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El Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el dia 11 de Juliol de 2017 va aprovar
l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les dades de
caràcter personal, és el següent:

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 9 DE MAIG DE 2017

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 i Laporta, regidor
- Carme Benito i Gómez, regidora
- Alfredo Prado García, regidor
- Manel Ripoll i Puertas, regidor
- José Antonio Andrés Palacios, regidor
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Albert Cañellas i Pagés, regidor
- Miracle Guerra i Sala, regidora
- Pol Ejarque i Cortés, regidor
- Alfonso Olarte Rodés, regidor

També assisteix l’interventor municipal, Javier Vicen Encuentra.

Absents/excusats:

- Èric Blanco i Moragas, regidor

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

1. Aprovació acta del Ple de 14 de març de 2017.

L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple de 14 de març de 2017 amb 
el resultat següent:

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel 
Ripoll i Puertas (MPC), 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).”



HISENDA

2. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2-2017.
 
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de 
l’Àrea de Finances, amb el text següent:

Durant l’exercici 2017 s’han presentat factures per adquisicions, serveis, i altres 
prestacions corresponents als exercicis 2014 i 2016 incloses al present expedient.

L’article 176.1 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, disposa que només poden 
aplicar-se al pressupost les despeses que es realitzin en el propi exercici.

No obstant la citada limitació legal, i per tal d’evitar l’enriquiment injust de 
l’Ajuntament en perjudici dels creditors de bona fe, l’article 60.2 del Reial Decret 
500/1990 recull la possibilitat que el Ple de l’Ajuntament pugui aprovar les 
obligacions derivades de prestacions realitzades en exercicis anteriors i no 
reconegudes anteriorment, mitjançant el seu reconeixement extrajudicial de crèdits.

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

Atès el que disposa l’article 5.2  de les Bases d’execució del vigent pressupost.

S’acorda:

ÚNIC. Aprovar el reconeixement de les obligacions d’exercicis anteriors núm. 
02/2017, per un import total de 18.855,29€, segons el següent detall:

   EXERCICI 2014

Núm. Factura Data 
factura NIF Tercer Nom Tercer Import Aplicació 

pressupostària

8488 20/10/2014 …………..953S E. J., J.   (LOPD) 181,50 2017 30 337 2269709

EXERCICI 2016

Núm. Factura Data 
factura NIF Tercer Nom Tercer Import Aplicació 

pressupostària

08123-2016-12-24-N 30/12/2016 Q2866001G
CREU ROJA BAIX LLOBREGAT 
CENTRE 2.644,92 2017 24 312 2270609

4001932952 31/12/2016 A83052407
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS 
Y TELÉGRAFOS, S.A. 380,03 2017 02 920 2220109

81612141 22/12/2016
B25740531 CARFIG ENGINEERING, S.L.

2.736,73 2017 11 1532 2100009
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1.000,00 2017 02 920 62601

7110340361 21/12/2016 A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A.
439,90 2017 02 920 63600

2016198 14/11/2016 B62768353
CONDICIONAMENT 
D’ESPAIS INTERIORS, S.L. 2.500,01 2017 33 338 2260909

736/0-16 31/12/2016 B59848093 TRANSBORRAS, S.L. 211,75 2017 30 231 2230009

713/0-16 15/12/2016 B59848093 TRANSBORRAS, S.L. 299,48 2017 30 231 2230009

B160000974 31/12/2016 A08856825
CORBERA Y LA PALMA, S.A.

25,50 2017 11 1532 2210309

80,76 2017 13 136 2210309

1.026,06 2017 20 132 2210309

134,24 2017 11 1532 2210309
031533/0/16/002929 31/12/2016 A80298839

REPSOL COMERCIAL DE 
PRODUCTOS 
PETROLIFEROS, S.A.

298,67 2017 10 151 2210309

201602007686L 30/12/2016 P08000000B
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA 
PROVÍNCIA DE 
BARCELONA

270,00 2017 02 920 2260309

201602007687L 30/12/2016 P08000000B
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA 
PROVÍNCIA DE 
BARCELONA

200,00 2017 02 920 2260309

201602007685L 30/12/2016 P08000000B
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA 
PROVÍNCIA DE 
BARCELONA

2.090,20 2017 02 920 2260309

T16/352 30/12/2016 …………758Y
H. G., F.     (LOPD)

326,65 2017 13 136 2130009

60,39 2017 13 136 2210409
C16/383 30/12/2016 …………758Y H. G., F.     (LOPD)

154,80 2017 13 136 2219909

510 20/12/2016 B64901663
FLORS I MOBLES CORBERA, S.L.

39,00 2017 00 922 2269909

F00847/16 25/10/2016 ………..200Y
F. M., M. C.         (LOPD)

141,24 2017 02 920 2260409

F01024/16 13/12/2016 ………..200Y
F. M., M. C.         (LOPD)

168,45 2017 02 920 2260409

6928/2016 05/10/2016 B63778765 TALLERES VIALPE, S.L. 656,88 2017 10 151 2140009

6940/2016 13/10/2016 B63778765 TALLERES VIALPE, S.L. 145,56 2017 10 151 2140009

6956/2016 19/10/2016 B63778765 TALLERES VIALPE, S.L. 145,08 2017 10 151 2140009

1100423 19/10/2016 ………..527P
S. T., C.

60,00 2017 25 433 2269909



160496 15/12/2016 B62604806
AMTEVO 
MEDIOAMBIENTE, S.L.

1.326,99 2017 13 1621 2269909

11-001/2016 24/11/2016 …………035N
P. G., A.     (LOPD)

332,75 2017 25 433 2269909

172 31/12/2016 B61268181 MIRADOR ROIG, S.L. 777,75 2017 20 136 2210509

   TOTAL 18.855,29  

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón
Explica que es tracta d’aprovar una sèrie de factures que corresponen al 2016 i que 
s’han presentat al 2017. Per fer-les front s’ha de fer un reconeixement extrajudicial 
de crèdits. Una factura d’import 181,50 € correspon al 2014. Totes les altres per un 
valor global de 18.855,00 € corresponen al desembre del 2016. Hi ha una de 
2.736,00 € que és de les fustes de la passarel·la de la riera que s’han hagut 
d’arreglar, una de 1.400,00 € per material d’oficina, una de 1.400,00 € de benzines 
i gasoil de les calderes, un altre de 2.090,00 € per la publicació de les Ordenances 
Fiscals, una de 1.326,00 € per posar oli vegetal, una de 2.500,00 € que és material 
per les carrosses de reis. Les altres són factures mes petites.

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

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

Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC).”

3. Sol·licitud Préstec 2017 Programa de Crèdit Local Diputació de Barcelona.

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

El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017 contempla que part de les 
inversions consignades en el capítol VI de l’estat de despeses es financin amb 
operacions de crèdit. Per tal d’obtenir aquest finançament s’ha previst sol·licitar un 
préstec per import de 1.500.000, 00 € en el marc del programa de Crèdit Local (PCL) 
aprovat per la Diputació de Barcelona i que ha concertat amb l’entitat bancària Banco 
de Sabadell, S.A., essent molt favorable pels interessos municipals al subvencionar 
una part de les càrregues financeres.

Atès el que disposa l’article 52.2  del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per  Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 22.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local 
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i, d’acord amb el que disposa l’article 56 de les Bases d’execució del vigent 
pressupost,  la concertació  d’aquesta operació de crèdit correspon al Ple, ja que  
l’import d’aquesta operació de crèdit supera  el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost de l’any 2017.

S’acorda:

PRIMER. Autoritzar la sol·licitud d’un préstec per import de 1.500.000,00 € amb un  
termini d’amortització a 10 anys, amb 1 any de carència, destinat a finançar les 
següents inversions de l’exercici 2017 contingudes en el pressupost municipal vigent:

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Orgànica Grup 
Programa Econòmica

DENOMINACIÓ

OPERACIÓ DE 
CRÈDIT 2017 

PROGRAMA CRÈDIT 
LOCAL DIPUTACIÓ 

DE BARCELONA
 Import  a sol·licitar

02 933 62200 INVERSIÓ NAUS PER A SERVEIS I 
ENTITATS

400.000,00

11 1532 60960 INVERSIÓ ZONES APARCAMENT CORBERA 
ALTA

150.000,00

13 160 61903 INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURA 
SANEJAMENT

20.000,00

13 1621 62301 INVERSIÓ INSTAL.LACIÓ PUNTS VERDS 25.000,00

24 171 60900 INVERSIÓ SALUT PÚBLICA 18.300,00

30 337 63200 INVERSIÓ CASAL DE LA GENT GRAN LES 
MAGNÒLIES

50.000,00

31 323 63201 INVERSIÓ REPOSICIÓ ESCOLES 36.700,00

34 171 61900 INVERSIÓ PARC DE LA RODA 400.000,00

35 337 63200 INVERSIÓ LOCAL DE JOVES 150.000,00

11 1532 61922 NOVA PAVIMENTACIÓ VORERA PASSEIG 
DELS ARBRES

100.000,00

10 1532 61900 TALÚS CAMÍ DEL PESSEBRE 100.000,00

21 133 60900 APARCAMENT INSTITUT CAN MARGARIT 50.000,00

   TOTAL 1.500.000,00

SEGON. Aprovar la minuta de préstec tipus a subscriure entre l’entitat bancària 
Banco de Sabadell, S.A. i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i que s’adjunta a 
l’expedient.
 
TERCER. Aprovar el conveni tipus regulador de la subvenció entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat destinada a subsidiar el tipus 
d’interès del préstec a concertar que s’adjunta a l’expedient.”

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.



Ramon Gabarrón
Explica que és per donar compliment al Programa d’Actuació Municipal, el PAM i la 
línia de crèdit que figura per fer front a les inversions que es volen fer per valor 
d’1.500.000,00 €. És la sol·licitud, a través de la Diputació, al Banc de Sabadell de 
la línia de crèdit per poder tirar endavant aquestes inversions.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Diu que s’han mostrat contraris en altres Plens i els agradaria preguntar sobre el 
crèdit que es demana i les partides que hi ha, hi ha alguns canvis. En primer lloc la 
inversió de la reposició de les escoles que al PAM constava de 81.700,00 € pel 2017 
i aquí surten 36.700,00 €, els agradaria saber a què es degut. A més, en una de les 
al·legacions que van presentar al PAM és què això es pogués fer tot en un any en 
comptes de tres anys per reduir abans la despesa energètica. D’altre banda, els ha 
sobtat com és que no s’aprova el PAM en aquest Ple com es va anunciar. Van 
presentar al·legacions i els consta que hi ha hagut alguna mes. Van aprovar un 
finançament sense saber si el PAM s’aprovarà o no i quins canvis hi haurà. Perquè 
això porten des de el desembre, el procés ha estat bastant lamentable. Al desembre 
no sabien res, al gener es va presentar el PAM, al març es va aprovar inicialment 
però només les inversions. Desprès del Ple els van passar i van plantejar a l’Avançada 
tot un pla d’actuació mes elaborat amb coses que ells desconeixien i què no hi havia 
aprovat ni inicialment al Ple. Els van dir que al mes d’abril es presentarien 
al·legacions i hi havia dubtes fins a quina data és podien presentar al·legacions. Es 
va dir que s’aprovaria en aquest Ple, no ho estan aprovant i un cop més denuncien 
tot el tema del procés de participació. No sap si ho han intentat fer però evidentment 
si es volia que la gent participés no hi ha hagut la informació adequada, molt poca 
gent coneix sobre el PAM i després fer-ho d’aquesta manera no ho entenen de cap 
manera. I aprovar aquest projectes, molts d’aquests projectes encara no saben si 
realment es duran a terme al 2017 perquè ja estan al maig i alguns projectes que 
segueixen desconeixent què es farà, on es farà o com es farà, com son les naus per 
entitats o el tema de la inversió al parc de la roda que desconeixen totalment el que 
serà. I també referit al tema del PAM, hi havia d’haver segons van anunciar, un 
procés participatiu. Al mes d’abril s’obria el procés de participació. Estan al mes de 
maig i encara no tenen cap mena de coneixement, ningú sap com està això, els 
agradaria preguntar sobre això i el agradaria com a mínim hi hagués una reflexió, 
una autocrítica de com s’està duent a terme tot això del PAM perquè evidentment no 
ho acaba d’entendre. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Diu que ja van mostrar en el seu dia què no estaven a favor del PAM, no en el seu 
sentit de globalitat sinó en molts dels projectes que plantegen. Creuen que a Corbera 
hi ha inversions més necessàries que moltes de les que presenten. Presentaran una 
Moció per al proper Ple però posa com a exemple el Camí Ral que està fet un 
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desastre, es va senyalitzar fa tres o quatre mesos i no han fet res. Parla d’un lloc a 
prop de Corbera alta, la gran oblidada del centre urbà que cada dia està mes morta 
per culpa dels últims anys de gestió del govern. I aquest any lo mateix de lo mateix. 
Han anunciat el parc temàtic, serà una de les quinze mil meravelles. Creu que no 
estan per aquests temes de camps temàtics a la zona. Que ell pugui saber, no s’ha 
parlat amb ningú, l’han fet ells perquè tenen la roda per votar a favor i es igual les 
opinions de la resta. Com han dit els companys de la CUP també creuen que avui 
tocava aprovar el PAM. Abans de venir colant petites coses, ara el crèdit, no, 
presentin el PAM a veure si s’aprova o no. Després, els crèdits, si el PAM estigués 
aprovat per tots amb coneixement de la ciutadania, fer aquest moviment de crèdit 
està bé, no estarien en contra. Aquest es un tema de ciutat per a tres anys, un gran 
tema. I ell ha escoltat moltes vegades en les seves propostes electorals que els grans 
temes serien de participació ciutadana de veritat, no de mentida com es fa en molts 
municipis. Això és de referèndum, que la ciutadania digui SI o NO al PAM. S’hauria 
de posar a votació de la ciutadania, perquè es tenen que votar tres anys, ara que 
comença a haver una mica de calers, unes inversions què només estan d’acord 
l’equip de govern. Ell creu que no representen ni el 50% de la ciutadania. És un tema 
que hauria de ser més participatiu, que segurament haurien canvis de projectes. Són 
molt crítics amb la forma de treballar, és la forma de treballar de la senyora 
Boladeras, no canvia res, ha funcionat sempre el govern de la senyora Boladeras, i 
encara que l’alcaldessa ha sigut d’Esquerra Republicana, aquí no canvia res. I ara 
tindrem dos anys més de lo mateix, i “rodillo” i a favor a favor. Els el que ha passat 
en aquests anys que ell està en aquest ajuntament i no té esperances que canviï, 
dialogar, arribar a acords, agafar propostes de fora de l’equip de govern. Espera que 
al final aquests projectes, no passi com la època de la senyora Boladeras que el que 
costava dos va costar dos i mig, el que costava 1.500.000,00 € va costar 
3.000.000,00 €. A un poble de cinc mil habitants se li va fer un pàrquing de 60 places 
i més fet per una empresa que han estat en presó. Aquí no ha hagut només mala 
gestió, han hagut moltes coses dolentes en aquest poble amb els diners de tots els 
ciutadans. El seu vot serà, per suposat, contrari.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Diu que els van vendre què amb això del PAM es faria un procés participatiu quan en 
realitat era un tràmit de informació pública. Un tràmit que es preveu des de temps 
immemorials. La seva pregunta seria quantes persones han participat fora dels grups 
polítics en al·legacions al PAM.

Alcaldessa
Explica que a part dels grups polítics hi ha hagut una persona que ha presentat 
al·legacions, només una persona. Ha presentat dos al·legacions diferents en dues 
vegades. I ja va explicar que les estaven treballant i per això no es portaven en 
aquest Ple. El PAM no està aprovat però es veuen amb l’obligació, ja que han 
amortitzat un préstec totalment i l’altre aproximadament un valor d’1.600.000,00 €, 
com que la proposta de PAM anava en funció punt per punt d’on traurien els diners, 
si era per refinançament o què, per això ara demanen un préstec d’1.500.00,00 € 



han hagut de refer i posar per cada una de les coses de el que anava. En quant a la 
participació, correcte, van dir que a partir del mes d’abril començarien el procés 
participatiu però com que no està aprovat, per això no han començat i per això es 
retarda. Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarron per explicar les condicions del 
préstec i el que van amortitzar.

Ramon Gabarrón
Diu que vol deixar clar que el que aquí s’està aprovant és només la sol·licitud del 
crèdit d’1.500.000,00 €. Aquest 1.500.00, € és el total que hi ha previst d’inversió 
per a l’any 2017 en quant a inversió finançada de l’Ajuntament a través de la 
Diputació. Ja va explicar que en un principi es volia demanar a la Diputació 
1.000.000,00 € i 500.000,00 € s’aconseguien mitjançant el refinançament de tres 
operacions de crèdit. I el fet del que el romanent de tresoreria que hi ha hagut a 
l’any 2016 de 2.700.000,00 € ha permès que en contes de refinançar aquest crèdit 
el que hagin fet és pagar part d’aquests crèdits, amb lo que el replantejament del 
refinançament es canvia, i que és més positiu, per un crèdit total d’1.500.000,00 € i 
és la quantitat que s’ha de invertir en el 2017. Al marge de les al·legacions que hi 
hagin o que s’aprovi el PAM definitivament. L’únic que estan fent és demanar el 
crèdit, avançar a les necessitats i va dir a la Comissió Assessora que si no s’aprovés 
el PAM, aquest finançament no s’utilitzaria. En relació a les condicions són molt 
favorables, hi ha una subvenció per part de la Diputació d’uns 64.000,00 € per fer 
front als interessos, el que fa que el reals quan s’acabi de pagar aproximadament 
serà del 0,4%. L’explicació és que estan aprovant la sol·licitud d’un crèdit de 
1.500.000,00 €, no estan aprovant el PAM ni l’operació definitiva si es farà o no es 
farà.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Contesta que encara que només estiguin aprovant la sol·licitud del crèdit, és evident 
que ja estan posant els nom dels projectes que són els que volen fer. La pregunta 
específica, és que els ha sobtat que s’hagi reduït el tema de la inversió de l’escola, 
de 81.000.000,00 € a 30.000,00 €. Els agradaria saber perquè. I els projectes, ara 
al mes de maig, si hi ha algú que encara tinguin dubtes que es decideixi no fer-ho al 
2017. També una valoració política, al procés hi havia un mes per presentar 
al·legacions i només una persona les ha presentat, com valoren això. Creuen que tot 
el poble hi està d’acord amb aquest PAM? Creuen que no hi ha hagut prou informació? 
O que el procés no ha estat l’adequat? S’aprovarà al proper Ple de juliol aquest PAM? 
Com valoreu que només hagi sigut una persona que hagi presentat al·legacions.

