, de quina quantitat es tracta i si és 
així, que la quantitat torni. Altra cosa és que ells prenguin altres mesures que considerin 
per a la seva defensa, encara que de moment no li consta.

Manel Blanco

Sobre les signatures de les certificacions d’obra per part de l’empresa, demana saber si 
també hi ha signatures per part d’un funcionari de l’ajuntament.

Alcaldessa

Respon afirmativament afegint que es va signar el pagament de la certificació. És a dir, 
sempre que hi ha una factura a pagar, hi ha una signatura d’un tècnic i de totes les 
persones que convé. Sobre una possible responsabilitat, considera que no n’hi ha perquè 
ja havia una empresa encarregada de la direcció facultativa, explicant que al tractar-se 
d’una obra pel sistema de cooperació i per tant  impulsada per l’Ajuntament, es va donar 
la tasca de la direcció facultativa a una empresa especialitzada i que una de les seves 
funcions era elaborar les certificacions d’obra. És a dir, si les certificacions que es 
presenten no són reals, està clar que la responsabilitat primera és de qui ha fet la 
certificació. Que potser s’hagués pogut esbrinar és complicat perquè qui estava dia a dia  
a peu d’obra era aquesta empresa.

3. De la iniciativa municipal per a la redacció d’una ordenança que reguli el procediment 
de denominació de les vies i els espais públics, tema directament lligat amb un prec que 
s’ha presentat sobre la denominació de la Plaça de la Independència.

No només per aquesta petició sinó perquè hi ha peticions per part de ciutadans respecte 
a la repetició de noms de carrers i per altres problemàtiques, han demanat al Ple que es 
canviïn determinats noms de carrers. Per aquest motiu s’ha decidit fer aquesta tasca i cal 
veure quantes finques quedarien afectades i s’establiria una comissió de nomenclàtor 
conformada per diferents agents socials que puguin valorar amb un criteri consensuat. 
Per tant, comenta que es presentaria l’Ordenança en el proper ple i també que s’estan 
elaborant els carrerers en format digital.

L’alcaldessa dóna pas al punt següent de l’ordre del dia, explicant que es tracta d’una 
moció presentada pel grup municipal d’Esquerra de reprovació a l’alcaldessa, és a dir, a 
ella mateixa. Dóna la paraula a la senyora Febrero.

6.Moció de reprovació a l'alcaldessa.

Abans de passar a fer la lectura de la moció vol explica el perquè. Explica que, en el últim 
ple ordinari, del passat 29 de juliol, van succeir uns fets desagradables i antidemocràtics. 



El senyor Èric Blanco, de CiU, socis de govern, va fer lectura d’una moció i abans de 
passar a la votació, l’alcaldessa ja va avançar la seva postura de no aplicar-la en cap cas.

Amb aquesta moció que es presenta avui, no s’està reprovant  a tot l’equip de govern ni 
tampoc es va contra el pacte de governabilitat signat per PSC-GiU i CiU, tan sols es 
pretén fer un servei de consideració a la ciutadania. Diu que tots són representants del 
poble i democràticament escollits i per respecte als òrgans de govern no es pot deixar 
sense reprovació una desobediència democràtica del Ple. Es podria parlar de presumpta 
prevaricació ja que per omissió no s’acompleix l’acord de ple. Explica que es van esperar 
un dies pensant que els propis companys de partit li dirien que això no es podia fer. Diu 
que l’alcaldessa ha tingut temps de rectificar el seu error però res d’això ha passat.

A continuació fa lectura de la moció, amb el text següent:

“El passat 29 de juliol, en el transcurs del darrer Ple Municipal la Sra. Alcaldessa de 
Corbera , va fer tota una declaració de principis per a justificar la seva negativa a aplicar 
els acords continguts en una moció presentada pels seus socis de Govern de 
Convergència i Unió que instaven l’Equip de Govern a “ A favor de penjar l’estelada a la 
Plaça dels Països Catalans fins assolir la Independència”

Abans de procedir a la votació d’aquesta moció, la Sra. Alcaldessa , ja va avançar la seva 
postura de no aplicar-la en cap cas , malgrat la seva aprovació. L’actitud de la Sra. 
Boladeras, té molt d’ autoritària i suficient prepotència per a fer-nos dubtar de la seva 
capacitat de viure en un sistema democràtic. Menystenir la majoria del Ple , fins i tot 
abans de conèixer el resultat de la votació, és també desautoritzar totes i cadascuna de 
les decisions preses per majoria en el Ple de l’Ajuntament.