Alcaldessa
Respon que només que hagi hagut una persona que ha presentat al·legacions no ho 
valora ni bé ni malament. Els grups polítics també han presentat. Si la gent particular 
no ha volgut presentar serà per alguna cosa. S’han d’atendre igual. Ja estan valorant 
una per una totes les al·legacions que s’han presentat i a lo millor alguna es podrà 
tirar endavant. La gent no ha volgut, si que té informació perquè ha sortit publicat 
en un mitjà. Entenem que en la revista hi ha hagut prou difusió i també van fer una 
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sessió convidant a les persones. Per ella no és ni bo ni dolent. Lo de les escoles, dóna 
la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón
Explica en quant a les diferències que observen. Han de tenir en compte que parlen 
del finançament d’1.500.000,00 €. Les inversions previstes en aquest PAM són 
superiors a 1.500.000,00 €. Parlen de 5.917.000,00 € hi ha part d’aquests que es 
financen mitjançant aquest crèdit i altres que es financen mitjançant altres ingressos, 
sobrants dels ingressos del mateix pressupost o que venen d’altres ens com és la 
Diputació o l’AMB. Aquí deu haver la diferència que vostès observen. No obstant ho 
repassaran. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Diu dos apunts. Criticar un altre cop dient que la participació no és entesa quan una 
persona només, forma dels polítics, participa formulant al·legacions. I en segon lloc, 
que el PSOE ha aconseguit que finalment el PAM s’aprovi en l’etapa on ells 
comandaran l’Ajuntament. Han aconseguit retardar l’aprovació definitiva del PAM 
quan la Boladeras sigui alcaldessa. Ho troben totalment sospitós i bé volen comentar 
el fet que un altre cop més es surt amb la seva. 

Alcaldessa
Respon que el fet que només hi hagi a títol individual una persona que presenta 
al·legacions també podem entendre perfectament que les al·legacions a través dels 
grups que les han presentat han estat a nivell personal també posades per allà. No 
han de pensar que això es terrible. Ella no ho veu malament. I això que diu si una 
persona és alcaldessa o és l’altre creu i està convençuda que estan tots treballant en 
el mateix govern i no sap quines coses tenen que canviar. Estan tots treballant en la 
mateixa línia. Això són coses que són molt personals i són opinables. Recorda que el 
que estan fent és una proposta de sol·licitud, desprès falta que els donin el préstec i 
si el concedeixen el tornaran a portar al Ple amb les condicions definitives per si 
s’aprova o no. Dóna pas a la votació.

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

4. Modificació de crèdits 12-2017.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de 
l’Àrea 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, i atès que hi han 
crèdits d’una aplicació  pressupostària de despeses no compromesos, cal tramitar 



expedient de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del 
pressupost no compromeses.

L’interventor municipal ha emès informe favorable que queda incorporat 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. 12/2017 mitjançant:

A) 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 Consignaci 
ó final

_____________ 24 31
1

4650
0

CONVENI 
COL·LABORACIÓ CCBLL 
ACTIVITATS DE 
CONTROL MOSQUITS

0,00 7.500,00 0,00 7.500,00

    TOTAL 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00

Finançament que es 
proposa:

Projecte
Aplicació 

pressupostària Descripció
Consignació 

actual Alta Baixa
Consignaci 

ó final

_____________ 24 31
1

2270
0

TRACTAMENTS 
SANITARIS 27.000,00 0,00 7.500,00 19.500,00

    TOTAL 27.000,00 0,00 7.500,00 19.500,00

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 baixa de crèdits, es considera reduïble 
la dotació d’aquesta  sense pertorbació del servei. 

SEGON. Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 
del Text Refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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TERCER. El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en els termes d’exposició 
pública no es presenta cap reclamació contra el mateix.”

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón

Ramon Gabarrón
Explica que és simplement passar d’una partida a una altre perquè no estava dins 
del pressupost ben assignada. Hi havia de ser del grup 4 perquè és col·laborar en un 
conveni amb el Consell Comarcal pel control de mosquits, de 7.500,00 € i això ho 
tenien ubicat en una partida del grup 2 també en sanitaris i han hagut de crear una 
partida nova que és Conveni col·laboració Consell Comarcal activitats control de 
mosquits i són 7.500,00 que passen d’un grup a l’altre, simplement. 

Xavier Miquel 
Pregunta sobre aquest Conveni saber quina empresa el durà a terme i quines 
actuacions es duran a terme pel control de mosquits i si s’utilitzaran insecticides o 
quin tipus de.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.

Manel Ripoll
Respon que desconeixen l’empresa, va directament al Consell Comarcal per això s’ha 
hagut de fer aquesta modificació perquè ja l’any passat hi anaven al darrera del 
Consell Comarcal, tenien que estar una mica disposats de la partida que tinguessin 
per poder-la ubicar a Corbera. I on s’actuarà pràcticament serà en els invornals i les 
rieres però no porta cap insecticida ni cap producte tòxic perquè el Consell Comarcal 
té garantia que això no es pugui fer servir. L’únic que han tingut que afegir-la un cop 
els han dit la quantitat de diners per fer aquesta actuació. I evidentment l’han de 
passar ràpid perquè han d’actuar abans de l’estiu. En la part que hi hagi més 
mosquits pugui actuar lo més aviat possible. 
L’empresa la desconeix però quan la sàpiguen li faran saber. No hi ha cap cosa a 
amagar.  

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Comenta des de un punt de vista mediambiental, que el servei de control de mosquits 
es una entitat. El Consell Comarcal té un organisme propi cofinançat amb el 
departament de sanitat, amb Diputació i el propi Consell Comarcal. Són tècnics de la 
casa, la direcció es un estament públic i el sistema que s’utilitza en general és aplicar 
uns productes que no permeten que la larva es desenvolupi. Estan parlant del 
mosquit tigre. Té una pàgina web, és un organisme reconegut. És un tema que fa 
molts anys que es porta, va néixer per tota la zona del delta i ha hagut una trajectòria 
d’aquest organisme. No estan parlant d’un contracte amb una empresa fumigadora. 
Volia aclarir això. Com responsable de medi ambient s’ha preocupat d’això. 



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

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), 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).”

SECRETARIA

5. Aprovació Conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant la 
intensificació dels serveis regulars de transport públic de viatgers per 
carretera en horari nocturn.

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

En data 27 de gener de 2017 (ENTRA-2017-888) l’empresa Autocorb SA, 
concessionària del servei públic regular de transport de viatgers per carretera 
Barcelona-Corbera de Llobregat amb filloles (V-1848) ha presentat un escrit 
sol·licitant que s’estudiï la viabilitat de realitzar un allargament horari de la línia e8 
pels dissabtes de tot l’any incorporant quatre expedicions, dues de Corbera de 
Llobregat a Barcelona i dues a la inversa. 

Els Ajuntaments de Corbera de Llobregat i de la Palma de Cervelló consideren 
necessari ampliar l’oferta de transport de viatgers per afavorir la mobilitat en 
transport públic en horari nocturn. Aquestes expedicions es coordinaran amb l’última 
expedició de FGC a la parada de Quatre Camins i l’última expedició de Renfe a la 
parada de Molins de Rei, dins el servei públic regular de transport de viatgers per 
carretera.

A aquest efecte el Departament de Territori i Sostenibilitat, a instància de la 
concessionària, ha emès la Resolució de data 17 de febrer de 2017, autoritzant   
l’empresa Autocorb SA a que incorpori quatre noves expedicions a la línia e8, 
conforme als horaris que s’adjunten a la resolució.

Amb aquesta documentació de base i l’elaborada pels tècnics de l’empresa i dels 
Serveis Territorials a Barcelona, el Servei de Transport Públic per Carretera de la 
Generalitat de Catalunya ha tramés el text del Conveni per a la millora de les 
comunicacions mitjançant la intensificació dels serveis regulars de transport públic 
de viatgers per carretera entre Corbera de Llobregat i la Palma de Cervelló en horari 
nocturn. Al mateix temps aquest conveni fixa, a banda dels horaris de les 
expedicions, el règim de finançament estable que garanteix l’equilibri econòmic 
necessari per assolir uns nivells correctes de prestació del servei en benefici de les 
persones usuàries. El repartiment dels costos per a l’exercici 2017 són els següents:

Ajuntament de Corbera de Llobregat.... 9.389,52 euros 
Ajuntament de la Palma de Cervelló..... 3.278,88 euros
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Així mateix, s’incorpora a l’expedient la Memòria justificativa del compliment dels 
requisits previstos en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic 
i l’informe de la secretària general de la Corporació.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar el Conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant 
mitjançant la intensificació dels serveis regulars de transport públic de viatgers per 
carretera entre Corbera de Llobregat i la Palma de Cervelló en horari nocturn, per a 
l’any 2017, a formalitzar entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’Ajuntament de la Palma de Cervelló i 
l’empresa Autocorb, SA, d’acord amb el text del document que consta a l’expedient.

SEGON.  Autoritzar i disposar la despesa de 9.389,52 euros, en concepte d’aportació 
pels costos d’explotació del servei de transport, amb càrrec a l’aplicació 
21.4411.47902 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’aprovació de modificacions no substancials.

QUART. Facultar a l’alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura del conveni. 

CINQUÈ. 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 Rocas.

Mercè Rocas
Explica que el passat Ple del 14 de març es va aprovar el conveni per a la millora de 
les comunicacions mitjançant el servei regular del transport públic. Al 27 de gener, 
Autocorb l’empresa concessionària d’aquest servei públic, va presentar un escrit on 
sol·licita l’allargament d’horari per incorporar als dissabtes quatre expedicions en la 
línia e8, el que es aprovar al Ple. Els ajuntaments de Corbera i la Palma consideren 
important tirar endavant aquesta millora per als dos municipis. En aquell moment es 
comunica en Ple que la prova pilot es pagaria mitjançant factura però atenent les 
noves consideracions d’intervenció de l’ajuntament de Corbera per incloure aquesta 
despesa en el conveni anual, es proposa al Ple la inclusió i aprovació d’aquest servei 
revisable a final del 2017. Tal com va comentar és una prova pilot i evidentment 
també la previsió de costos d’aquest servei.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Reitera els comentaris que ja havien fet al Ple anterior o l’altre de les possibles 
millores. Suposa que ja estan treballant en això. Votaran a favor perquè consideren 



que s’està treballant en una bona línia i millor si arriben les millores que van 
comentar.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Pregunta sobre una consulta que li van fer uns joves. Pregunta si l’últim bus nocturn 
que va és de les tres de la matinada.

Mercè Rocas
Diu que el de les tres de la matinada, és el que surt de Barcelona a les dos i deu i 
arriba a Corbera a les tres de la matinada. Després no hi ha més. Avança que a partir 
del 15 de maig i donant suport a aquestes dues línies, els diumenges al matí i haurà 
una expedició a les 6:35, s’avança un hora que sortirà de Corbera i tindran una 
expedició més d’hora per recollir usuaris per tornar a Corbera. S’ha fet més curta 
l’espera per als usuaris que han de tornar del dissabte al diumenge. 

Antonio Moreno
Diu que s’adhereix al que ha dit el company, creu que estan treballant aquest tema 
i votaran a favor.

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

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), 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). “

6. Aprovació esmena a l'acta de les operacions de delimitació entre els 
termes municipals de Corbera de Llobregat i de Cervelló.

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

En data 3 de febrer de 2016 es van dur a terme les operacions de delimitació entre 
els termes municipals de Cervelló i Corbera de Llobregat, de la que se’n va extendre 
una acta signada per ambdues comissions de delimitació i un annex consistent en un 
plànol a escala 1:1000.

Amb posterioritat es va detectar una errada en la descripció de la línia de terme entre 
els fites primera (F1) i segona (F2), per la qual cosa s’ha procedit a esmenar aquesta 
fita que queda descrita en l’esmena a l’Acta de les operacions signada el 7 de 
setembre de 2016 pels representants dels Ajuntaments i dels tècnics de la 
Generalitat.
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L’esmena a l’acta i els documents complementaris s’han d’aprovar de conformitat 
amb el procediment d’aprovació de les actes de les operacions de delimitació previst 
a l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals, sotmetent l’esmena a 
aprovació pels ajuntaments afectats.

S’incorpora a l’expedient l’informe de la Secretaria general de l’Ajuntament, del que 
se’n desprèn que l’aprovació requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre 
legal dels seus membres.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar l’Esmena a l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Corbera de Llobregat i de Cervelló signada el 7 de setembre de 2016 
i l’Annex a l’Acta que consisteix en la línia definida en un plànol escala 1:1.000 que 
queda incorporat a l’expedient.

SEGON. Notificar el precedent acord a l’Ajuntament de Cervelló i a la Direcció 
General d’Administració Local.”

Alcaldessa
Explica que al 3 de febrer de 2016 es van dur a terme les operacions de delimitació 
entre Cervelló i Corbera de Llobregat. Amb posterioritat es va detectar una errada 
de la fita F1 i F2. Es va procedir a esmenar i queda descrita en l’acta de les operacions 
signades el passat 7 de setembre de 2016 pels representants dels ajuntaments i els 
tècnics de Cervelló, Corbera i la Generalitat. L’esmena a l’acta i els documents 
complementaris s’han d’aprovar amb conformitat del procediment d’aprovació de les 
actes de les operacions de la delimitació. El que porten al Ple és, per una banda 
aprovar l’esmena de l’acta de les operacions de delimitació i l’annex de l’acta que 
consisteix en la línia ja definitiva en un plànol d’escala 1:1000, que queda incorporat 
a l’expedient i notificar el present acord a l’Ajuntament de Cervelló i a la Direcció 
General de l’Administració Local. Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Pregunta si d’aquesta comissió hi ha algun membre de l’oposició. 

Alcaldessa
Contesta que no.

Secretària
Aclareix que la composició de la comissió be determinada per la normativa. A la 
comissió de la delimitació hi ha l’alcalde, el regidor normalment responsable 
d’urbanisme, el tècnic i el secretari.

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



“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), 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).”

7. Supressió Registre municipal de parelles i/o unions civils.

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

El Ple de la Corporació en sessió celebrada el 12 de febrer de 1988 va acordar la 
creació del Registre administratiu municipal de parelles i/o unions civils de Corbera 
de Llobregat. El seu objecte era disposar d’un instrument on es poguessin inscriure, 
de forma totalment voluntària, les parelles que convisquessin al municipi sense estar 
casades, amb independència de llur orientació sexual, de conformitat amb els criteris 
que allà s’aprovaven.

Aquests registres municipals complien la finalitat de facilitar a les persones que ho 
desitgessin un element de prova de la seva relació, quan encara no hi havia 
reconeixement legal de les formes d’unió no matrimonial i de la regulació del 
matrimoni de persones del mateix sexe.

Tant la seva creació com la seva supressió, tenen caràcter voluntari i s’emmarquen 
en les potestats d’organització i en l’exercici de l’autonomia local.

La Llei 13/2005, d’1 de juliol, va modificar el codi civil estatal en matèria de dret a 
contreure matrimoni, permetent per primera vegada a persones del mateix sexe 
contreure matrimoni.

Posteriorment, la reforma del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i a la família, operada a través de la llei 25/2010, de 29 de juliol, determina 
el nou règim de les unions estables no matrimonials.  

Finalment la Generalitat de Catalunya en virtut del Decret llei 3/2015, de 6 d’octubre, 
de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu a la creació del Registre de parelles estables ha creat el Registre 
de parelles estables de Catalunya. 

En virtut de l’Ordre JUS/44/2017, de 28 de març, s’ha aprovat el seu  reglament 
regulador, que ha entrat en vigor el dia 1 d’abril de 2017. De conformitat amb 
aquesta normativa, s’hi podran inscriure totes les parelles de persones residents a 
Catalunya que ho desitgin i acreditin el compliment de les condicions requerides pels 
articles 2341 i 234-2 del llibre segon del Codi Civil de Catalunya.

Amb la creació d’aquest nou registre unificat ha quedat superada la possible utilitat 
que poguessin tenir els registres municipals els quals, a més, han estat totalment 
obviats en la normativa actualment vigent.   
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S’acorda:

PRIMER. Aprovar la supressió del Registre Municipal de parelles de fet de Corbera 
de Llobregat. 

SEGON. En els mateixos termes en que es va procedir en el moment de la seva 
creació, donar trasllat d’aquest acord al president del Govern espanyol, al ministre 
de Justícia, al Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació Catalana de Municipis per al seu coneixement i efectes.

TERCER. Fer constar que el Registre Municipal d’unions estables de parelles 
continuarà causant efectes per a les parelles que constin inscrites, pel que fa a 
l’expedició de certificats d’assentaments que hi constin fins a la data de supressió, a 
instància de qualsevol dels membres de la unió interessada o dels Jutjats i Tribunals 
de Justícia.”

Alcaldessa
Explica que en el Ple de sessió celebrada al 12 de febrer de l’any 1998, es va acordar 
la creació del Registre administratiu municipal de parelles i unions de fet a Corbera 
de Llobregat. El seu objecte era disposar d’un instrument i era voluntari per les 
parelles que convisquessin al municipi sense estar casades, amb independència de 
la seva orientació sexual i de conformitat amb els criteris que s’aprovaven. Aquests 
registres complien la finalitat de facilitar a les persones d’un element de prova de la 
seva relació quan encara no hi havia reconeixement legal de les formes d’unió no 
matrimonials. Tan la seva creació com la seva supressió tenen caràcter voluntari i 
s’emmarquen en les potestats d’organització i en l’exercici de l’autonomia local. La 
Llei 13/2005 de l’1 de juliol va modificar el codi civil estatal en matèria de dret a 
contraure matrimoni, es permet per primera vegada a persones del mateix sexe a 
contraure matrimoni. Va haver una reforma del llibre segon del codi civil de 
Catalunya de la Llei 25/2010 del 29 de juliol on determina el nou règim de les unions 
estables no matrimonials i finalment la Generalitat de Catalunya en virtut del decret 
de la Llei 3/2015 de 6 octubre i de modificació i de modificació de la Llei 25/2010 del 
29 de juliol del llibre segon, ha creat el Registre de Parelles estables a Catalunya. En 
virtut de l’ordre de 28 de març s’ha aprovat el seu reglament regulador que ha entrat 
en vigor des de el dia 1 d’abril de 2017. Amb la creació d’aquest nou registre unificat 
ha quedat superada la possible utilitat que poguessin tenir els registres municipals, 
que han estat totalment obviats a la normativa vigent. L’únic que serà vàlid, a partir 
d’aquest moment, és l’unificat de la Generalitat. Proposen la supressió del Registre 
de les Parelles de Fet en els mateixos termes en que es va procedir a aprovar-lo i fer 
constar que el registre municipal d’unions estables de parelles continuarà causant 
efectes per les parelles que constin inscrites pel que fa a l’expedició de certificats 
d’assabentaments que constin fins a la data de supressió i a instàncies de qualsevol 
membres de tribunals de justícia. Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Diu que votaran favorablement malgrat estar en contra. No en contra del punt de 
l’ordre del dia sinó de la normativa que han obviat als municipis. La Llei 26/2010 
preveu per l’aprovació dels reglaments que es consulti a les corporacions locals sobre 



la possible afectació de la normativa reglamentaria a nivell local. No entenen com 
s’ha obviat als registres municipals de parelles i unions civils, uns registres pioners, 
sobre tot a Catalunya, en matèria de parelles estables. Votaran a favor però ho diran 
amb la “boca petita”.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Comenta que a la Comissió Assessora van fer un debat sobre aquest tema i li sembla 
que hi ha més de quatre-centes parelles al registre de l’Ajuntament de Corbera. I 
ara han d’anar a la Generalitat a registrar-se de nou. Estan parlant del centralisme i 
la Generalitat és molt centralista. Espera que la propera Generalitat que tinguin no 
serà tan centralista, no serà Barcelona “el cul del mon” sinó que la resta de llocs i 
els municipis tindran un paper més important. Espera que aquestes quatre-centes 
persones de Corbera ja estaran registrades automàticament allà. Sembla que 
necessiten tenir un funcionari més per fer lo de sempre per fer una feina que ja està 
feta a Corbera. Lo de sempre, al registre hauran d’anar a les delegacions territorials 
de la Generalitat, en el millor dels casos espera que els de Lleida no hagin de venir 
a Barcelona. Tot això que han treballat els municipis amb despesa municipal, la 
Generalitat ha de reconèixer això, com a mínim fer un traspàs d’informació. Tal i com 
està la Llei aquest certificat no serveix de res si no és el de la Generalitat. En aquest 
sentit és, una vegada més, un pas en darrera. El que tenía que fer l’administració fa 
molt de temps, ja ho feien els municipis. Per tant, no amb “la boca petita”, ell té la 
boca gran, per imperatiu legal votarà què si.

Alcaldessa
Contesta què també, per desgràcia, no tots els municipis el feien. Al menys es donarà 
sortida. Està d’acord que al menys s’haurien de poder traspassar les dades. Dóna la 
paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Diu que, més que una explicació de vot, vol fer un reconeixement al servei que ha 
fet el Registre Municipal de parelles de fet a la ciutadania de Corbera i reconèixer, 
perquè fa molts anys i els que van aprovar que es crees va ser un petit acte de 
valentia. Perquè no tothom hi estaven d’acord. Perquè sempre hi ha persones que 
no contentes amb els seus principis morals els volen imposar als altres. Que hi Les 
parelles, per els motius que fossin, no optessin per legalitzar la seva situació o no 
poguessin, pensa que va tenir molta importància. I que aquesta iniciativa la prengués 
aquest Ajuntament, també. La portada a la pràctica també va tenir les seves 
controvèrsies i dificultats. Ella vol agrair, tan als regidors que van tenir la iniciativa, 
a les persones que l’han portat a la pràctica i als funcionaris que s’han ocupat de la 
creació i manteniment del registre, doncs també un petit reconeixement, que moltes 
vegades se’n obliden. Aquí queda el que hi ha constància al Registre per qualsevol 
requisit legal que necessitin les parelles i sempre poden obtenir el certificat 
corresponent. 
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Pregunta un dubte que ha comentat el senyor Antonio Moreno i que no han contestat, 
el tema que si la gent es vol registrar-se en aquest Registre únic ho podrà sol·licitar 
des de Corbera o s’haurà de desplaçar perquè sinó entenen que és un greuge 
comparatiu amb la gent que obté per el matrimoni civil.

Alcaldessa
Contesta que la normativa no ho contempla que es faci des d’aquí. Sembla ser que 
es podrà fer telemàticament. Des de Corbera no tenen la possibilitat de fer-ho.

Xavier Miquel
Pregunta si es podria mantenir aquest Registre que tenen actualment.

Alcaldessa
Contesta que no perquè està aprovat l’altre. Al no haver-hi més intervencions, 
demana es passi a votació.

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), 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).”

A continuació la presidenta proposa la incorporació d’un assumpte a l’ordre del dia, 
per raó d’urgència. Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per majoria absoluta dels 
presents.

HISENDA

URGÈNCIA I. Aprovació del Pla econòmic financer per als exercicis 
20172018.

Vista la proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea de Finances, i prèvia inclusió per 
majoria absoluta de la urgència, amb el text següent:

Per resolució de l’Alcaldia 2017/271  de data 24 de febrer de 2017, es va aprovar la 
liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l'exercici 2016.

D’acord amb el que disposa l’article 16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, 
de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats, 
l’Interventor municipal va emetre informe sobre l’avaluació del compliment dels 
objectius de caràcter macroeconòmic aplicats als ens locals de forma individual per 
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’ abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF), i es constata l’ incompliment de l’objectiu de la regla de despesa 
establert en l’article 12 de la LOEPSF, amb una diferència entre el límit de la despesa 



de 2016 i la despesa computable liquidada en el pressupost 2016 de -386.550,36 €, 
representant un increment de la despesa computable de l’exercici 2016 respecte de 
l’exercici 2015 del 5,66%, superior a la taxa de referència per a  l’exercici 2016 del 
1,8%.

L’informe de l’interventor municipal que queda incorporat a l’expedient d’aprovació 
del pla econòmic i financer, constata l’ incompliment de l’objectiu de la regla de 
despesa com a conseqüència d’un nivell d’execució de despesa per a inversió a 
l’exercici 2016 per sobre de l’import compatible amb el compliment de la mateixa.
 
L’article 21 de la LOEPSF  disposa que en el supòsit d’incompliment de la regla de la 
despesa és necessari l’aprovació d’un Pla econòmic i financer amb l’objectiu de 
regularitzar la desviació pressupostària  en el termini màxim determinat per l’any en 
curs i el següent. La seva aprovació correspon al  Ple de la Corporació d’acord amb 
l’establert a l’article 23 de la LOEPSF.

L’article 23.4 de la  LOEPSF determina que les entitats locals han de comunicar els 
plans econòmic i financer a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, per a la seva aprovació, llevat que la comunitat autònoma 
corresponent tingui atribuïda a l’estatut d’autonomia la tutela financera de les 
entitats esmentades, cas en què s’han de comunicar a aquesta.

Vista la nota informativa de la Direcció General de Política Financera, Assegurances 
i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d’Economia  i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya, sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a 
l’exercici 2017,  de data 31/01/2017, en què a l’apartat 10 estableix el procediment 
a aplicar en cas d’incompliment dels indicadors de caràcter macroeconòmic als ens 
locals de forma individual per la LOEPSF, cal aprovar un pla econòmic financer pel 
Ple de la Corporació en el termes previstos a l’article 21 de la LOEPSF, i a l’article 10 
de l’Ordre ECF/138/2007, i que s’ha d’acreditar mitjançant la tramesa al departament 
de la Vicepresidència i d’Economia  i Hisenda de les previsions d’ingressos i despeses 
per als exercicis compresos en el pla i de la memòria del president o de la presidenta 
de l’ens local relativa a les hipòtesis utilitzades en l’elaboració de les previsions.

De conformitat amb el que disposa l’article 9.2 de la ordre HAP/2015/2012,  d’1 
d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d’informació 
previstes a la LOEPSF la Corporació Local, en el termini de cinc dies naturals des de 
l'aprovació del pla econòmic i financer per la pròpia Corporació Local o per l'òrgan 
que exerceixi la tutela financera, segons escaigui, ho remetrà al Ministeri d'Hisenda 
i Administracions Públiques per a la seva aprovació i/o publicació al seu portal web, 
segons correspongui.
 
Vista la memòria d’Alcaldia que consta a l’expedient relativa a les mesures a aplicar 
per reduir el volum de despesa compatible amb el compliment de la regla de la 
despesa, i a les hipòtesis utilitzades en l’elaboració de les previsions d’ingressos i 
despeses durant el període vigència del pla econòmic i financer.
                                                                                                       
S’acorda:
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PRIMER. Aprovar el Pla econòmic i financer per als exercicis 2017-2018 que queda 
resumit documentalment amb el model PR-1.2 adjunt a la present proposta, amb les 
actuacions i mesures per regularitzar la situació pressupostària d’incompliment de la 
regla de la despesa en la liquidació del pressupost de 2016. 

SEGON. Traslladar el Pla econòmic i financer per als exercicis 2017-2018 per a la 
seva aprovació  a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia  i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya.

TERCER.  Remetre el Pla econòmic i financer per als exercicis 2017-2018 al Ministeri 
d’Hisenda i Funció Pública, un cop aprovat per la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d’Economia  
i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.”

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón
Explica que es tracta d’un pla econòmic financer que s’ha de portar a terme per 
regularitzar la desviació de la regla de la despesa, ja ho van comentar. En 
compliment amb la liquidació del 2016 en els paràmetres i aspectes més importants 
en quant a l’objectiu de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Tot i 
haver aconseguit un superàvit de 4.228.00,00 €, tot i haver assolit un romanent de 
tresoreria per a despeses generals positius de 2.700.000,00 €, tot i haver reduït 
l’endeutament fins un 62% sobre els ingressos corrents amb un import total de 
9.370.000,00 €, no ha estat possible complir amb la regla de la despesa de 2016 
amb un excés de 386.000,00 €. Un increment computable sobre el 2015 del 5,66% 
sobre l’autoritzat d’un 1,8%, amb un diferencial del 3,86%. Cal aprovar un pla 
econòmic financer per regularitzar aquesta desviació motivada principalment pel 
increment d’inversions respecte a l’any anterior 2015. Com la situació de 
l’ajuntament ha anat millorant pot invertir més i en el 2016 ja s’ha començat a 
produir aquesta inversió. Degut a la inversió mínima que hi havia anteriorment  no 
s’ha complert amb la regla de la despesa. La qual cosa no vol dir, que tots els 
paràmetres de la liquidació i del pressupost són positius, molt positius. Els motius 
d’incompliment de la regla de la despesa que pot afectar igualment en els anys 
següents són el finançament amb fons finalistes, subvencions, transferències d’altres 
ens com és la Diputació, l’AMB, la Generalitat o el Consell Comarcal que en l’any 
2016 es van reduir en 225.000,00 €. Fa que sigui un dels motius que no s’hagi 
complert la regla de la despesa. Principalment és l’increment de les inversions i 
transferències en 400.000,00 € que s’han produït en el 2016. Si tenen en compte 
que pel càlcul de la regla de la despesa no s’han de valorar les despeses finançades 
amb fons finalistes dels capítols 4 i 7 que són transferències, subvencions rebudes, 
tampoc es conten les despeses financeres de les amortitzacions dels préstecs  i els 
interessos del deute, fa que la xifra computable es redueixi sobre les despeses reals 
o totals. Estan parlant d’una xifra de 10.000.000,00 € aproximadament que s’han de 
valorar. Es fàcil poder-ho sobrepassar en el moment de necessitat de majors 
inversions. Els aspectes de despesa computable i no computable que intervenen en 



el càlcul de la regla de la despesa genera que el càlcul i previsió d’aquest Pla 
econòmic financer és en funció d’una estimació de la seva execució final. Això fa que 
difereixi substancialment del pla pressupostari plurianual basat en la previsió inicial 
del pressupost que presentaran després en l’apartat de control. Tot i que s’analitzen 
magnituds diferents són una mateixa realitat i un mateix resultat final. Amb aquest 
Pla es tracta d’informar de la regla de la despesa i de les mesures que s’han de 
prendre per aconseguir-ho. Es basa principalment en la previsió, igual que anys 
anteriors, de no execució del total de la despesa perquè no s’assolirà o perquè es 
traslladarà a anys posteriors amb percentatges similars als anys anteriors i és el que 
es proposa a l’aprovació d’aquest Ple.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Explica que han votat a favor de la urgència però no entenen la urgència perquè ja 
ho va explicar el senyor Gabarron en una sessió en la que estava l’interventor. 
Pregunta perquè no s’havia presentat de forma ordinària. I com no han participat i 
no es poden fiar s’abstindran.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Diu en relació a la urgència que també entenen que era una cosa que ja es coneixia 
des de fa temps, també és el tema del temps per estudiar tots aquests documents. 
Se’ls va enviar dijous al mig dia i es complicat estudiar tot això. Així ràpidament hi 
ha canvis en la previsió per l’exercici 2017 es diferent que el pressupostos que es 
van aprovar al desembre. Hi ha capítols que són diferents, si els poden explicar a 
que correspon. I també al capítol 6 de l’estat de despeses que és inversió parla del 
2017 i 2018 hi ha només 1,8 milions d’euros d’inversió, el 2019 no surt quan s’està 
parlant de gairebé 4.000.000,00 € d’inversió.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón
Contesta que si es veritat que s’havia parlat anteriorment si bé primer s’havia 
d’aprovar la liquidació del pressupost. I fins que no s’ha liquidat no es sabia realment 
la situació final i el que s’havia de fer. I es va acabar un parell de dies abans de que 
se’ls envies i desprès es va repassar. Perquè no només hi ha el Pla econòmic financer 
de la regla de la despesa sinó que també hi ha la previsió dels propers quatre anys 
en quant l’evolució del pressupost. Això es presenta cada any.
Es diferent perquè el que parlaran desprès és refereix a les previsions inicials del 
pressupost i en aquest cas estan parlant de la regla de la despesa, que és la despesa 
computable i per tant hi ha alguna diferència en quant a imports important i 
considerable i reflectir en aquest aspecte quines són les mesures que s’han de 
prendre. En relació als imports que troben diferents, canvis substancials del 
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pressupost no els hauria d’haver. En xifres d’inversió, parlava del 1.800.000,00 € 
que és la xifra del crèdit financer que demanen, el 1.500.000,00 € més els 
171.000,00 € del crèdit local per part de la Diputació que es demana cada any i no 
té cap tipus de interès i cost.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Interventor.

Interventor
Explica que dels dos documents que es presenten avui, un és el Pla pressupostari a 
quatre anys, 2017 mes els propers tres anys, en aquest si es contempla el pressupost 
inicial més la previsió de l’evolució dels pressupostos inicials durant aquest tres anys. 
En canvi quan parlen del Pla econòmic financer, el punt en el que estan, conté 
l’estimació dels exercicis 2017-2018 de quin serà el nivell d’execució real de la 
despesa, no de la previsió inicial del pressupost sinó de l’estimació de la liquidació 
del pressupost al final de l’exercici. Parteixen del pressupost inicial i amb la regla de 
la despesa es mesura la despesa d’una administració pública en un exercici. L’any 
2016, aquest increment de la despesa computable només podia ser d’1,8% i en el 
cas de Corbera va ser de 5,4% donat que havia més recursos que permetien fer un 
major esforç inversor. A partir d’aquí s’han d’adoptar mesures per complir amb la 
regla de la despesa a l’exercici 2017. Al 2017 es preveu que el límit de l’increment, 
la despesa corrents i d’inversió, sigui del 2,1%. Per poder complir, l’única condició 
és que la despesa sigui compatible amb aquell increment del 2,1%. El que conté el 
Pla, és fonamentalment que en la despesa corrent, el nivell d’execució s’estima que 
serà molt similar al del 2016 en cada capítol i a nivell d’inversió, s’estima per poder 
complir, haurà d’haver un nivell d’execució més alt que l’exercici 2016. És el que 
permet que, a pesar que el pressupost inicial conté un increment de la inversió 
significatiu, es pugui realitzar una execució compatible amb un increment de la 
despesa computable del 2,1%.

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

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

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

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

A continuació la presidenta proposa la incorporació d’un assumpte a l’ordre del dia, 
per raó d’urgència. Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per majoria absoluta dels 
presents.

SECRETARIA

Urgència II. Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic 
Municipal per a la introducció de la regulació relativa a les vídeoactes.