Quina confiança pot tenir la ciutadania de Corbera en algú que avisa , sense cap mena de 
vergonya, que no acceptarà el resultat d’una votació?

L’actitud de la Sra. Boladeras suposa un precedent preocupant en algú que es diu 
demòcrata i ha reblat , encara més , el clau de la desconfiança dels ciutadans en la 
política.

El que havia de fer la Sra. Boladeras, en qualsevol cas, i en tant que Presidenta del Ple 
de la Corporació, era manifestar el seu desacord amb el contingut de la moció a l’hora de 
ser debatuda i, en últim cas, amb el resultat de la votació . Això hagués estat legítim i 
honest per part seva. Avisar de l’incompliment dels acords de la moció presentada, per 
poca o cap obligació que tingués d’acomplir-los és, de totes totes, intolerable en una 
democràcia, encara més quan aquesta actitud és la d’una representant d’un partit que es 
diu d’esquerres i de progrés.

Desautoritzant la majoria del Ple, la Sra. Boladeras es desautoritza ella, desautoritza la 
trajectòria democràtica del seu partit i tots els processos pretesament democràtics que 
vulgui emprendre des de l’Ajuntament o des del seu propi partit.

Corbera es mereix que els seus representants creguin en la democràcia, que siguin 
capaços d’acceptar les majories que sorgeixin del debat lliure i regulat en la màxima 
expressió de la voluntat dels corberencs i corberenques , que és el Ple Municipal.

És per això, per la ignorància conscient i la desobediència expressa a una decisió legítima 
i legal del Ple Municipal, per evitar que en el futur es puguin reproduir actituds similars, i 
per evitar l’acceptació d’una conducta clarament antidemocràtica sense més, reprovem 



amb la màxima fermesa l’actuació de la Sra. Rosa Boladeras i Serravinyals, Alcaldessa de 
Corbera de Llobregat i la instem a reflexionar sobre la seva consciencia democràtica i 
sobre si està realment, disposada a assumir la seva responsabilitat en l’exercici del seu 
càrrec respectant les decisions del Ple. Si no és així, el millor que pot fer, per la higiene 
democràtica del Ple Municipal i pel prestigi de l’Ajuntament , és plegar.

Esperem que aquesta reprovació serveixi com a punt d’inflexió , no tan sols perquè no 
només l’Alcaldessa, sinó també l’Equip de Govern, facin aquesta reflexió i rectifiquin la 
seva actuació en el sentit que indica la moció aprovada.

Si no és així, els ciutadans i ciutadanes de Corbera han de saber que el Ple Municipal és, 
hores d’ara, un òrgan ineficaç i sota sospita, en tant que les seves decisions poden no ser 
executades d’acord amb la voluntat de l’Alcaldessa que el presideix i aquest fet és 
profundament preocupant i un pas enrere en la construcció d’una societat més justa, 
transparent, participativa i democràtica , que és el que el poble de Corbera i la ciutadania 
de tot el país està reclamant a aquells que els representem.”

Alcaldessa

Demana saber si hi ha algun comentari a fer, donant la paraula al senyor Alfonso Olarte.

Alfonso Olarte

Explica que el seu grup discrepa de la moció presentada i considera que, per respecte al 
càrrec, es rectifiqui, perquè considera que la manipulació d’un càrrec per a un fi que no 
és possible dins de la legalitat vigent. El seu vot serà en contra de la moció.

Antonio Moreno

Comenta que el seu grup no es fica en com defensa cada regidor en un ple municipal les 
seves postures.Com a grup polític considera que el ple municipal és l’òrgan sobirà i quan 
un ple vota per majoria qualsevol plantejament s’ha de respectar. Pregunta quan es 
complirà la moció que va ser aprovada i si hi ha alguna problemàtica s’ha de dir i si és 
legal o no és legal.

Manel Blanco

Per coherència amb la votació feta, el seu vot serà favorable. Comenta que l’alcaldessa 
es va comprometre a tenir una reunió per a poder arribar a un acord i encara espera que 
la reunió es produeixi, pregant a l’alcaldessa que es pugui fer aquesta reunió i parlar del 
tema.