Vista la proposta de l’Alcaldia, i prèvia inclusió per unanimitat de la urgència, amb el 
text següent:

El 20 de març de 2017 (RE 2546/2017), el portaveu del grup municipal de CDC ha 
presentat una Moció per la qual sol·licita la Modificació del ROM per a la implantació 
de les videoactes amb el text que es transcriu.

“L’entrada en vigor d’aspectes importants de la Llei 39/2015 i la Llei 40/2015 ha fet 
que s’hagi propiciat la transformació digital de les entitats locals i una nova manera 
d’entendre l’administració.

En clau d’administració electrònica parlem de plataformes de gestió que incorporen 
sistemes de tramitació d’expedients i gestores de documents electrònics, sistemes 
de certificació i signatura electrònica, seus electròniques, complements per a la 
gestió de registres, taulers d’anuncis, notificacions electròniques, factures, 
interoperabilitat, seguretat,... 

L’article 18 de la Llei 40/2015 estableix  que les sessions que celebri l’òrgan col·legiat 
es poden gravar i que el fitxer resultant de la gravació, juntament amb la certificació 
expedida pel secretari de l’autenticitat i la integritat d’aquest, i tots els documents 
en suport electrònic que s’utilitzin com a documents de la sessió, poden acompanyar 
l’acta de les sessions, sense necessitat de fer-hi costar els punts principals de les 
deliberacions.

Atès que la informatització del sistema de registre de les sessions plenàries de 
l’Ajuntament pot produir un efecte d’estalvi important de recursos humans i tècnics, 
es considera necessari l’adopció de les mesures que així ho permetin.

Atès que els articles 49 i 50 del Reglament orgànic municipal regula el règim de les 
actes de les sessions,  considerem adient la seva modificació puntual sense perjudici 
de que posteriorment es pugui abordar una modificació en profunditat.”

Durant el transcurs de la Comissió Assessora s’ha consensuat la seva transformació 
en proposta d’acord per tal de dur a terme la tramitació de l’expedient i sotmetre a 
Ple la seva aprovació inicial. Tot i així, en aquella sessió no s’ha pres la decisió 
corresponent.

Posteriorment l’equip de govern, un cop escoltada la secretària general, ha pres la 
decisió d’iniciar la tramitació de la modificació del ROM.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 819/2017, de 8 de maig, s’ha nomenat la Comissió 
d’estudi encarregada d’aprovar el text de l’avantprojecte, integrada pels membres 
de la Comissió Assessora presents en l’equip de govern i pel Sr. Pol Ejarque i Cortés 
en representació de CDC. 

El text que finalment se sotmet a aprovació inicial incorpora el text proposat a la 
moció de CDC i afegeix una disposició transitòria en la qual es condiciona l’entrada 
en vigor d’aquesta modificació amb la implantació de les mesures tècniques 
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necessàries a l’efectiva existència de consignació pressupostària suficient, 
determinant com a data límit l’aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 
2019.

La documentació existent a l'expedient compleix el que determinen els articles 60 a 
66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, i la secretària general ha emès informe jurídic 
favorable amb anterioritat per al cas que la moció es transformés en proposta 
d’aprovació.

La competència per a l'aprovació de la modificació del Reglament Orgànic Municipal 
correspon al Ple municipal, d'acord amb allò establert a l'art. 22.2.d) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i a l'art. 52.2.d) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, que haurà d’adoptar l’acord amb el quòrum 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, segons 
determina l’article 47.2.f de la Llei 7/1985.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació dels articles 49 i 50 del Reglament 
orgànic municipal (ROM) que passaran a tenir el redactat següent:

Art. 49 ROM. Actes de les sessions

1. De cada sessió que celebri el Ple de la Corporació el/la secretari/ària 
aixecarà acta escrita que contindrà les dades següents:

a. Lloc de celebració, dia, mes, any i hora de començament i aixecament 
de la sessió

b. Nom i cognoms del/la president/a així com dels regidors i de les 
regidores que assisteixen, dels/les que hagin excusat la seva absència 
i/o dels/les que no hagin assistit sense excusa prèvia.

c. Caràcter ordinari, extraordinari o extraordinari i urgent de la sessió i si 
aquesta se celebra en primera o en segona convocatòria. 

d. Assistència del/la secretari/ària o persona que legalment el/la 
substitueixi i presència de l’interventor/a, en el seu cas.

e. Enunciat dels assumptes tractats amb expressió del resultat de les 
votacions i transcripció dels dictàmens o acords aprovats.

2. Aquesta acta es complementarà amb la gravació en vídeo de les imatges i 
de l’àudio de les sessions plenàries de manera íntegra, de forma que les 
intervencions dels regidors i de les regidores seran íntegrament recollides 
en suport videogràfic, que tindrà la consideració de vídeo acta, identificant 
l’hora, minut i segon en que es produeixi la gravació.

3. El fitxer resultant de la gravació s’acompanyarà de certificació expedida 
pel/per la secretari/ària de l’autenticitat i integritat del mateix.



4. L’acta de cada sessió plenària recollirà les dades establertes a l’apartat 
primer i les metadades dels vídeos enregistrats, substituint-se la 
transcripció escrita dels resums dels debats que hi hagi durant les 
deliberacions dels diferents assumptes per un enllaç al vídeo de la gravació 
d’aquests.

Art. 50 ROM. Aprovació de les actes.

1. Les actes, en els termes definits a l’article anterior, es sotmetran a 
aprovació en la sessió plenària ordinària següent.

2. Un cop aprovades se signaran digitalment per l’Alcaldia i la Secretaria 
restant incorporades al llibre corresponent a les Sessions del Ple.

3. Aquest llibre, instrument públic solemne, s’estendrà en format digital i 
haurà de contenir el corresponent segell electrònic d’òrgan així com la 
diligència electrònica del/la secretari/ària municipal comprensiva de la 
data d’obertura i, en el seu cas, del seu tancament.  

SEGON. Afegir una disposició transitòria amb el redactat següent:

Disposició transitòria. Entrada en vigor dels articles 49 i 50.

L’entrada en vigor d’aquests articles i la implantació de les mesures tècniques 
necessàries per a la implantació de les videoactes restarà condicionada a 
l’efectiva existència de consignació pressupostària suficient, establint-se com 
a data límit l’aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019.

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

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

CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia per a l’execució d’aquests acords així com de totes les 
incidències que se'n puguin derivar.” 
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Alcaldessa
Explica que CDC van presentar una Moció el 20.03.2017 per la implantació d’un 
sistema d’àudio i vídeo acta de les sessions del Ple. Han estat parlant amb ells per 
poder transformar aquesta Moció en una proposta d’acord. El que tracta és la 
sol·licitud de la modificació del ROM per la implantació de les vídeoactes amb el text 
que es transcriu. Atès que la informatització del sistema de registre de les sessions 
plenàries de l’Ajuntament pot produir un efecte d’estalvi important de recursos 
humans i tècnics, es considera necessari l’adopció de les mesures que així ho permet 
i es considera adient la modificació puntual del ROM. Durant el transcurs de la 
Comissió Assessora es va consensuar la seva transformació amb una proposta 
d’acord per tal de dur a terme la tramitació de l’expedient i sotmetre al Ple la seva 
aprovació inicial. No va quedar tancat. Posteriorment, l’equip de govern, un cop 
escoltada la secretària general, ha pres la decisió de la modificació del ROM i una 
vegada parlat amb CDC, s’ha fet decret d’alcaldia 819/2017 de 8 de maig. La 
modificació del ROM és competència del Ple, si ara s’aprovés la Moció, la proposta 
hauria d’anar en un altre Ple i es retardaria. Es per això. En el decret s’encarrega una 
comissió d’estudi d’aprovar el text de l’avant projecte, integrada pels membres de la 
Comissió Assessora presents en l’equip de Govern i pel senyor Pol Ejarque en 
representació de CDC. El text que proposen per la proposta d’acord, és integra, el 
text de la Moció amb una excepció que han parlat amb ells. És que això és una 
disposició transitòria, que l’entrada en vigor d’aquests articles i la implementació de 
les mesures tècniques necessàries per a la implantació de les vídeoactes restarà 
condicionada en l’efectiva presència de consignació pressupostària suficient establint 
com a data límit l’aprovació del pressupost municipal de l’exercici 2019. L’equip de 
govern està totalment a favor de tirar-ho endavant però estan mirant diferents 
opcions per poder-ho fer. Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Diu que estan d’acord que el tema de la Moció es faci per decret d’alcaldia per agilitzar 
una mica els terminis. Es cert que el termini de 2019 no acaben d’estar d’acord 
perquè consideren que es podria comprometre un termini molt anterior perquè és de 
voluntat i de justícia que justament la feina que estan duent a terme des de 
secretaria, una persona per fer les actes i la secretària per revisar-les, consideren 
que es feina doble. Podria estalviar importants recursos humans i tècnics i creu que 
aquesta mesura hauria de ser molt anterior a la que proposa l’equip de govern. Ells 
haguessin posat 2018. Però si contemplen que al 2019 ja ho tindran aprovat, no 
posaran cap impediment. 

Alcaldessa
Diu que si ho faran, és un compromís de l’equip de govern. Dóna la paraula al senyor 
Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Comenta que en aspecte aquell de si hi ha diners o no, es podrà fer. La secretària ja 
va dir que hi ha una persona que es dedica i ella també i això ja, la feina que es fa, 
és un estalvi. I per la despesa que parlaven, de “micros”, no creu que sigui tanta per 
no fer-la al 2018. Creu que ho podrien fer en un any. Està d’acord i votarà a favor, 
també per el que diu la secretaria i espera que al 2018 estigui fet.



Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Diu que votaran a favor de la Moció. Creuen que a part del que s’ha dit també pot 
ser una manera de difondre els plens a la ciutadania i que més gent ho pugui veure. 
I també estan d’acord en que es modifiqui el ROM però puntualitza que ja es va 
demanar que el ROM es modifiqués i els van vendre que ha s’havia de fer una 
comissió tècnica amb molt treball i ara es fa amb una modificació exprés. Els creuen 
que s’ha de modificar en altres aspectes, per exemple la CUP presenta avui una Moció 
d’una entitat de Corbera, i no únicament que les entitats no poden presentar Mocions 
sinó que ni les poden llegir. Hi ha coses del ROM que s’han de canviar i estan d’acord 
amb la Moció i estan d’acord que es canviï el ROM però entenen que hi ha molts mes 
aspectes del ROM que s’han de revisar.

Alcaldessa
Contesta que el que van dir pel canvi del ROM és correcta, el que passa es que això 
és una modificació puntual. Només d’això. Si estan d’acord retiraran la Moció i 
presenten la proposta d’acord i primer votaran la urgència de la proposta d’acord i 
desprès la proposta. Poden emetre els dos vots. Demana es passi a votació.

Inclusió URGÈNCIA I
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), 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). 

Punt URGÈNCIA II
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), 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). 

I PART CONTROL

8. Moció per a la implantació sistema d’àudio i vídeo-acta de les sessions 
de Ple (CDC).

S’aprova per unanimitat retirar la Moció de l’acta del Ple.

9. Moció per a la redacció i desenvolupament d’un pla de comunicació local 
i per a la creació d’un consell de redacció per a la revista municipal (CDC).

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal CDC, amb 
el text següent:

Els mitjans i canals de comunicació, tant públics com privats, són un element 
imprescindible en una societat democràtica, no sols perquè la ciutadania conegui la 
gestió de les institucions públiques, sinó també perquè aquestes hi puguin opinar al 
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respecte. Si bé els mitjans de comunicació privats es regeixen –igual com qualsevol 
empresa- per uns criteris mercantils, tot i el seu caràcter de servei públic, els mitjans 
de comunicació públics han de regir-se pels principis democràtics i de pluralitat en 
que es basa la nostra societat. Un caràcter, que tenint en compte la situació general 
de desafecció política, guanya més importància que mai per tal de crear canals fluids 
i recíprocs de comunicació entre el poder públic i la ciutadania. Si volem avançar en 
una societat cada vegada més democràtica, els mitjans de comunicació públics són 
un instrument prioritari per tal de fomentar, ja no sols la comunicació, sinó l’espai 
de debat i reflexió que impliqui la ciutadania en la pressa de decisions públiques. 

Des del grup municipal de CDC/Partit Demòcrata Europeu Català hem demostrat el 
nostre malestar en diverses ocasions contra la utilització partidista de la comunicació 
institucional per part del govern. En els darrers mesos són diverses les ocasions en 
que les notes de premsa de l’Ajuntament no recullen una informació real del que es 
desenvolupa dins de l’Ajuntament i del saló de Plens sinó que cauen en cert 
partidisme a favor del govern. 

Atès que aquest caràcter dels mitjans de comunicació públics ja estan àmpliament 
recollits en el Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública (vegeu 
annex), elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, per tal que els mitjans de comunicació 
locals de titularitat pública –butlletí, web municipals, perfils de xarxes socials,...– 
respectin els seus principis. 

Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Desenvolupar un Pla de Comunicació Local que tingui en compte tots els 
mitjans i canals de comunicació propis de l’Ajuntament així com la relació amb els 
mitjans de comunicació externs i privats. 

SEGON.- Garantir que la redacció d’aquest Pla de Comunicació Local tingui en 
compte, mitjançant un procés participatiu obert i actiu, les demandes i propostes de 
tots els grups municipals, les entitats locals i de la ciutadania en general, per tal que 
aquest document garanteixi i reculli la màxima pluralitat de propostes. 

TERCER.- Que el Pla de Comunicació Local inclogui i tracti la creació i regulació del 
Consell de Redacció Autònom per al Butlletí d'Informació Municipal L’Avançada. Per 
tal que es garanteixi una visió plural, transversal, equitativa i transparent. Amb 
l'objectiu de tenir una revista municipal on hom que visqui al municipi es senti 
representat. 

QUART.- L'adhesió de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat als principis del Decàleg 
de bones pràctiques de la comunicació local pública, elaborat pel Laboratori de 
Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i vetllar pel seu compliment rigorós. 



CINQUÈ.- Difondre i publicar aquesta moció i del Decàleg de bones pràctiques de la 
comunicació local pública en els mitjans de comunicació públics de Corbera de 
Llobregat.

ANNEX: Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública. 

1. Han d'actuar com a elements cohesionadors del municipi Han de fer «poble» o 
«ciutat» fomentant la identitat local, donant a conèixer els seus orígens, les 
mobilitats, les diferents condicions socials de les dones i homes que amb les seves 
actuacions i relacions donen vida plural a cada municipi, les tradicions i les activitats 
quotidianes: econòmiques, culturals, socials, polítiques… i els projectes de futur. 

2. Han d'informar d'una manera veraç, plural i transparent Han de donar compte 
de la gestió que fa l'equip de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques 
que s'han expressat a les urnes. A través de la crònica periodística del ple municipal, 
han d'explicar les diferents propostes d'actuació i reflectir els punts de vista dels 
diferents grups polítics representats i les votacions emeses. 

3. Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania Els professionals 
responsables dels mitjans de comunicació local de titularitat pública han de poder 
consolidar-los d'acord amb les característiques de cada municipi i amb una 
periodicitat regular (diària, setmanal, quinzenal o mensual). Han d'oferir alternatives 
informatives plurals davant la resta de mitjans locals, autonòmics o nacionals. No 
han d'estar supeditats als canvis que es produeixin als equips de govern o cada 
vegada que se celebrin eleccions. En períodes electorals, han de ser un vehicle 
comunicatiu clarificador de les diferents opcions polítiques. 

4. Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica Els mitjans 
de comunicació escrits han de donar un tractament periodístic professional a les 
informacions i han d'inserir espais d'opinió dels càrrecs electes, dels grups polítics, 
de tècnics especialitzats, de representants de les organitzacions de la societat civil i 
de les persones que hi vulguin intervenir. 

L'editorial ha de reflectir l'opinió de la publicació i no ha d'estar signat per l'alcalde o 
alcaldessa. En els mitjans audiovisuals s'ha de fomentar tertúlies i programes de 
debat plurals. A través d'Internet, s'han de promoure consultes populars, fòrums, 
etc., a més d'oferir solucions fàcils a problemes concrets i tràmits burocràtics. 

5. Han de promoure les activitats de la societat civil i l'associacionisme Els mitjans 
de comunicació local de titularitat pública han de potenciar l'associacionisme i la 
iniciativa social mitjançant la publicació o difusió de totes les activitats que realitzen 
les organitzacions de la societat civil, especialment a través de l'agenda d'activitats 
o d'altres formats informatius. 

6. Han d'evitar el partidisme i la manca de professionalitat Mitjançant un 
tractament contrastat i al més complet possible de les principals informacions, 
donant veu als diferents protagonistes, retent comptes de la gestió realitzada i 
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fomentant la participació ciutadana. Els mitjans no es poden utilitzar com a eina de 
propaganda política del partit o la coalició que deté el poder. 

7. Han de despertar l'interès de la ciutadania Mitjançant la utilització d'un 
llenguatge clar, precís, respectuós amb la diversitat d'homes i dones de les diverses 
procedències i condicions socials que donen vida al municipi, a l'abast del gran públic, 
amb titulars entenedors i atractius. Han de generar procediments que afavoreixin la 
identificació i la implicació de la ciutadania en la informació i la participació 
democràtica. 

8. Han d'estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris Han de tenir 
professionals que rebin una remuneració adient a les tasques que realitzen i que 
disposin dels recursos tècnics necessaris, sempre respectant el codi deontològic que 
regeix la professió periodística.

9. Han de funcionar a través d'òrgans de gestió participatius Els mitjans de 
comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb estructures 
organitzatives –consells editorials o consells d'administració– que garanteixin la 
professionalitat de les persones que hi treballen i la participació del conjunt del 
consistori, de les organitzacions de la societat civil i de la ciutadania local. 

10. S'han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada municipi 
Les institucions o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació local 
de titularitat pública han de dissenyar plans municipals de comunicació a partir d'un 
diagnosi i una anàlisi de la situació comunicacional local i han de definir els objectius 
que s'han d'assolir establint els recursos humans i tècnics i les dotacions 
econòmiques necessaris, sempre d'acord amb les possibilitats i necessitats de cada 
municipi. 

*Elaborat per Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la ciutadania plural, Universitat Autònoma de 
Barcelona

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Llegeix la Moció.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.

Manel Ripoll
Explica per fixar una mica el posicionament del govern. Per fer una mica d’històric, 
la revista Avançada s’està fent des de l’any 1980. Que arriba a sis mil cinc-centes 
llars de Corbera i anualment l’Ajuntament, per això reivindiquen, convoca un Consell 
sectorial de comunicació on participen tots els partits amb un representant del 
Consistori, mes personal de la radio que són voluntaris i també l’equip redactor de 
l’Avançada. Aquesta Comissió es constitueix tots els anys al mes de gener, menys 



aquest any amb motiu que l’Avançada està en fase de licitació i també  estaven 
esperant tenir mes informació de la nova proposta de la web per poder explicar. 
L’any passat, dos grups polítics, van demanar tenir mes capacitat per poder fer una 
valoració dels pressupostos de l’any anterior, se’ls hi va fer. Els continguts d’aquesta 
revista són de caràcter tècnic i el regidor, que els parla, no intervé en cap negociació 
i només es treballa paral·lelament i transversalment a l’Ajuntament. Les diferents 
àrees passen els comunicats que es vulguin presentar en l’Avançada, a l’equip 
redactor què és el que inclou. El 40% de l’Avançada són entitats de caràcter culturals, 
ensenyament, de tot tipus. I ells, des de l’equip redactor no toquen ni una sola coma. 
L’únic que fan és passar al corrector, tenen aquí la persona que els presta la Diputació 
perquè d’aquesta manera pugui sortir l’Avançada de la millor manera possible. El 
decàleg que presenten, pràcticament el compleixen en tot. Insisteix que l’alcalde no 
pot en aquet moment ser el que faci la introducció de l’Avançada. Ells creuen que sí, 
han de donar aquesta visió política de l’alcaldia que sempre és de caràcter genèric i 
mai parla de política com a tal. Han canviat el format diverses vegades i ara és en 
paper reciclat. L’Avançada l’únic que fa és la maquetació i impressió de la revista, 
els continguts són fets per l’equip redactor, dues persones treballadores de 
l’Ajuntament. Per tant l’equip de govern votarà en contra de la Moció.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Diu que primer els ha quedat molt clar el que és ara l’Avançada i repeteix com ha 
descrit el Manel Ripoll. Diu que per als pressupostos de l’any passat no els van donar 
espai i es va demanar de part del seu grup. No critiquen que hi hagi un 40% de part 
per les entitats. Ha fet incidència que no és necessari que l’alcalde signi la introducció 
de l’Avançada però entre altres punts de la Moció també hi ha que els mitjans 
audiovisuals s’hagin de fomentar tertúlies i debats plurals, quan es farà a Radio 
Corbera una tertúlia política sobre el que passa en aquest Ajuntament.

Manel Ripoll
Respon sobre les dues qüestions, l’editorial, que era el que estaven dient, ells creuen 
que ha de ser-hi i torna a dir que la editorial que signa l’alcalde de torn mai és de 
caràcter polític, es parla de les coses que s’estan intentant fer, etc. El que no han 
pogut fer aquest any que diferents partits de l’oposició poguessin dir la seva, és 
perquè no han pogut constituir aquest consell sectorial de comunicació perquè encara 
els falten elements suficients per poder explicar com serà l’Avançada nova, l’empresa 
que guanyi la licitació formarà aquesta Avançada i també la web que s’està redactant 
i està en fase de licitació. Des de fa vuit anys el consell sectoria s’ha convocat sempre 
als mesos de gener i aquest any no s’ha pogut és per aquest motius, no perquè no 
tinguin un espai. Si es toca algun punt de caràcter ortogràfic, el personal truca per 
fer la consulta de modificació a l’entitat o canviar el redactat. Si ells estiguessin 
governant la farien d’una altre manera i ells la fan des de fa molt de temps. Ell molt 
content del personal que fan la publicació de l’Avançada. No intervé per res, l’equip, 
la part política de això. I també els hi diu a tots els partits polítics i als que encara 
no han entregat l’escrit d’aquesta Avançada que ha de sortir el dia 25 d’aquest mes, 
no els facin entretenir gaire més, que tenen 1500 caràcters per poderse explicar, ja 
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sap que a vegades és una mica just. També li diu que si mira revistes municipals de 
part del Llobregat, no totes ho tenen. Intenten no posar molta publicitat i donar espai 
sobre tot a les entitats i la contraportada que sigui d’una persona d’àmbit local que 
faci coses pel municipi. I això mai es triat pel regidor ni per l’equip de govern. Que 
quedi clar això.

Pol Ejarque
Torna a dir que no critica el tema de les entitats, de fet el company que avui no està 
va ser el primer en introduir el tema del 40% per les entitats. Si es cert que no 
s’havia introduït el tema del debat de pressupostos per part d’ells per que estaven 
pendent la redacció de l’Avançada, es podria haver escoltat o dir que podien fer el 
comentari ja que si es va fer amb l’antic model fa dos anys també es podia haver fet 
aquest any, per tant, creu que en aquest sentit no els va deixar fer i es va demanar.

Manel Ripoll
Respon que estan al mes de maig, encara no s’ha acabat l’any i encara es pot criticar 
o posar tot el que vulguin en quant a pressupostos que si estan aprovats i que l’altre 
vegada van dir la seva. Espera que a la propera Avançada, en aquesta no perquè ja 
està feta, es pugi fer. Deixen les pàgines que necessiten per poder-ho fer. No hi ha 
cap problema en aquest aspecte. 

Pol Ejarque
Diu que recullin el guant i espera que hi hagi aquest espai.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Diu que ells entenen que la ciutadania tampoc és ximple i sap perfectament que 
l’Avançada és un diari de govern, no un diari de poble. I si miren l’última Avançada 
els articles sobre l’equip de govern per quantes paraules negatives hi ha, cap. Quan 
ha dit que respecten tots els punts del decàleg, no es respecta cap. No és opinable, 
la informació no és plural. La CUP va fer una proposta de fer una Avançada amb 
criteris periodístics i no polítics i això no vol dir que no els doni un espai perquè tots 
els partit diguin la seva. Ells també van dir que no volien una Avançada política i per 
això també van demanar que s’eliminés les dues pàgines que es donaven als partits 
polítics perquè entenen que una revista municipal i que informa sobre el poble s’ha 
de fer d’una altre manera i des de un punt de vista periodístic i no polític. El que van 
demanar en aquell moment és que els articles es facin en base a criteris periodístics, 
significa únicament que evidentment hi ha una actuació de l’equip de govern però es 
que l’Avançada si realment està en plural, sembla que no hagi cap veu contraria. I 
aquí al Ple hi ha veus contraries i això no es reflecteix a l’Avançada. Si llegim un diari 
normal, perquè no volen que l’Avançada sigui la “Hola” de Corbera, creuen que la 
gent es intel·ligent i saben que no volen veure’s en les fotos, sinó reflectir els 
diferents punts de vista. Per tant, que s’estigui dient que l’Avançada no és partidista, 
creuen que no hi ha ningú a Corbera que pensi que l’Avançada no és el diari de 
l’equip de govern i evidentment que hi ha Entitats i estan a favor. Però hi ha unes 
pàgines que han de ser amb criteris periodístics i no polítics com és actualment 



l’Avançada. Per tant no es compleix ni un dels punts del decàleg de les bones 
pràctiques.

Manel Ripoll
Respon al senyor Xavier Miquel que té la seva opinió i evidentment ell té la seva. Ell 
creu que quasi tots es compleixen però torna a dir i ha començat informant del 
mateix, l’Avançada i la publicació de les primeres pàgines que parlen de l’Ajuntament 
és transversal. El funcionament és el següent, el personal que treballa en un àrea 
concreta passa la informació a l’equip redactor i l’equip redactor l’acaba de muntar i 
la presenta. Aquí no intervé cap polític. El que diuen a l’Avançada es el que passa 
l’Àrea corresponent a l’equip redactor que és el que l’acaba muntant. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Diu que ha parlat que no intervé cap polític, només un exemple i li agradaria que li 
contestés sobre l’article d’actualitat titulat “Això va agafant forma al 2017 tenim el 
fons pel Cèntric i per l’Àgora”. Pregunta qui el va escriure.

Manel Ripoll
Contesta que això ve de promoció econòmica i que els no el van escriure, 
evidentment.

Xavier Miquel
Respon que ja sap que ell no el va escriure i demana si podria contestar el Jordi 
Anducas qui el va escriure aquest article.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

Jordi Anducas
Explica que el van escriure conjuntament amb la gent que està fent tot això. Gent 
del seu equip, que gràcies a Déu, tenen una persona a l’equip que la seva altre vida 
és periodista. Evidentment volen donar a conèixer una cosa que és cabdal per aquest 
poble i ell va repetint a tot a reu on pot. Creu què tenen una part d’acció de govern, 
però aquestes coses no funcionaran sinó són capaços de comunicar que cal que tots 
els veïns i veïnes d’aquest poble també els ajudin a que això funcioni. El Cèntric que 
inauguren al 27, 28 de maig, aprofita per dir-ho. 

Explica sobre el Cèntric el que s’ha exposat en un Ple anterior i que és fora de la 
temàtica d’aquest punt número 9. 

Diu que han utilitzat l’Avançada per transmetre això.
Hi han interrupcions per demanar que s’estava parlant de la Moció de l’Avançada.
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Alcaldessa
Diu que creu que dóna la paraula a tothom i no li agrada que s’interrompi així. S’ha 
preguntat una cosa i està contestant. Quan altres parlen no els talla.

Jordi Anducas
Respon que podien haver escollit un altre article però han escollit justament el que 
parla del Cèntric, mala sort. És important. I és important no criticar aquest article 
perquè criticar aquest article és criticar que hi ha una esperança que aquest poble 
visqui anys. Que critiquin un altre.

Alcaldessa
Intervé per aclarir que ells volien posar aquí en evidència és una cosa que no es 
veritat. Que l’article l’ha fet ell i has explicat que hi ha hagut una persona que l’ha 
fet. I les coses es fan així, en equip. Ja està, hi ha una persona que és periodista i 
l’ha fet. Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Diu que s’han anat molt del tema. Ells han fet una pregunta que s’ha resumit molt 
bé. Han preguntat, perquè s’havia dit aquí que els polítics no intervenien en els 
articles. I ha quedat en evidència que els polítics intervenen en els articles. I no estan 
criticant en l’esperança que aquest poble es mor i no se què. Estan criticant, 
únicament, que els polítics facin articles a l’Avançada en llocs on suposadament és 
periodisme. I per molt que ho hagi fet una periodista, evidentment els equips de 
comunicació de les empreses, dels partits són periodistes, però no són amb criteris 
periodístics, seran criteris empresarials o institucionals, el que sigui. Els criteris 
periodístics són uns altres. Està molt bé el Cèntric i l’Àgora i ho poden compartir o 
no però és la idea de l’equip de govern. El debat no és si estan en contra de això, 
però segur que hi ha gent en contra i aquí no es reflecteix.

Jordi Anducas
Diu que no creu que han d’entrar en aquest debat. Si ha algú en contra l’han escoltat 
i han rectificat moltes coses.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Diu que creu que parlen de dos models. No és un tema de que vagi en contra de qui 
ho fa perquè tots els ajuntament utilitzen el diner públic per fer propaganda de lo bo 
que són. El tema és, aquest model de comunicació, és un model de comunicació al 
poble que li està donant eines per ser crítics i si volen que col·labori, ha de col·laborar 
gent crítica. Que col·laborin dient “que bona és la Boladeras”, “viva la Boladeras” no 
és col·laborar. Col·laborar és dir “s’ha fet això molt bé” i defensar-ho i dir qui l’ha 
fet. I això s’ha fet molt malament. Perquè això, encara que ho paguin dels impostos 
tots els ciutadans, els representats de govern són ells i al final fan. I això és el gran 
debat de mitjans de comunicació. Parlen del que era el pobre, el de paper, però les 
ràdios municipals desastre des de el punt de vista de ser una eina de comunicació, 



de informació, de pedagogia, etc. Les televisions són un desastre. Pregunta si és 
possible canviar. Ell té esperances amb gent de la CUP, sobre tot els de Corbera que 
els admira, si algun dia governen i els de un país en comú i ells, ja veuran que 
canviaran criteris de comunicació, canviaran criteris de serveis socials, canviaran 
molts criteris i per això estan allí, perquè tenen alternatives diferents als de ells. Lo 
dolent és quan creus que uns companys de viatge de quatre anys, com Esquerra 
Republicana, passen a ser dreta republicana a Corbera. Fan polítiques de dretes amb 
la gent que mana. Ja sap que no agrada però com no té medis de comunicació per 
fer-ho ho diu al Ple. I torna al principi, aquesta revista és la mateixa revista que la 
del Prat. És el “Hola” de mentides, perquè hi ha moltes mentides o veritats a mitges 
que són pitjors que mentides. I el mateix a Sant Boi, Hospitalet, etc., no canvia. I 
les televisions i les ràdios lo mateix. I ell que reconeix el treball del Manel, perquè 
ha estat amb ell encara que siguin de partits diferents, està fent el treball que millor 
pot fer però d’un sistema de revista que no és la d’ells. Han de pensar que 
representen la ciutadania, hi ha molta ciutadania que tampoc és la seva. Hi ha veïns 
seus dels Herbatges que agafen l’Avançada i la llençant perquè diuen que ja saben 
el què dirà i no els interessa perquè els bonys d’allà no surten a l’Avançada, etc. Diu 
que fan la tònica que fan tots el municipis i per ell és un debat inútil. El govern mai 
farà autocrítica i per ell no hi ha solució. Pregunta si se’n recorda de l’Avançada que 
parlava de “Corbera políticament incorrecta” i hi havia gent amb criteri molt proper 
al d’ells dient coses que estava totalment d’acord, les mateixes que ell diu al Ple. 
Aquesta comunicació serà clandestina sempre. La del govern serà aquest tipus de 
premsa i punt.

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

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel 
i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP).

Abstencions: Alfonso Olarte Rodés (PP).

Vots en contra: 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). “

La Moció per a la redacció i desenvolupament d’un pla de comunicació local i per a 
la creació d’un consell de redacció per a la revista municipal queda rebutjada.

10. Moció contra les agressions sexistes als grans esdeveniments d’oci i 
festius de Corbera de Llobregat (CUP).

La violència sexista, fruit del sistema patriarcal, es manifesta de forma estructural 
en l’entramat de relacions socials i personals de la nostra societat. Els espais d’oci i 
de festa no en són una excepció. Les agressions sexistes i l’assetjament sexual, en 
moments de festa i esbarjo, es donen sistemàticament amb el vistiplau o la 
ignorància de bona part de la població, ja que estan normalitzades i legitimades pel 
context. 
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Atès que les agressions derivades dels rols i comportaments naturalitzats de les 
masculinitats heteropatriarcals hegemòniques en espais de festa són múltiples i 
diverses: comentaris ofensius i degradants per part d’un home; floretes (piropos) no 
desitjats, insults, mirades persecutòries cosificadores, tocaments no desitjats, 
agressions físiques, etc. És a dir, un ventall d’actituds que violenten l’espai de confort 
de la dona que, sovint, vulneren la seva integritat física i emocional. 

Atès que les institucions públiques tenen l’obligació d’abordar les diverses cares de 
la violència masclista a través de la prevenció i elaboració de polítiques amb 
perspectiva de gènere. Els ajuntaments, com a institucions més properes a la vida 
quotidiana dels ciutadans, tenen un paper fonamental a l’hora d’actuar contra la 
violència que s’encarna en tots els espais de socialització, així com també en els 
espais de la festa major del poble o d’altres esdeveniments d’oci. 

Atès que la seguretat de les noies i dones a l’espai públic és un deure col·lectiu, però 
sobretot és una tasca de l’administració vetllar i sensibilitzar la població perquè els 
carrers siguin espais de seguretat per a totes les que hi transitem.  

Per tots aquests motius, la Candidatura d’Unitat Popular proposa al ple l’adopció dels 
següents:

ACORDS

PRIMER.- Adaptar el protocol contra les agressions sexistes als grans 
esdeveniments d’oci i festius que elaborarà properament la Diputació de Barcelona 
a la realitat de Corbera mitjançant un procés participatiu que impliqui totes les 
entitats culturals, juvenils i de dones, així com als professionals de l’àmbit de 
prevenció i lluita contra la violència masclista.

Aquest protocol ha d’incorporar

- La prevenció, les actuacions i els procediments que calgui seguir davant 
una agressió sexista.

- La formació específica dels diversos agents que vetllen per la seguretat 
durant les festes a Corbera de Llobregat.

- La informació i sensibilització sobre la violència sexista, especialment als 
instituts d’ensenyament.

SEGON.- Crear una campanya de comunicació i de sensibilització perquè les festes 
majors de Corbera, i d’altres actes festius pactats per la comissió, estiguin lliures 
d’actituds sexistes i discriminatòries, la qual contemplarà accions com ara: 

- L’elaboració d’un cartell institucional amb un lema de condemna a les 
agressions sexistes (exemple: “NO és NO. Per unes festes lliures de 
sexisme”).



- El llançament d’un hastag a les xarxes socials de l’Ajuntament amb el lema 
triat per a la campanya.

- Fer arribar tot el material i una explicació de la campanya a totes les 
entitats organitzadores d’actes en el marc de les festes de Corbera, així com 
als dos instituts de Corbera.

TERCER.- Incorporar la perspectiva de gènere en l’organització dels actes i 
l’elaboració de la programació de les festes majors. 