Manel Ripoll

Explica que la moció que va ser presentada pel grup de CiU i aprovada pel ple i varen 
basar els seus arguments en uns eixos. L’eix de la història. L’estelada és una bandera 
amb més de cent anys d’història, vinculada a la defensa de la democràcia i a las llibertats 
nacionals de Catalunya; en la actualitat és un símbol present de la ciutadania. A Corbera 
de Llobregat existeix una majoria social i representada en aquest ple en favor de la 
sobirania plena i pel dret a decidir del poble de Catalunya. La moció presentada 
contemplava que es pengés l’estelada amb caràcter permanent a la Plaça dels Països 
Catalans fins a assolir democràticament la independència, Fer presenta l’estelada en els 
actes commemoratius a la Diada Nacional de Catalunya com a mostra d’homenatge a 
totes les persones que van defensar i van creure en la república catalana i a totes les 
persones que han lluitat per la democràcia i les llibertats nacionals de Catalunya.

El sentiment del seu grup municipal, davant d’un incompliment d’un acord de ple, 
aprovat per majoria absoluta, és de profunda decepció. Un alcalde o alcaldessa ho és de 



tots i ha d’assumir la voluntat majoritària encara que no estigui d’acord. És veritat que 
no hi ha cap obligació per part de l’alcaldessa del compliment del mandat de la moció 
però hi ha una obligació moral que ningú pot obviar quan es produeix una demanda que 
es presenta per ple i s’aprova per majoria absoluta. La democràcia ha de ser plena i cal 
acceptar els resultats d’una votació.

No obstant, considera que aquest no és el camí, en referència la moció presentada, ja 
que la reprovació no soluciona el conflicte i cadascú haurà de respondre davant de 
l’electorat pels seus incompliments en l’exercici del seu càrrec. També entenen que no es 
pot presentar una reprovació com únic balanç d’un mandat.

En aquest ple es té l’oportunitat de demanar a l’alcaldessa que reconsideri la seva decisió 
i que s’avingui a negociar els termes del compliment. En aquest sentit, el grup de CiU 
proposa crear una taula de diàleg per tal que es pugui trobar una solució.

Concloent, no poden votar en favor de la moció ni per la forma ni per l’oportunitat. Ells 
han patit mocions de reprovació injustificades i injustificables i poden dir que des de 
l’experiència, abans de presentar una reprovació, cal esgotar totes les vies de diàleg. 
Tampoc poden votar en contra perquè estan d’acord amb la demanda del compliment del 
mandat del ple. Per tant, el seu vot serà l’abstenció però prega a la senyora alcaldessa, a 
Esquerra Republicana, a Iniciativa i al COIC que s’avinguin a tenir una reunió per a 
arribar a un acord.

José Antonio Andrés Palacios

El Grup Independent està al favor del dret a decidir però no està d’acord amb les formes 
de la moció. Comenta que hi ha un aspecte que crida a la reflexió de tot l’equip de 
govern i és que s’ha presentat una moció sense cap proposta de transició per part d’una 
sèrie de partits i fa un moment s’ha aprovat l’acta de l’anterior ple, acta en la que queda 
reflectit que estaven disposats a parlar sobre on posar-la però ningú s’ha molestat en 
venir a parlar del tema. Ha passat el temps i ningú ha vingut. Per tant, considera que la 
moció es oportunista i això no és fer pàtria, és fer propaganda.

Comenta que la senyera és la bandera de tots però no l’estelada, ja que també podria 
venir el senyor del partit Popular i demanar que hi sigui l’espanyola. Si es reclama 
legalitat es reclama per a tothom. Les formes no són les adequades i demana a la 
senyora Febrero que retiri la moció.

Alcaldessa

Comenta que després la deixaran parlar a ella.

Manel Blanco

En resposta al senyor Palacios, que ell recordi, i ha escoltat tres vegades el CD, no es va 
dir res de una reunió i va ser la senyora alcaldessa que es va oferir a fer una reunió per 
arribar a un acord amb tots els que van presentar la moció i decidir el què es feia.

José Antonio Andrés Palacios

Diu que, efectivament, va ser l’alcaldessa la que es va oferir perquè ell no acostuma a dir 
res.



Alcaldessa

Demana que es deixi córrer. Dóna la paraula a la senyora Isern i després, si li permeten, 
li agradaria explicar-se a ella també.

Montse Isern

Entén que l’alcaldessa va obrar amb la voluntat de no encendre focs inútils i amb la 
seguretat i voluntat de voler governar per a tots. Està clar que la majoria de catalans se 
senten representats per la senyera però no tots se senten representats per l’estelada. 
L’alcaldessa va actuar amb prudència i aquest grup municipal té un gran respecte per la 
democràcia, alcaldessa inclosa. Per aquest motiu l’alcaldessa es va oferir a arribar un 
acord en aquest sentit i el diàleg és el millor camí i no la reprovació, com ha dit el senyor 
Manel Ripoll.