QUART.- Traslladar aquest acord a la Comissió de festes i al conjunt d’entitats 
culturals, juvenils i de dones del poble, i també a les entitats i als promotors privats 
implicats en el desenvolupament de grans esdeveniments d’oci o festius al poble.”

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Explica que es una Moció que fa temps que es treballa, s’havia proposat en una 
assemblea oberta de la CUP ja fa mesos. El grup de dones “Figaflors” va redactar 
aquesta proposta basada en propostes presentades en altres municipis. S’ha 
presentat el mes passat una Moció semblant a la Diputació de Barcelona que va ser 
aprovada per unanimitat i es redactarà un protocol en el sentit que diu aquesta 
Moció. L’equip de Govern ha proposat un canvi en la redacció en aquesta Moció i 
estan d’acord i tenen una proposta d’esmena que seria eliminar el primer punt que 
parla de crear una comissió que redacti el protocol i en el segon punt es substitueix 
el segon paràgraf de l’elaboració del protocol i el llegeix. A partir d’aquí, seria 
mantenir el mateix text que és molt semblant a la Moció aprovada per la Diputació 
de Barcelona.

Alcaldessa
Desprès de fer les comprovacions diu que la campanya la faran en base al protocol, 
el protocol encara no està. Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.

Arturo Martínez
Explica que han acordat eliminar el punt 1, l’acord 2 s’ha adaptat el protocol contra 
les agressions sexistes es correcte. En el 3 hi hauria de suprimir ja que no tenim 
encara el protocol no es pot parlar de la Festa Major del 2017. La Diputació no el 
tindrà fins setembre-octubre. Ells si tenen previst una campanya amb un fulletó 
indicant una sèrie de coses. Mitjançant el circuit local de violència que es va aprovar 
al novembre de 2015, hi han dos comissions, tècnica i de casos, que estan funcionant 
en la que participen totes les àrees: serveis socials, polítiques d’igualtat, 
ensenyament, Mossos d’esquadra, Policia Local, el Cap, SIE, ocupació i la comissió 
de casos fa la labor mes concreta a casos determinats. D’aquet circuit local també 
es desprèn una guia de recursos per l’atenció i recuperació, circuit local de violència 
masclista que es va repartir a llocs d’atenció pública i la web de l’ajuntament. A mes 
a mes faran el fulletó de cara a la Festa Major, independent del protocol que encara 
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no existeix. L’ha d’elaborar la Diputació. En aquesta petita guia estan tots els telèfons 
d’orientació i assistència. Els relaciona. Existeixen mitjans més que suficients per 
intentar que les agressions i les conductes que es puguin produir en aquestes 
festes... hi ha una guia amb els recursos que es disposen i que creu són bastants. 
No poden posar en el tex una campanya adaptada a un protocol que no existeix 
encara. Simplement era això. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Diu que la seva idea original y el redactat original de la Moció, la creació d’una 
campanya de comunicació, era un altre punt tal i com estava escrit en el document 
que van entrar per registre.

Alcaldessa
Diu que estava en el punt tres. El punt 1 era eliminar totalment, el punt 2 era adaptar 
el protocol contra les agressions sexistes als grans esdeveniments d’oci festius que 
elaborarà la Diputació de Barcelona a la realitat de Corbera mitjançant un procés 
participatiu que impliqui totes les entitats culturals, juvenils i de dones així com els 
professionals dels àmbits de prevenció i lluita contra la violència masclista. Això era 
l’antic punt 2. En el punt 3 ja posava: “La creació d’una campanya de comunicació i 
de sensibilització perquè les festes majors de Corbera, i d’altres actes festius pactats 
per la comissió, estiguin lliures d’actituds sexistes i discriminatòries; aquesta 
campanya tindrà el tret de sortida a la Festa Major 2017 de Corbera, però es farà 
extensiva a tots els actes festius del poble.” Ells estaven ja abans treballant 
conjuntament per fer una campanya però no tindran encara el protocol.

Albert Cañellas
El que intenten explicar és que la redacció inicial que tenien ells, al dictamen es deia 
que es fes un protocol i desprès una campanya de comunicació. Sobre el protocol, 
esperar que la Diputació redacti el seu, entenen que si es fa des de aquí tampoc 
estaria abans i li sembla raonable i desprès, com ja estarà la Moció aprovava i la 
voluntat de l’equip de govern, ja es podria convocar una trobada per fer aquesta 
adaptació de forma participativa i on les entitats organitzadores d’esdeveniments i 
de dones que poguessin participar. Per altra banda proposaven una campanya de 
difusió al 2017 i diuen que ja estaven pensant en fer-la.

Alcaldessa
Diu que no hi ha una campanya elaborada, és un fulletó. Dóna la paraula al senyor 
Arturo Martínez.

Arturo Martínez
Explica que el fulletó esperaven treure i encara no el tenen seria similar a un que 
han vist d’un altre municipi que es deia “Si dius no, és no”. Evidentment adreçada a 
les possibles víctimes, a les dones. I llegeix el fulletó. I per una altre banda diu “Si 
et diu no, és no”, adreçada als que podrien ser agressors. Llegeix les frases. I després 
una sèrie de llocs on adreçar-se. Seria similar a aquest fulletó. Fer una hastag tampoc 



implica molta feina. Està esperant un esborrany per acabar de decidir si es correcte 
o com es veu.

Alcaldessa
Diu que el que els ha explicat, que quedi clar que ara no faran la comissió perquè 
ara no tindran el protocol, que no hagin malentesos.

Arturo Martínez
Confirma que està entès, la comissió de la que es parla, a posteriori tinguin elaborat 
el protocol per la Diputació per veure si el poden adaptar i passar-lo als tècnics del 
circuit local de violència per acabar d’arrodonir. No estan parlant de  crear cap 
comissió ni cap grup de treball abans de tenir aquest protocol. Per la Festa Major la 
campanya de sensibilització estarà però reduïda a això. Per això ha volgut comentar 
abans tot el que ja existeix.

Albert Cañellas
Diu que si el problema és la data d’inici, creu que poden canviar, en lloc 2017 posar 
2018. S’ha de fer front des de ja i amb totes les eines. Ells creuen que és molt 
important fer campanyes preventives per exemple als instituts. Si el problema del 
redactat és perquè hi diu 2017, el protocol és pot redactar i adaptar ja i de cara a 
aquestes festes majors. Si creuen que cal esperar el protocol de la Diputació i a partir 
d’aquí engegar tot i abans fer aquest tipus d’acció de difusió per aquest any poden 
canviar en lloc de Festa Major 2017 posi Festa Major 2018.

Alcaldessa
Diu d’acord i diu que vol deixar molt clar que l’equip de govern estan d’acord amb 
l’essència del que proposen i realment no s’esperen a tenir el protocol fet i la 
prevenció es que ja estan treballant amb això i amb els instituts hi ha xerrades que 
ja s’estan treballant. Havien parlar per fer una campanya. Estan sensibilitzats i estan 
en això per evitar. Si per desgràcia arriba hi ha informació on s’han de dirigir. Dóna 
la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Diu que per part del govern ja s’ha marcat la posició i ara com a portaveu vol dir que 
l’esperit el comparteixen. Es tracta de fer les coses ben fetes. El regidor ha dit que 
es una iniciativa que concorda amb coses que ja s’estan fen amb el govern. Una 
opció es deixar damunt de la taula i preparar-la bé. Urgència no té. El tema mereix 
una atenció urgent, si. Establir realment que farà aquest ajuntament en aquest tema 
no té una urgència. Estan d’acord en aprovar la Moció, sumar-se a la Moció aprovada 
per la Diputació. Aquest és una transacció que el que l’han presentat poden acceptar 
i deixar un redactat per al proper Ple en que exactament es digui a més a més del 
protocol que es farà en el cas de les Festes. Ho diu perquè en aquesta Festa Major 
ja haurien de tenir aquesta feina feta. Encara que diguin que estan d’acord amb el 
protocol i desprès estiguin d’acord amb la festa de l’any que be, ho han de fer ben 
fet. Planteja aquesta altre opció, deixar-ho damunt de la taula, s’aprova avui la de 
la Diputació i tornin a presentar amb la transacció que es pugui fer. Muntar la 
comissió no tenen temps material, el material imprès s’està dissenyant en aquest 
moment i si han de fer altre tampoc es podran comprometre ara amb la Comissió de 
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festes perquè ja s’ha avançat tot aquest tema. Proposa votar la Moció de la Diputació 
i deixar damunt de la taula respectant la iniciativa de la CUP entenent que és d’una 
entitat a més a més i que la treballaran i la tornaran a presentar la CUP de manera 
que estigui consensuada.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.

Miracle Guerra
Diu que si realment estan d’acord amb l’esperit de la Moció i creuen que el demanen 
no és tan exagerat, com ha dit l’Artur, fer una hastag no és tan difícil, no entén 
perquè no volen que la Comissió comenci a funcionar tot i sabent que acceptaran el 
protocol de la Diputació però ja podrien començar a treballar localment en coses més 
petites probablement i que fossin ja de ús de ja. No entén perquè no volen no crear 
aquesta comissió aquí fora de l’equip de govern. A lo millor entre tots es treuen idees 
aprofitant tota la feina que ja tenen feta però els altres també poden tenir idees i 
ajudar a fer extensiu.

Rosa Boladeras 
Diu que val però que el redactat ha de ser diferent, no s’ha d’esmentar ni la Festa 
Major del 2018 perquè no té sentit perquè serien les properes festes que haguessin 
en el municipi. Pensa que s’hauria de revisar una mica el redactat. Ella no s’oposa a 
aprovar-la tal com està però pensa que no queda lligada i es improvisar ara damunt 
de la marxa i es una llàstima. Pensa es pot posar un calendari quan es crearà 
comissió, això de canviar d’any pensa que no té sentit, s’hauria de canviar el redactat 
amb més coherència, també amb el protocol, que es farà, s’adheriran i hauria tot 
una sèrie de passes que pot ser també es podrien reflectir. És la seva opinió.

Arturo Martínez 
Diu que pràcticament tot el que tenia que dir ho ha dit. Si han demanat l’adhesió a 
la de la Diputació o l’adaptació de la Moció a la de la Diputació era per buscar un 
treball potent de tècnics i desprès a nivell local podessin treballar-ho amb un grup 
amb entitats i altres persones però pensant que per sobre està la comissió tècnica 
que ha citat qui la composa i que són els que assisteixen a jornades de formació en 
diferents àmbits. I aquestes persones són les que desprès tenen un coneixement 
real, tot ha de passar al final per persones molt especialitzades a nivell jurídic, salut, 
tractament de denúncies. És una qüestió molt delicada i molt tècnica. Està d’acord 
amb el fet de ben redactat i és complicat fer-ho ara de presa i corrents. La idea era 
que aquest grup comencés a funcionar en el moment que tinguessin el protocol de 
la Diputació. Tot el que va aprovat sempre, sigui Pla d’Igualtat, Circuit de Violència, 
tot sempre ha sigut en col·laboració amb la Diputació. Creu que la cosa està si es 
pot redactar bé ara o és córrer massa. Pot ser com deia la primera tinenta 
d’alcaldessa de fer un redactat bé o l’aproven ara però no ben redactada del tot però 
entenen per on van les coses. És el que ell pensa.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.



Xavier Miquel
Diu que mantenir el redactat, no entenen, creuen que aquí s’està “marejant la 
perdiu”. No entenen que vol dir que el redactat està mal fet. La única cosa que creuen 
que ha creat confusió és el tema de la campanya comenci per aquesta Festa Major 
que va lligat al protocol. Evidentment tothom està d’acord en que el protocol 
s’accepta el que està preparant la Diputació de Barcelona i el tema de la campanya 
és una cosa apart que com bé s’ha dit es pot fer i només en un fulletó. Estan a 9 de 
maig, la Festa Major és al juliol i es pot fer moltíssima feina en dos mesos. No hi ha 
excuses per no fer aquesta feina. I els agradaria saber que s’està fent a nivell 
preventiu. Evidentment és urgent. Entenen que les coses es poden fer molt bé, bé o 
molt millor però una campanya per aquesta festa major és evident. I que es pot 
començar ara, també. El fulletó ja fa temps que s’està preparant, quines xarrades 
s’han fet en els instituts en aquest sentit? Han comentat que s’havien fet xerrades. 
Es poden tornar a fer aquesta campanya? Si el fulletó ja el tenen gairebé preparat, 
cartells, que les barraques de la Festa Major hagin de tenir aquest cartell, hi ha 
moltes coses que es poden fer i són dos mesos. I que la campanya del 2018 serà 
millor, segur. Però al 2017 se’n pot fer una de ben potent.

Alcaldessa  
Dóna la paraula a la senyora Carme Benito.

Carme Benito
Diu que no hi hauria cap problema, estan d’acord amb el tema aquest. El problema 
si que realment és el temps. La Festa Major porta moltíssima feina, ja tenen reunions 
de comissió per veure quines activitats fan i de quina manera. Faran una tercera, 
han de fer una de totes les barraques. Comporta molta feina. Està totalment d’acord 
amb el tema de la Moció. Es veritat que el Protocol no el tenen. Quan estigui el 
protocol poden començar a parlar. Ella diu que pot assumir com Àrea de Cultura que 
algun dels lemes de l’Àrea d’Igualtat que pugui sortir dins del programa, no hi ha 
cap mena de problema. Ho posaran i on s’han de dirigir, no hi ha problema, creu que 
si s’ha de fer prevenció però tampoc crear alarma. Això també l’agradaria que quedés 
clar. Crear alarma tampoc. Vol dir, si tinguessin molts casos però que tampoc 
espantar a la gent que sembli que a Corbera hi hagi un problema molt greu com pot 
haver en altres llocs amb més habitants on les festes majors realment poden ser 
molt més susceptibles de violència que no aquí. Està d’acord que s’ha de fer 
prevenció i posar un lema dins del programa. No hi ha cap problema.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Pregunta el perquè si no hi ha problema, no voten si a la Moció ja. Els preocupa que 
ho presenta un grup de l’oposició. Tot el que ha explicat el company estan d’acord i 
a més coses que no sabien, les saben ara. I recolzen el que s’està fent. És positiu, 
però és més positiu que el Ple municipal aprovi una Moció en la que estan d’acord 
tots. I si s’ha de retirar el que diu de l’any, tot el que diu la Moció l’ha redactat un 
grup que està més sensibilitzat amb el tema i està disposat a canviar dates i adaptar-
la a Corbera. Però senyora alcaldessa, mani una mica en el govern i si us plau quan 
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estiguin d’acord en el fons diguin que sí. No deixin que sempre mani la resta. És un 
espectacle veure des de aquí com la senyora Boladeras li diu a vostè que no i al final 
és que no, passa el “rodillo” que no i la resta de companys que tinguin una mica de 
criteri encara que siguin de l’equip de govern. Que diguin si estan d’acord, que estan 
d’acord amb el 99% de la Moció i l’aprovin. I adherir-se al decàleg de la Diputació i 
ja està.  I si abans poden fer la comissió, ja sap que no volen fer ara la comissió però 
la Moció aprovar-la si us plau. Que no estan presentant una Moció als vostres 
pressupostos ni a la línia de flotació de l’equip de govern.

Alcaldessa
Explica que ara li donarà la paraula a la senyora Carme Benito i al senyor Arturo 
Martínez que l’han demanat però abans li vol dir que ells han dit de redactar-la 
correctament. Ells entenen que les Mocions les haurien de poder treballar abans amb 
calma totes les esmenes. És això simplement, per fer-ho correctament. Dóna la 
paraula a la senyora Carme Benito. 

Carme Benito
Explica que el tema de dir de deixar-la sobre la taula és per complir la Moció. Ella 
està demanant que no podrà complir amb el que diu la Moció donat que la feina que 
suposa el portar a terme la Festa Major. Han de pensar que estan treballant per la 
Festa Major des de gener.

Alcaldessa
Dóna pas al senyor Arturo Martínez.

Arturo Martínez
Explica que, en aquest punt, la dificultat que pot haver és que, llegirà el punt 2 de la 
Moció que ha presentat la Diputació i de la que s’ha presentat, l’apartat on ara mateix 
es troba el problema. Llegeix el paràgraf del punt 2 de la Moció de la Diputació: 
“...crear una campanya comunicativa i de sensibilització perquè els actes festius 
estiguin lliures d’actituds sexistes i discriminatòries. Aquesta campanya contemplarà 
accions com ara l’elaboració d’un cartell institucional amb un lema de condemna a 
les agressions sexistes. Exemple “no és no per unes festes lliures de sexisme”. El 
llançament d’un hastag a les xarxes socials (de la Diputació) amb el lema triat per la 
campanya. Fer arribar tot el material i l’explicació de la campanya als ajuntaments 
de la demarcació (aquí parlarien d’entitats, possiblement) amb l’horitzó que aquest 
arribi a totes les entitats d’actes festius i especialment els centres d’educació 
secundària...” Ell creu que el problema rau en que no diu a partir de quan s’ha de 
fer. En canvi aquí ens està dient pràcticament lo mateix que és: “...la creació d’una 
campanya de comunicació i sensibilització perquè les festes majors de Corbera i 
altres actes festius pactats per la comissió, estiguin lliures d’actituds sexistes i 
discriminatòries. Aquesta campanya tindrà el tret de sortida la Festa Major 2017 de 
Corbera però es farà extensiva a tots els actes festius del poble...” parla de 
l’elaboració d’un cartell, de la generació d’un hastag. A la pràctica és lo mateix, però 
en la Diputació no indica el temps. Simplement és això.

Antonio Moreno
Diu que s’aprovin totes dues.



Rosa Boladeras
Explica que la Diputació va aprovar la Moció que va presentar la CUP, estan parlant 
de la mateixa. Estan proposant fer un text. I aquí s’està proposant de posar dins 
d’una Moció la mateixa Moció i per això demana si poden posar ordre en l’acord que 
volen prendre. La Moció és la mateixa, és torna a repetir.