Alcaldessa

Diu que li agradaria explicar el seu posicionament i també tal com van anar les coses. La 
moció es va presentar el 25 de juliol, el mateix dia que es convocava el ple però malgrat 
això es va incloure a l’ordre del dia i es va debatre amb total llibertat en aquest plenari.

El grup municipal socialista-GiU va votar en contra i en l’explicació de vot es va dir que 
no penjaria l’estelada a la Plaça del països Catalans on oneja la senyera, que representa 
a tots els catalans i que és símbol d’identitat de Catalunya. Va dir que no trauria una 
bandera oficial aprovada per la majoria per substituir-la per una altra, molt legítima, però 
que només representa una part dels catalans i catalanes i no és la bandera oficial. També 
va dir que, com alcaldessa, ha de representar tots els ciutadans i ciutadanes del municipi 
sense excepció i ha de ser respectuosa amb totes les maneres de pensar. Ja va dir que a 
ella l’estelada personalment no li fa cap nosa i que de la mateixa manera que no ha posat 
cap tampoc ha tret cap i no la pensa treure i que estava disposada a parlar del tema. 
També va entendre que els que van presentar la moció eren qui s’havien de preocupar 
per a veure de quina manera s’articulava la qüestió. Això va ser el 29 de juliol i l’11 de 
setembre, 43 dies després, ningú li ha dit res, absolutament. Es pregunta quina conclusió 
treu d’això. Les regidores d’esquerra presenten aquesta moció que, a part de la intenció 
de penjar l’estelada el que volen és aprofitar la seva posició per a poder-la criticar. 
Extrapolen un fet molt puntual d’una decisió no emparada per la legalitat. Potser hi 
hauran més acords de ple que no es podran acomplir; si tots els regidors opten per una 
via que no és legal, evidentment, que no es podrà posar en pràctica. Només està dient 
que ells eren els proposants i a la proposta del senyor Moreno de penjar-la en un altre 
lloc, ella va dir que d’acord, que es podia parlar, però fins ara ningú li ha dit res. Diu que 
ha de dir que a la Plaça dels Països Catalans, si d’ella depèn, es mantindrà la senyera que 
és la bandera que representa a tots els catalans. Considera que el que s’ha pretès és 
posar contra les cordes el seu partit. Ara li reproven i rumiant, potser tenen raó. Si obrar 
en consciència és reprovable, tenen raó, perquè ella ha obrat en consciència i que un 
alcalde es deu a tota la ciutadania i  els seus esforços s’han de centrar en no generar 
enfrontaments.

La bandera que va penjar el senyor Ripoll, l’estelada, uns brètols la van despenjar. Estem 
generant conflictes i la meva intenció no és provocar-ne. I tots els parers i totes les 
sensibilitats mereixen el mateix respecte, i si la bandera estelada esdevé oficial, 
evidentment que es penjarà. Ara no s’està en aquesta situació i si és honesta amb si 
mateixa, senyora Montse Febrero, i pel que la coneix, creu que no li pot dir que no 
respecta la democràcia. No li pot dir.

Si prioritza la resolució dels problemes d’aquest municipi, que en tenim un plegat, i 
intentar millorar i tirar endavant en condicions adverses i amb la ciutadania com a centre 



de la seva actuació, pensen que és reprovable, dons miri, tenen raó. Ella pensa que s’han 
de deixar les lluites partidistes i els càlculs electoralistes i si això és reprovable, segur 
que es mereix la reprovació.

I mentre es parla de banderes, hi a un munt de temes pendents de resolució. I si la 
política, en lloc de servei a la comunitat, és oportunisme i càlcul de les debilitats de 
l’adversari polític a veure si l’enfonsem, dons potser sí que ha de plegar, perquè pensa 
que no ha estat mai la seva idea de fer política. La ciutadania demana una altra manera 
d’actuar, i s’està reproduint els mateixos esquemes i les persones que ara estan a la 
política municipal, s’ha de canviar aquesta manera de fer política basada en la picabaralla 
i descrèdit de l’adversari. Perquè pensa que els ciutadans ja estan farts i això ens ho 
estan reprovant des de fa temps.

Considera que aquesta reprovació no fa cap bé. Ha dit que ho ha fet per l’autoestima de 
la ciutadania i ella creu que no, que només genera malestar i va en aquesta línia de 
política que s’ha de deixar de banda d’una vegada. Potser no se’n sortirà i haurà de 
plegar, no ho sap. La veritable reprovació vindrà amb les eleccions i llavors es reprovarà 
a tothom, els ciutadans diran el que pensen. Pensa també que aquesta moció no té 
sentit, tal i com està plantejada. Sincerament, creu que no se la mereix. Pensa que hi ha 
una doble obligació en aquests moments, d’intentar parlar de les coses amb calma i tirar 
endavant, demana a la senyora Febrero que retiri la moció. Si no la retira, està en el seu 
dret.

Es dóna per reprovada i es manté en la seva línia d’actuació i si consideren en que hi ha 
un altre indret on posar l’estelada sense provocar enfrontaments ni fereixi sensibilitats, 
està disposada a posar-la. Però demana li diguin, perquè són ells els que van presentar 
la moció. Els demana serietat.

Dóna la paraula a la senyora Montse Febrero.

Montse Febrero

Diu haver escoltat les postures de tothom. Diu que s’està girant al voltant de la bandera 
de l’estelada però el que volen reivindicar és que el ple és sobirà i quan es pren una 
decisió per majoria s’ha de complir, agradi o no.
I l’alcaldessa que ja va dir d’entrada que no ho anava a acatar. Diu que són elles les que 
haguessin tingut que anar i en aquell moment tots van oferir poder parlar i ella ho va 
tallar. No retiren la moció, estan preocupats pels temes socials del municipi i afirma que 
se’ls amaga informació i costa que se’ls hi doni. Ho senten però continuaran endavant i 
allà cadascú amb la seva consciència.

Manel Blanco

Diu a l’alcaldessa que l’ha deixat “pasmao”. Diu que ara l’alcaldessa és queixa de que és 
un oportunisme, de que políticament li està posant traves, diguem una sèrie de 
situacions que ha anomenat, preguntant si no recorda l’alcaldessa en el Punt de Vista 
com tractava a CiU i a ERC i que allò si era insultar políticament i personalment. Diu que 
els guarda tots. De “monigote”, de “payaso”, que hi ha per obrir un “caixó” molt gros. I 
ara bé dient que políticament se’n estan aprofitant. Es que no se’n aprofitaven ells amb 
l’oposició insultant durant quatre anys a l’equip de govern. Insisteix en que els guarda 
tots els “Punts de Vista” i qualsevol dia potser ho miraran aquí, de la quantitat de 
barbaritats que deien dintre de la revista aquella del Punt de Vista. Només aclarir el 
concepte aquest.



Antonio Moreno

Diu que per primera vegada, en els anys que porta aquí, que l’ha vist molt dolguda i molt 
preocupada. Recorda com cancel·laven una manifestació amb l’alcalde del moment 
disfressat de Hitler, dient que ella estava en aquest tipus d’actes. Es pregunta si aquesta 
és l’altra forma de fer política. Està dolguda perquè sap que ha actuat malament i no és 
un tema de la bandera, és un tema de la sobirania del Ple. No és cap il·legalitat. El Ple 
aprova per majoria una moció i s’ha de complir. Ningú diu de treure la senyera, poden 
cohabitar les dues a la Plaça dels Països Catalans. Demana saber perquè no es resol ara 
en lloc d’esperar a una reunió.

Manel Ripoll

El seu grup, com a promotor de la moció, considera que és un tema que es podria tractar 
avui i decidir si es pot posar en algun lloc, dient que no s’ha demanat mai que es 
substituís la senyera. Haguessin acceptat que se’ls hagués dit que l’11 de setembre, 
encara que fos en un altre lloc s’hagués posat. Amb el que ha dit l’alcaldessa sobre els 
brètols que van treure l’estelada, segurament Catalunya no seria on està perquè no 
s’hagués iniciat cap proposta de cap tipus. L’estelada és prou important per a que es 
tingui en compte, amb més de cent anys d’història, com a reivindicació dels Països 
Catalans. Que no és la representativa perquè ho és la senyera, estan d’acord, però 
insisteix en que s’hauria de tenir en compte i per això insisteix en prendre la decisió 
entre tots els grups. Això en quant a la moció.