Albert Cañellas
Demana la paraula si us plau i diu que la seva proposta concreta és l’esmena que els 
han passat. Creuen que amb els mesos que queden per la Festa Major es pot iniciar 
aquestes propostes que ja han sigut aprovades per la Diputació i creuen que es poden 
fer per aquesta Festa Major, són propostes d’elaborar un cartell, de fer un hastag i 
d’implicar que hagi a la Festa Major aquesta campanya de sensibilització. Aquesta és 
la proposta d’ells i proposen l’esmena que han escrit per canviar el concepte de 
“elaborar un protocol” per “un cop hi hagi un protocol de la Diputació, adaptar-lo a 
la realitat de Corbera. Mantenen la seva proposta d’esmena, els agradaria que 
s’aprovés perquè seria una Moció molt més realista i molt més propera al que vol fer 
l’equip de govern i per tant creuen que es podria portar a terme. Si s’aprova aquesta 
esmena mantindran la Moció amb aquesta modificació i els agradaria que fos 
aprovada. Si no s’aprovés aquesta Moció, igualment els agradaria que s’aprovés la 
Moció tal com quedés.

Alcaldessa
Consulta en el punt tres posar 2018, treure la data.

Albert Cañellas
Proposa eliminar la frase a partir del punt i coma fins el punt. Incloure fins a 
“discriminatòries”, posar un punt i el que hi diu desprès “aquest campanya tindrà el 
tret de sortida la Festa Major 2017 de Corbera però es farà extensiva a tots els actes 
festius del poble...”, treure aquesta frase. No cal especificar això i desprès seguir 
“...contemplarà accions com ara...”.

Alcaldessa
Diu que la proposen així. Vol que quedi clar que no es veien amb cor de fer una 
comissió ara però totes les coses de la campanya si les tenien previstes. Dóna pas 
al senyor Albert Cañellas per llegir la Moció amb les esmenes.

Albert Cañellas
Llegeix la Moció amb les esmenes.

Alcaldessa
Dóna pas a la votació de les dues coses, primer la votació de l’esmena i desprès la 
Moció.

Votació de l’esmena

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), Manel Ripoll i Puertas (MPC), 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). 
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Vots en contra: José Antonio Andrés Palacios (GiU).”

Votació de la Moció

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), Manel Ripoll i Puertas (MPC), 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). 

Vots en contra: José Antonio Andrés Palacios (GiU).”

La secretària aconsella jurídicament canviar el títol de la Moció.

L’alcaldessa llegeix el títol modificat de la Moció que ha estat aprovada: “Moció contra 
les agressions sexistes als grans esdeveniments d’oci i festius a Corbera de 
Llobregat.”

11. Donar compte del període mitjà de pagament global de proveïdors 1er 
trimestre 2017.

Informe de tresoreria 64/2017

En compliment del que es disposa en l'article 6.2 del RD 635/2014, de 25 de juliol, 
pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a 
proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de 
retenció dels recursos dels règims de finançaments, prevists en la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s’emet el 
següent informe:

Període mitjà de pagament a proveïdors 1r trimestre 2017 (PMP)

El període mitjà de pagament definit en el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel 
qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a 
proveïdors de les Administracions Públiques, mesura el retard en el pagament del 
deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte del període 
legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials.

Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu 
si l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la 
presentació de les factures o certificacions d'obra, segons correspongui.

Fonaments de dret

• El Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa 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, prevists en la Llei Orgànica 2/2012. De 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

• Articles 2.1, 2.2, 4, 5, 8 i 18 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

• L’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril.

Àmbit objectiu

De conformitat amb l’article 3 del Reial decret 635/2014, per calcular el període mitjà 
de pagament a proveïdors, s’hauran de tenir en compte:

1. Les factures expedides des de l’1 de gener de 2014 que constin en el registre 
comptable de factures o sistema equivalent.

2. Les certificacions mensuals d’obra aprovades a partir de l’1 de gener de 2014.

Quedaran excloses del càlcul: 

1. Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la 
consideració d’Administracions Públiques en l’àmbit de la comptabilitat 
nacional.

2. Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels 
pagaments a proveïdors. 

3. Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a 
conseqüència d’embargaments, manaments d’execució, procediments 
administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o 
administratius. 

Termini de presentación

De conformitat amb la disposició transitòria única del Reial decret 635/2014 s’haurà 
de publicar i comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la 
informació referida a cada trimestre de l’any abans del dia trenta del mes següent a 
la finalització del trimestre. 
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Publicitat del període mitjà de pagament

L’Ajuntament haurà de publicar aquesta informació en el seu portal web en 
compliment de l’article 6.2 del RD 635/14. Es publicarà l’informe Excel que genera 
l’aplicació del PMP del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

INFORMACIÓ PMP
Es detalla a continuació la informació corresponent al 1r trimestre de 2017 que posa 
de manifest que aquest Ajuntament, a data 31 de març de 2017, compleix 
amb el període mitjà de pagament previst legalment. 

Código de Entidad Entidad Ratio de Operaciones 
Pagadas (dies)

Ratio de Operaciones 
Pendientes de Pago (dies)

Periodo Medio de 
Pago Trimestral 

(dies)

09-08-072-AA-000 Corbera de Llobregat 9,98 -10,69 4,89

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.
 
La tresorera acctal. Maria José Escudero Banzo.

QUART TRIMESTRE
 ANY 2016

TERCER TRIMESTRE
ANY 2016

Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 3,39

SEGON TRIMESTRE 
ANY 2016

Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 2,09

PRIMER TRIMESTRE

ANY 2016

Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 6,37

Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat -1,91



QUART TRIMESTRE

ANY 2015

Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 5,45

TERCER TRIMESTRE

ANY 2015

Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 5,75

SEGON TRIMESTRE

ANY 2015

Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 7,45

PRIMER TRIMESTRE 
ANY 2015

Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 6,78

QUART TRIMESTRE

ANY 2014

Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 8,19

TERCER TRIMESTRE

ANY 2014

Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 13,06

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
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Ramon Gabarrón
Explica que es tracta de donar compte de quin ha sigut el període mitjà de pagament 
a proveïdors en el primer trimestre del 2017, com es fa cada trimestre. En aquest 
cas el període mitjà de pagament és de 4,89 dies després dels 30 dies que hi ha per 
aprovar la factura. Vol dir que una vegada entrada la factura i passat el període de 
30 dies per la seva aprovació, l’Ajuntament està pagant a 4,89 dies.

12. Donar compte de l’informe de morositat 1er trimestre 2017.

En compliment del que es disposa en l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’emet l’informe 
sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les 
obligacions de l’entitat.

Fonaments de dret

L’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, disposa:

“3. Els Tresorers o, en defecte d'això, Interventors de les Corporacions locals 
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en 
aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà 
necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals 
s'estigui incomplint el termini.

4. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació 
local, aquest informe haurà de remetre's, en tot cas, als òrgans competents del 
Ministeri d'Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les 
Comunitats Autònomes que, de conformitat amb els seus respectius Estatuts 
d'Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. Tals òrgans 
podran igualment requerir la remissió dels citats informes.”

L'Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, de desenvolupament de les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, modificada per 
l'Ordre HAP/2082/2014, regula el  procediment i la informació a subministrar relativa 
a la morositat en les operacions comercials.

Els informes hauran d'elaborar-se considerant la totalitat dels pagaments realitzats 
en cada trimestre natural, i la totalitat de les factures o documents justificatius 
pendents de pagament al final del mateix, independentment de la data de registre 
de la factura o certificació d'obra. 

L'informe trimestral inclourà, almenys, d'acord amb la metodologia establerta per al 
càlcul el període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, 
el detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de 



pagament mensual i acumulat a proveïdors, així com de les operacions pagades i 
pendents de pagament de cada entitat i del conjunt de la Corporació Local.

L’àmbit objectiu de l’informe son les operacions comercials, de conformitat amb 
l’article 3 de la Llei 3/20014, per tant afecta principalment als capítols II i VI 
(despeses en Béns Corrents i Serveis i Inversions reals), quedant excloses les 
obligacions de pagament contretes amb Administracions públiques. Queden fora de 
l'àmbit de la Llei les operacions que no estan basades en una relació comercial, tals 
com les que són conseqüència de la relació estatutària i de personal o les que són 
conseqüència de la potestat expropiatòria.

METODOLOGIA DE CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DE 
L’INFORME DE MOROSITAT

El Període mitjà de pagament dels efectuats en el trimestre, és l'indicador de la 
mitjana del nombre de dies que s'ha trigat a realitzar els pagaments.

PAGAMENTS. Per al càlcul del Període Mitjà de Pagament (PMP), tant de factures 
com de certificacions, s’utilitza la següent fórmula:

           ∑ (Número de dies període de pagament x Import de l'operació)
PMP = ------------------------------------------------------------------------                  

∑ Import de l'operació

Número de dies període de pagament = (Data de pagament – Data d’entrada en el 
registre administratiu). 

Per determinar si les factures o certificacions s’han pagat dintre o fora del període 
legal de pagament es realitzen les següents comprovacions:

- Si (Data de pagament – Data d’entrada en el Registre Administratiu) > 60 dies 
 Es considera que la factura s’ha pagat fora de termini. 

- Si (Data de pagament – Data d’entrada en el Registre Administratiu) < 60 dies 
 Es considera que la factura s’ha pagat dintre del termini.

PENDENT DE PAGAMENT. Per al càlcul del Període Mitjà del Pendent de Pagament 
(PMPP), tant de factures com de certificacions es pren la següent fórmula: 

           ∑ (Número de dies pendent de pagament x Import de l'operació)
PMPP = ------------------------------------------------------------------------           

∑ Import de l'operació

Número de dies pendent de pagament = (Data final del trimestre – Data d’entrada 
en registre administratiu). 
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Per determinar si les factures o certificacions s’han pagat dintre o fora del període 
legal de pagament, es realitzen les següents comprovacions: 

- Si (Data fi de trimestre – Data d’entrada en el Registre Administratiu) > 60 dies 
- Es considera que la factura pendent de pagament es troba fora del termini legal de 
pagament.
- Si (Data fi de trimestre – Data d’entrada en el Registre Administratiu) < 60 dies 
– Es considera que la factura pendent de pagament es troba dintre del termini legal 
de pagament. 
-
Terminis de pagament

L’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, redactat per la 
disposició final primera de la Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació dels Fons 
per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors, disposa: 

Article 216 Pagament del preu.

4. L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a 
la data d'aprovació de les certificacions d'obra o dels documents que acreditin la 
conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis 
prestats, sense perjudici de l'establert en l'article 222.4, i si es demorés, haurà 
d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els 
interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes 
previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. Perquè pertoqui l'inici del 
còmput del termini per a la meritació d'interessos, el contractista deurà haver 
complert l'obligació de presentar la factura davant el registre administratiu 
corresponent, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies 
des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei. 

Sense perjudici de l'establert en els articles 222.4 i 235.1, l'Administració haurà 
d'aprovar les certificacions d'obra o els documents que acreditin la conformitat amb 
el que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta 
dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei, excepte acord 
exprés en contrari establert en el contracte i en algun dels documents que regeixin 
la licitació, sempre que no sigui manifestament abusiu per al creditor en el sentit de 
l'article 9 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per presentar la 
factura davant el registre administratiu, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins a 
transcorreguts trenta dies des de la data de presentació de la factura en el registre 
corresponent, sense que l'Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i 
efectuat el corresponent abonament. 



L'Administració, per tant, disposa d'un termini màxim de pagament de 60 dies en 
total, desglossat en 30 dies per aprovar les factures o certificacions presentades al 
registre administratiu i 30 dies des de l’aprovació per procedir al pagament del preu 
sense incórrer en mora.
 
INFORME

Es detalla a continuació la informació corresponent al 1r trimestre de 2017 que posa 
de manifest que aquest Ajuntament, a data 31 de març de 2017, compleix 
amb els terminis de pagament a proveïdors previstos legalment.

 Nombre Import total

Dins període legal pagament 873 1.466.785,84 €

Fora període legal pagament 4 371,77 €
Total pagaments 877 1.467.157,61 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,66

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

316 
(*) 
11

486.113,42 €
9.713,97 €

Total pagaments 327 495.827,39 €

Terminis de pagament Dies

1r 
TRIM.2017

PENDENT DE PAGAMENT

Període mitjà del pendent de pagament 19,01

(*) Pendent reconeixement extrajudicial

De conformitat amb l’article 16 de l’Ordre Ministerial HAP/2015/2012 l’informe s’ha 
d’enviar al Ministeri d'Economia i Hisenda, a través de Oficina Virtual para la 
Coordinación Financiera con las Entidades Locales, abans de l’últim dia del mes 
següent a la finalització de cada trimestre de l’any.

Des de l’1 de gener de 2015 ja no s’ha de remetre l’informe a la Generalitat de 
Catalunya (apartat 5 de la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre).

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital. 

La tresorera acctal. Maria José Escudero Banzo.
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 Nombre Import total

Dins període legal pagament 783 1.254.222,60 €

Fora període legal pagament 3 753,72 €
Total pagaments 786 1.254.976,32 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 36,91

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

383
1

973.205,91 €
186,58 €

Total pagaments 215 973.392,49 €

Terminis de pagament Dies

4t 
TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT

Període mitjà del pendent de pagament 14,61

 Nombre Import total

Dins període legal pagament 819 1.046.726,14 €

Fora període legal pagament 7 95.040,48 €
Total pagaments 826 1.141.766,62 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,43

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

215
0

451.348,54 €
 €

Total pagaments 215 451.348,54 €

Terminis de pagament Dies

3r 
TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT

Període mitjà del pendent de pagament 18,11



 Nombre Import total

Dins període legal pagament 818 952.059,71 €

Fora període legal pagament 6 8.743,87 €
Total pagaments 824 960.803,58 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,51

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

243
0

573.533,55 €
 €

Total pagaments 243 573.533,55 €

Terminis de pagament Dies

2 TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT

Període mitjà del pendent de pagament 21,25

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 796  €1.102.227,69
Fora període legal pagament 11  €12.184,78
Total pagaments 807  €1.114.412,47

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 42 56,

Nombre Import total

ATSINTERESSOS DE DEMORA PAG 0 ,00 €0

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 223  €393.645,63
Fora període legal pagament 4 (*)  €1.929,09
Total pagaments 227 395.574,72 €

Terminis de pagament Dies

2016 TRIM.1

PENDENT DE PAGAMENT

Període mitjà del pendent de pagament 40,19

(*) Compensació de deutes

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
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Ramon Gabarrón
Explica que l’informe de morositat és una mica similar a l’altre però no compte 
exactament els dies de la mateixa manera. Aquí els dona pel primer trimestre del 
2017 que està a 38,66 dies. Poden dir que estan inclosos els 30 dies d’aprovació de 
la factura més els dies de pagament i les factures que estan pendents de pagament 
i els dona 38,66 dies.

13. Donar compte del Pla pressupostari a mitjà termini 2018-2020, que 
inclou les previsions 2017.

“DECRET

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

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

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

.
c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions 

d’ingressos i despeses.

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

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

De conformitat amb l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, la remissió 
dels plans pressupostaris, s’ha d’efectuar per mitjans electrònics i mitjançant 



signatura electrònica a través dels sistema que el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública 
(MINHAFP) habiliti a l’efecte.

Mitjançant la guia publicada per la Secretaria d’Estat d’Hisenda del MINHAFP es 
regula la remissió d’informació sobre els plans pressupostaris a mitjà termini amb 
referència al període 2018-2020, i en els quals s’ han d’incloure les previsions 
pressupostàries de l’exercici 2017, a través de l’ aplicació disponible a la pàgina web 
de l’oficina virtual de coordinació financera amb les entitats locals  fins el dia 15 de 
març de 2017.

Vist l’annex 1 adjunt a la present proposta amb el detall del pla pressupostari a mitjà 
termini amb referència al període 2018-2020, i que inclou les previsions de l’exercici 
2017.

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

RESOL

Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mitjà termini pel període 2018-2020, que 
inclou les previsions pressupostàries de l’exercici 2017, i que queda resumit 
documentalment a l’Annex 1 adjunt a la present resolució. 

Segon.- Remetre la informació sobre el pla pressupostari  mitjà termini aprovat fins 
el dia 15 de març de 2017, a l’òrgan competent del MINHAFP,  per via telemàtica, i 
amb signatura electrònica, d’acord amb l’establert  a l’article 5  de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i a la guia publicada per  la  Secretaria d’Estat 
d’Hisenda del MINHAFP.
 
Tercer.-  Donar compte de la present resolució a l’Ajuntament Ple a la primera sessió 
que celebri.” 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón
Explica que és un pla plurianual, que ha comentat abans, que s’aprova cada any i és 
un pla plurianual de tres anys inclòs l’actual, del 2017 fins el 2020 i recull des del 
pressupost inicial i fa una valoració de quins seran els canvis, les previsions en els 
propers 3 anys inclòs el 2017 de manera que fa una visió del que passarà. En concret, 
es tracta de fer un pla per mantenir l’equilibri dels anys anteriors incrementant els 
mateixos percentatges diferencials anteriors avaluant quins seran els ingressos i les 
despeses previsibles pels propers 3 anys després del 2017. Els ingressos està previst 
que pugin cada any un 1,38% en total, destacant que l’IBI pugi un 1%, l’IVTM un 
1,3%, les plusvàlues un 1,3%, el de construccions un 3,3%, les taxes en general 
(capítol 2) un 2,5%, les transferències un 1,35% i la PIE que són els ingressos dels 
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impostos de l’Estat un 1,50%. En el cas de les despeses es preveu que el capítol 1 
(que es personal) pugi un 1,1% anual, el capítol 2 (que són despeses en bens i 
serveis) pugi un 1,5% anual, les càrregues financeres tot i que es discutible preveuen 
un 2%, a transferències es preveu un 0,5% i el capítol 5 de contingències un 1,5%. 
En el tema dels ingressos financers entenen que parlen d’1.675.000,00 € d’ingressos 
per inversions, per tant de crèdit finançat i les inversions per 2017, 2018 i 2019 es 
preveuen en 2.300.000,00 €, 2.400.00,00 € i 2.264.00,00 €. Les despeses 
financeres, en el 2017 és de 2.806.000,00 € perquè han amortitzat anticipadament 
uns crèdits per al romanent de tresoreria positiu i per tant estan sumats 1.300.00,00 
€ que han amortitzat anticipadament. Per al 2018 es preveu unes despeses 
financeres de 1.373.000,00 € i per 2019 d’1.564.000,00 €. L’evolució de 
l’endeutament podien dir que en el 2016 era de 9.600.000,00 € que representava 
un 63% dels ingresso corrents, en el 2017 serà de 8.200.000,00 € representant un 
59%, en el 2017 serà de 8.5000.000,00 € representant el 60%, en el 2019 serà 
8.600.000,00 € representant un 60% i en el 2020 de 8.570.00,00 € representant un 
59%. És el resum d’aquest pla plurianual per si ha algun dubte.