Sobre la reprovació, evidentment, no estan d’acord. Perquè una reprovació és sobre una 
gestió i no sobre un fet puntual. CiU està satisfet amb els companys de viatge.

Alcaldessa

Diu al senyor Moreno que si a sobre que la reproven volen que posi la bandera estelada, 
no té gaire sentit. Extrapolar d’un fet en concret que ella no respectarà les decisions del 
Ple, considera que això no és seriós. Si volen parlar considera que aquest no és el lloc. Fa 
set dies es va tenir una reunió i qualsevol diria que no es veuen mai, reiterant que 
aquest no és el lloc per a decidir si es posa i en quin indret es posa.

És a dir, li presenten una reprovació, la renyen i li diuen “ho has fet molt malament”, 
pues d’acord, estan en el seu dret i aquí s’acaba.

Demana es passi a la votació.

La moció NO s’aprova amb els següents resultats:
 
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), 
Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA).

Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP), Rosa Boladeras Serraviñals, 
Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio 
Andrés Palacios (PSC-GiU).
 
Abstencions: Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga 
(CiU).”

Alcaldessa

Diu que si li permeten, el senyor Ripoll pot encapçalar una comissió per a discutir amb 
els regidors un indret on col·locaran la bandera estelada, demanant que quedi constància 
a l’acta per si després no ho recorden.

Demana es passi a continuació a l’apartat de precs i preguntes.



7.Precs i preguntes.

L’alcaldessa dóna la paraula al senyor Alfonso Olartre.

Alfonso Olarte

Pregunta al senyor Guim pel tema de l’accident del Camí Ral, per tal de saber el que s’ha 
fet.
Pregunta al senyor Aregall per les obres del Cau de la Guineu.

Manel Blanco

Pregunta a l’alcaldessa pel tema de les Cases Pairals perquè ha passat el temps, 
insinuant que potser es faran les obres quatre mesos abans de les eleccions.

Antonio Moreno

Pregunta pel tema del Cau de la Guineu també, demanant saber sobre les obres del pati 
que encara estan sense acabar i quin termini té. Pregunta si l’ampliació del pati es 
refereix a una pista nova a part de la que va fer l’ajuntament i també si l’any vinent 
hauran més mòduls.

Montse Febrero

Demana informació sobre la desaparició del parc infantil al carrer de la Font Vella. També 
sobre els contenidors que els aboquen a la Creu Aragall, perquè es dediquen a treure 
tota la ferralla que contenen. També pregunta a la secretària si pot explicar com ha anat 
el resultat de la votació de la moció de reprovació no aprovada.

Secretària

Explica que es comptabilitzen pels membres que formen part dels grups municipals, no 
comptant les abstencions i sí comptant els vots positius i negatius.

La majoria simple és el resultat de vots positius i vots negatius; han hagut 8 vots 
negatius per part de PP i PSC-GiU, 5 vots positius d’Esquerra, COIC i Iniciativa i 4 vots 
d’abstenció que no compten.

Alcaldessa

Dóna la paraula al senyor Jaume Guim per a que respongui.

Jaume Guim

Respecte al tema del Camí Ral, explica que ja s’ha fet una actuació i han estat 
col·locades 5 bandes sonores amb la senyalització adient per a limitar la velocitat.

Explica que a la setmana següent del Ple, es va reunir amb dos representants de la 
urbanització i es va quedar que per a que l’actuació fos ràpida es faria primer això i 
després es veuria si s’ha de fer alguna actuació més.

Miquel Aregall



Explica que les obres que es va decidir fer era remodelar dues aules d’educació infantil 
per a convertir-les en aules de secundària.

Les obres del pati van començar amb retard perquè no es va adjudicar l’obra en el seu 
temps però està previst que finalitzin en la primera setmana d’octubre. Explica que el 
pati s’asfaltarà, la pista es farà més llarga i la part que queda pel darrere quedarà amb 
terra perquè l’equip de mestres volia que fos així.

Per altra banda, diu que el projecte és a banda de les obres que es van decidir fer ara 
pera quest curs. El projecte anava més enllà i era per a fer la segona fase de les obres 
del Cau de la Guineu, que era un compromís del Director General de Centres Públics que 
va dir que es faria entre setembre i octubre. Per tant, són dues coses que van en 
paral·lel i que estan a punt de finalitzar.

Sobre el que deia el senyor Moreno de si l’any vinent hi haurien més mòduls, la resposta 
és que no. Aquesta escola estava programada per a fer tres línies i per tant, estan 
sobrant aules d’infantil. El que es fa és reconvertir aules d’infantil en primària i, per tant, 
si l’any que ve entra un curs de sisè es farà en una aula i no en un mòdul. Els dos mòduls 
que hi ha, un es fa servir per a activitats diverses i l’altre per cinquè.

Antonio Moreno

Demana saber on anirà sisè l’any vinent, ja que la resta d’aules les utilitzen com a  
menjador.

Miquel Aregall

De les 9 aules d’infantil, sobren quasi 5. Per tant, aquestes s’hauran d’anar adequant als 
alumnes de primària i també depèn del número d’alumnes que hi hagi. Espera que si el 
projecte es té aquest any, tal i com va dir el Director General de Centres Públics, les 
aules seran per a l’any que ve i per tant, la partida del pressupost de 2015 s’inclourà 
aquesta segona fase de les obres. S’està lluitant per això, aconseguint que aquesta 
escola no es tanqués i ara es lluitarà per a que es faci.

José Antonio Andrés Palacios

Respecte a la qüestió dels contenidors comenta que es tracta d’una situació molt habitual 
a molts llocs.

Montse Febrero

Diu que s’ha centrat en la Creu Aragall perquè és d’on a ella li han dit que ho fan pel 
tema de la ferralla.

José Antonio Andrés Palacios

Respon que per desgràcia això no es pot evitar, ja que hi ha molta gent que viu de la 
ferralla.

Alcaldessa

Respecte del parc infantil del carrer de la Font Vella, dóna la paraula al senyor Manel 
Ripoll.

Manel Ripoll



El parc s’ha tret perquè no hi havia massa nanos que hi anessin i davant de la font s’ha 
posat un lloc per aparcar els serveis públics perquè també s’ha fet una caseta allà que 
l’utilitzen pel tema del clavegueram. Es compensarà aquesta falta de parc infantil amb el 
que es posarà al carrer Casanovas perquè és on hi ha més afluència de nens.

Alcaldessa

Sobre les obres de Cases Pairals explica que les notícies no són bones perquè  a 
l’empresa se li ha fet el requeriment per acomplir el conveni per a esmenar els 
desperfectes però l’empresa no està en disposició de fer-ho. Per tant, s’està procedint a 
confiscar els avals que tenia dipositats i veure amb aquest import, es parla de 200.000€, 
què és el que es pot fer. La reparació que en el seu dia la UPC en un estudi que va fer de 
substitució del material defectuós i una reparació en profunditat, tenia un pressupost 
d’uns tres milions d’euros.

A part del dit, s’hauran de prendre també accions legals, especialment, en el cas que 
aquesta empresa faci fallida i vagi a concurs de creditors, a veure cóm l’ajuntament pot 
recuperar els diners per a fer la reparació de l’obra.

L’empresa també va portar als tribunals a l’empresa que li va subministrar el material 
defectuós i també s’ha de veure, en el cas que hi hagi una indemnització fruit de la 
sentència, com podria afectar i rebre els diners per a poder fer l’obra.

Manel Blanco

Pregunta si no s’ha fet cap gestió jurídica contra l’empresa.

Alcaldessa

Respon que no perquè en principi hi havia un conveni signat i mentre no es produïa 
l’incompliment no es podia demandar. Ara, a part confiscar-li els avals que ja, segons 
com, l’empresa es pot oposar i s’hauria d’anar als tribunals per a aconseguir-ho, 
evidentment s’hauran de prendre accions legals. Malauradament les coses estan així.

Un cop finalitzat el Ple Municipal, es dóna la paraula a la Coordinadora d’Unitat Popular , 
segons petició efectuada.

Albert Cañellas i Pagès, en representació del CUP

Demana saber els índex de criminalitat en el municipi, quines mesures es prenen des de 
l’ajuntament per a fer-li front, de quines eines disposa la policia i informació sobre el 
decret 829/2014 de 30 d’abril on s’aprova la creació d’un fitxer policial amb dades de 
caràcter personal. Aquestes dades, diu, recullen aspectes com ara la raça, salut, vida 
sexual de les persones, etc. Pregunta sobre la finalitat de tenir aquestes dades i quin ha 
estat el procediment per a aconseguir-les.

Alcaldessa

Proposa que es passi primer al tema de la criminalitat, donant la paraula al senyor Jaume 
Guim.

Jaume Guim



Sobre el tema de la criminalitat, cada any es manté una reunió amb els diferents cossos 
policials, policia local, mossos i aquest any la Guàrdia Civil. En aquestes juntes tothom 
aporta les seves dades per tal de tenir una visió de la realitat en quant als delictes. 
Segons les dades que es van dir a la darrera junta que va ser al març de 2014, hi ha 
unes taxes que són per mil habitants. Per exemple, els delictes penals tenen a Catalunya 
un índex del 67,24, a Barcelona 107,52, al Baix Llobregat 58,27 i a Corbera de 20,61. 
Amb aquest tipus de delictes, la competència és dels Mossos d’Esquadra per conveni 
signat a 2007. Hi ha competències conjuntes i d’altres que no. Els delictes que fan pujar 
una mica aquest índex són els robatoris a habitatges i se’n resolen la gran majoria. 
Corbera no és un lloc especialment conflictiu i en els darrers anys ha disminuït.

Alcaldessa

Respecte als arxius de dades protegides, s’està creant un fitxer de dades protegides, 
s’estan adaptant totes les dades que es recullen a nivell municipal segons el que mana la 
Llei de Protecció de Dades. Llavors, una de les coses que s’ha de fer és donar d’alta tots 
els conjunts de dades que es recullen i que contenen dades personals, establir-ne quina 
és la protecció i el nivell de protecció va en funció de les dades personals. Això no vol dir 
que l’arxiu de la policia vagi preguntant la condició racial de les persones sinó que vol dir 
que justament en aquest arxiu que és un dels que té una protecció de dades, que vol dir 
que els seus responsables s’han d’atenir a una discreció absoluta. Això vol dir que en els 
partes de la policia poden haver dades com les que es deien, la raça de les persones i 
d’altres qüestions. Per això ha de tenir unes dades de protecció, donant d’alta cadascun 
d’aquests fitxers, que compta amb un protocol de tractament d’aquestes dades.

Albert Cañellas i Pagès, en representació del CUP

Insisteix en que no entén perquè la policia ha de tenir la condició racial o sexual d’una 
persona.

Alcaldessa

Respon que és que per un fet que pot passar, és a dir, qualsevol problemàtica a nivell 
delictiu, pot ser que surtin dades d’aquestes. Casos de violència domèstica, temes 
d’agressions, etc., evidentment es recullen dades d’aquests tipus a l’informe. No es diu 
que la policia li hagi de preguntar a tothom, sinó que detalls d’aquests i referits a 
aspectes amb una protecció elevada poden estar en el que recull la policia.

Comenta que si els interessa, existeix un reglament que se’ls pot fer arribar, en 
compliment de la llei.

Albert Cañellas i Pagès, en representació del CUP

Demana saber si això és legal.

Secretària

Respon que és clar que és legal. S’han creat els fitxers de protecció de dades d’acord 
amb la Llei orgànica. No s’ha creat un fitxer per a poder demanar això, si no que es crea 
un fitxer per departaments de manera que totes les dades que recull l’ajuntament tinguin 
cabuda en el seu fitxer personal de protecció de dades. Llavors, per exemple, a la policia 
es poden trobar dades bancàries pel pagament de les sancions i pot haver-hi alguna dada 
relativa a religió, que no és habitual, però en el moment que ha hagut un document que 
ha tingut entrada a la Policia Local que per la raó que sigui, per exemple pot haver hagut 
una baralla per motius religiosos. Si per qualsevol motiu s’ha avocat aquesta informació 
als fitxers policials vol dir que aquest fitxer té dades de caràcter personal d’especial 



protecció, el que fa que s’elevi el nivell de protecció d’aquest fitxer. S’ha de dir quines 
dades conté i de quina mena les conté però això no vol dir que s’hagi de preguntar a 
ningú. Però això dota d’una especial protecció al fitxer de dades de manera a que no es 
pot cedir a tercers per a fer segons quin tractament de dades o que la informació no pot 
sortir de l’ajuntament, com per exemple, el Padró d’habitants.

Alcaldessa

El senyor Manel Ripoll demana la paraula.

Manel Ripoll

Recorda als grups municipals que el proper 3 d’octubre és l’últim dia per a rebre els 
escrits per a l’Avançada.

Alcaldessa

Recorda que és la Setmana de la Gent Gran i que estan tots els regidors i la ciutadania 
convidats a participar en tots els actes que es faran.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21:35 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.

L’alcaldessa                                                            La secretària
Rosa Boladeras Serraviñals                                       Maria Abarca Martínez