Previ a passar al punt 14. Donar compte d’altres resolucions d’Alcaldia i/o assumptes 
de competència plenària, la senyora alcaldessa dona permís al senyor interventor 
per marxar.

L’alcaldessa passa a llegir, donar compte de les dones assassinades del que porten 
aquest any.

Ara com ara hi ha 25 dones mortes per violència masclista a l'Estat Espanyol, tres 
d'elles a Catalunya i 4 menors, que mai surten a l'estadística les víctimes per 
violència masclista.

Hem de recordar que aquestes víctimes mortals són només la punta de l'iceberg. A 
Espanya es recullen 390 denúncies diàries, i les conseqüències d'aquesta violència, 
denunciada o no, és esquinçadora en a la vida de les dones i dels fills i filles que la 
pateixen de forma directa o indirecte.

Una vegada més, des d'aquest ajuntament volem refermar la condemna a totes les 
formes de violències que pateixen les dones i reconèixer el dret de les dones a viure 
lliures de violència masclista.

14. Donar compte d’altres resolucions d’Alcaldia i/o assumptes de 
competència plenària.

L’alcaldessa dóna compte dels assumptes següents:

1. De l’aprovació per part del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, en sessió de 28 de març de 2017, dels assumptes següents:

- De la modificació definitiva de l’article 3 del Reglament Metropolità del Servei 
del Cicle Integral de l’Aigua i estimar parcialment les al·legacions formulades 



durant el tràmit d’audiència dels interessats de l’expedient de modificació de 
l’article 3 del mateix.

- De l’acord relatiu a les acciones a dur a terme per a una Àrea Metropolitana 
de Barcelona més accessible.

- De la resolució en defensa del sector del taxi.
2. De l’aprovació per part del Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió 
de 20 de març de 2017, dels assumptes següents:

- De la Moció de suport al Parc Agrari del Baix Llobregat.

- De la Moció en relació a les empreses multiserveis acordant, entre d’altres, 
fer els passos necessaris per assegurar que els concursos públics no 
afavoreixen a aquestes o a les ETT’s propietat d’alguna empresa multiservei, 
evitar la contractació d’empreses multiserveis amb conveni propi per a prestar 
serveis públics i obligar a aquest tipus d’empreses apliquin les condicions 
laborals pactades al conveni col·lectiu sectorial que sigui d’aplicació.

 
- De la Moció d’adhesió al Manifest del Pacte Nacional per Referèndum.

3. De l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en 
sessió de data 28 de febrer de 2017, del Protocol d’adhesió a la Xarxa de Memòria 
Democràtica del Baix Llobregat.

4. De l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament de Collbató en sessió de data 20 
de març de 2017, del Protocol d’adhesió a la Xarxa de Memòria Democràtica del Baix 
Llobregat.

5. De l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament de Pallejà en sessió de data 30 
de març de 2017, de la Moció de suport a les resolucions del Consell Consultiu de la 
Gent Gran del Baix Llobregat.

6. De l’aprovació per part del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, en sessió de data 25/04/2017, de les Directrius de la Política 
metropolitana d’habitatge 20162019.

Vol aprofitar que finalment, a partir del 15 de maig, les expedicions addicionals 
d’Autocorb al vespre per la última sessió de dilluns a divendres la última era a les 
10:20 i a partir d’ara se’n fa un altre que serà a les 11:30h des de Barcelona per la 
gent que està treballant. També hi ha altres modificacions, reestructuracions, van 
estar amb la direcció general parlant per aquest tema i posteriorment van enviar una 
carta recolçant-ho. Dóna pas a precs i preguntes.

15. Precs i preguntes.
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Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.

Miracle Guerra
En relació al document que es va parlar a la Comissió Assessora sobre la modificació 
del contracte de serveis públics per la gestió de residus i neteja diària. Creuen que 
el tema es massa important per parlar al Ple no a la Junta de Govern. Corbera és un 
poble brut, les necessitats dels seus habitants no es cobreixen. No és un problema 
de falta de civisme general, els recursos no són suficients. El servei és car i demanen 
noves solucions. Esperen que els canvis que estan en marxa funcionin i tinguin bons 
resultats. S’estima la necessitat de informar més clara i amplia de les conductes 
necessàries per col·laborar tots més eficientment. Que els contenidors, els seus 
voltants les papereres i altres estiguin nets, facilita que es mantinguin nets i ara a 
Corbera això no passa. Ells no tenen una solució màgica però estan disposats en 
participar a la millora d’aquesta qüestió. Les cartelleres estan brutes i últimament ha 
hagut invasió d’una empresa d’una discoteca de Molins que ha omplert amb 
propaganda tapant cartells que encara eren vigents. Hi ha alguna normativa? Hi 
alguna persona que les neteja? Proposen intentar posar una frase que estimuli a la 
gent a ferles servir tots una mica millor.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
 
Xavier Miquel
Diu que des de la CUP també volen fer unes preguntes. El tema de l’ampliació de 
l’Escola el Cau de la Guineu, ja hauria d’haver un acord de govern en el primer 
semestre, estan arribant al final i no saben com s’està portant. Des de l’AMPA se’ls 
comunica que les coses no acaben d’estar clares i el temps s’esgota. Fa temps que 
la comissió no es reuneix, quins contactes s’estan fent, com ho veuen des de 
l’Ajuntament i com estan pressionant per que aquest acord de govern tiri endavant 
el més aviat possible. En principi queda un marge d’un mes. D’altre banda volen 
saber com s’està desenvolupant la Moció dels accessos als camins, com està. I també 
el tema de la comissió sobre el nomenclàtor que segueixen esperant sense saber que 
està passant. Al començament hi havia moltíssima urgència per tirar endavant i fa 
molt temps que no es convoca. També una pregunta que van fer en el Ple passat, la 
barana dels contenidors els comenten que no hi ha hagut canvis. Finalment sobre un 
projecte que ja van defensar en el seu moment és el tema de les franges d’incendi 
amb silvopastura que s’havia de fer aquest 2017 i ara ja és una mica tard, no saben 
com està, quan es convocarà, quines són les passes que s’han fet en aquest sentit, 
si serà factible en els propers mesos ja que ells van estar molt d’acord amb aquest 
projecte i creuen del tot necessari que es tiri endavant per Corbera. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Diu que la seva intervenció té a veure amb la Moció contra les agressions sexistes 
que no l’han proposat ells com a CUP, ha sigut una altre organització que es diu 



“Figaflors” que és un grup de dones feministes de Corbera. També havien proposat 
que fos aquest grup que pogués defensar i llegir aquesta Moció i se’ls va dir que no. 
Defensen que pugui haver més participació per part de les entitats i si no és amb un 
ROM aprovat, doncs amb flexibilitat. La flexibilitat de les xarxes socials fa que 
aquesta entitat hagi pogut comunicar amb ells. També un comentari que ha fet la 
senyora Carme Benito sobre que no calia generar una alarma amb aquest tema. Ella 
no estan d’acord amb això, creuen que si que cal generar alarma, els assassinats són 
la punta de l’iceberg i per sota hi ha molt i justament el repunt de les actituds 
masclistes dintre dels adolescents en els darrers temps és una cosa que hauria de 
generar més alarma de la que genera i caldria actuar de forma proactiva i en aquests 
cas han estat tots d’acord en fer una feina proactiva. A vegades ens pensem que la 
societat avança sempre a millor i es un clar exemple que no és així. I també el Ple 
s’ha pronunciat sobre aquest punt a favor excepte el senyor Palacios i li demanen 
que pugui explicar el sentit del seu vot que ha sigut contrari a la Moció contra les 
agressions sexistes.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Diu que la primera pregunta va dirigida a la senyora alcaldessa i al senyor Gabarron 
i és si ja s’ha fet l’ingrés a la hisenda catalana. Després una pregunta és si hi ha una 
partida dedicada al control de plaga de rates, si es fixa o si s’actua en el moment 
que es detecta.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Diu que la seva pregunta és sobre el carrer Camí Ral de Corbera alta, fa mes de 5 
mesos que estava senyalitzats amb pintura vermella els llocs on hi ha problema. Es 
evident que no s’ha fet, pregunta si és una prioritat de l’equip de govern arranjar 
aquest camí. Hi ha molta gent que camina pel camí i cohabiten vehicles. També creu 
que no s’ha de fer servir per el que venen de la carretera de Gelida i seria un bon 
moment per dir que només vehicles de veïns passin per allà. Intentar que la realitat 
que hi ha ara no arribi a haver més problemes dels que ja han passat. No creu que 
siguin molts diners, aprofitar per fer arranjament i separació o vial per que la gent 
pugui caminar per allà, els demanaven 37.000,00 € quan ho van consultar fa temps. 
Ell va consultar fa 4-5 mesos no sap si a la Comissió Assessora o al Ple, si tots els 
esvorancs que hi havia s’arranjarien i no s’han arranjat. Imagina que únic que s’ha 
fet era retirar la tanca perquè era perillós. Dir també al regidor de serveis que ja sap 
que no és fàcil que els propietaris de boscos privats però s’han col·locat els 
contenidors en la corba dels Herbatges per anar a Gelida, creu que es tindria que 
mirar. L’associació de propietaris del Herbatges van dir si es podia moure 100m més 
enllà, el lloc no és el mes adequat. Volia contestació a totes aquestes coses. 
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Alcaldessa
Contesta al senyor Xavier Miquel sobre l’ampliació de l’Escola Cau de la Guineu. Ella 
fa uns 15 dies va parlar amb la directora territorial N.B. i encara no hi havia cap 
informació sobre l’acord de govern que tenia que haver-hi. Després contesta al 
senyor Albert, creu que ha hagut un malentès en quant a la Moció de les agressions 
sexistes els va demanar la Miracle si la podien presentar elles directament i ho va 
entendre malament. Ho va entendre malament. Al senyor Pol Ejarque, tal i com va 
dir, des de el mes de gener s’està fent lo de la Hisenda Catalana. Dóna la paraula al 
senyor Palacios.

Jose Antonio Palacios 
Di que per ordre, contesta a la senyora Miracle que parlava del contracte de 
“Fomento”. El que s’ha fet ha sigut una reestructuració de serveis. No una nova 
licitació, no una nova concessió, quan es passa a Ple és un nou contracte. Ha sigut 
ajustar-se a l’eix que tenien, per això no es feia falta vindre aquí. El servei que tenen 
és per manca de recursos. Gasten en escombraries 1.300.000,00 € - 1.400.000,00 
€ i només es recapten 800.000,00 €, l’ajuntament posa 500.000,00 €. Si que hi ha 
uns quants de persones incíviques. Demana entre altres, no penjar cartells en els 
contenidors. L’any passat van recollir 7.300t de residus i a l’any 2015 
aproximadament 7.100t. Es fa un bon reciclatge. El que se ha fet amb la modificació 
es intentar millorar mes el servei, s’ha incrementat més la recollida a les zones. Es 
recullen 6 dies a la setmana, tant d’esporga com mobles i tres dies a la setmana a 
l’entorn de contenidors. Tot significa un cost d’uns 36.000,00 € mes. A mes han 
d’afegir una inversió de 50.000,00 € més de punts verds. S’han posat 10 i tenen 25 
per fer un concurs. Hi ha hagut una millora substancial en la capacitat dels 
contenidors i la qualitat dels residus que es retiren. Si la gent participa s’estalviaran 
més diners. Han incrementat neteja viaria, al nucli un dia més i l’escombraria gran 
s’amplia de 4 fins a 6 dies a la setmana, al nucli i les urbanitzacions. Vol recordar 
que “Fomento” no neteja la riera. Cada cop que s’ha de netejar fora de la via pública 
costa diners a part. Ho han treballat molt a l’equip de govern i no poden ampliar més 
el contracte, han d’esperar quatre anys per canviar un nou contracte. Tenir més 
recursos significaria incrementar més els impostos. Respecte a la Creu Aregall 
posaran més contenidors. Tenen  170 punt de recollida al municipi i al carrer hi han 
1000 contenidors, 550 de rebuig, 200 i pico d’orgànica, 200 i pico de paper/cartró i 
vidre més el que és recull al comerç porta a porta, a les residències, a les escoles. 
Fan un gran esforç i si tinguessin més recursos farien més. Tenen la deixalleria oberta 
6 dies a la setmana i demana col·laboració o trucant a l’Ajuntament per recollida. 
Donarien millor serveis. Respecte al contenidor dels Herbatges, es va posar de forma 
provisional fins que el veí tanqués la finca. Era una prova que es va fer per retirar 
residus. Hi ha carrers que no aguanten el camió i busquen ubicacions que no es faci 
mal bé la via i que tothom pugui accedir. Són receptius a qualsevol iniciativa. Per 
últim, ells estan a favor de la Moció, el que estan en contra és dels protagonismes. 
Aquí s’ha plantejat adherir-se a una Moció que no sap com ells, que la han presentat 
ells a la Diputació, no la accepten aquí. Aquí volen presentar una Moció d’una entitat, 
molt respectable per ell però són capaços de “baixar-se els pantalons” per tal de que 
diguin “hem aprovat la Moció de la CUP” en lloc d’aprovar la Moció de la Diputació. 
Si ho haguessin fet, perfecte. L’altre dia els va criticar perquè tenen per costum 
presentar Mocions a última hora, sempre ho fan i aquí han fet lo mateix. S’han 



queixat que s’havia presentat un punt per urgència i cada Ple es presenten Mocions 
per urgència, a últim moment i a mes amb ganes de protagonisme. Perquè si volien 
negociar-ho han tingut dies. I venen aquí per tenir cinc minuts de glòria, per explicar-
se i esplaiar-se. Li sembla perfecte però no ho facin perquè va en contra de vostès, 
només volen tenir la foto. Ells si estan a favor de les dones, faltaria més. Estan en 
contra d’això, de tenir la foto.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Carme Benito.

Carme Benito
Diu que el que volia que s’entengués, en el sentit, no de crear alarma sinó que no 
fos un efecte negatiu envers la seva Festa Major. Amb ella li preocupa, com a 
regidora de cultura, que pugui haver un efecte negatiu depenen de quin tipus de 
campanya facin, envers la Festa Major. Que la gent no pugui pensar que la Festa 
Major de Corbera té un caire perillós. És el que ella volia referir.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Explica en relació a la Moció de camins, estan treballant. Han ultimat amb particulars 
per poder senyalitzar camins i si, els queda pendent fer el que demanaven, que des 
de el nucli es pugui senyalitza cap a on van els possibles camins. S’ha fet un petit 
projecte de senyalització d’un camí en el que s’afegiran aquests punts d’inici al nucli. 
S’ha de fer un projecte, té un cost, hi ha pressupost suficient en camins per poder-
ho fer i depèn de l’import s’ha de licitar o fer un contracte menor per portar a terme. 
De la comissió de nomenclàtor s’està fent la feina tècnica, és la revisió dels noms 
dels carrers, veure el possible canvi a quantes finques afecta. Tenen un conjunt de 
carrers que indueixen a equívoc per duplicitats de noms. S’hauria de triar als carrers 
que afectin a menys finques i si estan o no construïdes, si hi ha adreces postals. 
Aquesta feina no està ultimada perquè es laboriosa i per altre estan esperant la 
substitució del grup d’història que no s’ha pogut convocar i que la comissió pugui 
començar a treballar a partir d’informació objectiva. Tenen raó que van tard però és 
una petit reflexió. Muntar una comissió és senzill, opinions, idees, opcions. Fer que 
la tasca sigui productiva i s’avanci no es tant, hi ha un marc jurídic, unes 
conseqüències que se’n deriven i per tant una cosa que pot semblar tan banal com 
el canvi de nom d’un carrer té una afectació i per tan s’ha de saber exactament què 
significarà i quin procés ha de tenir. La explicació del senyor Palacios per la barana 
té a veure amb el desenvolupament del tancat dels contenidors perquè afecta una 
mica la vorera, però està encarregada i estan a sobre. El tema de les franges amb 
silvopastura, per una banda s’està treballant el plec per treure a licitació. És un plec 
singular, la tècnica s’ha posat en contacte amb altres municipis que tenen aquest 
sistema i estan avançant. Per altre banda, s’està treballant també l’assessorament 
d’una iniciativa que l’activitat ha de complir tots els tràmits de legalització. El tema 
franges, estan parlant del manteniment de la longitud de franges que es preveia fer 
amb silvopastura. És justament d’un indret determinat, no totes les franges. En 
aquest any l’objectiu és obrir la franja del nucli urbà, com s’estableix. Tenen una 



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

 

partida en el pressupost i també s’està fent el plec amb col·laboració amb la Diputació 
per treure’l a concurs, que és la part important aquest any. Perquè amb silvopastura 
fan el que és el manteniment però no l’obertura. En relació al Camí Ral, hi ha 
encarregat a serveis tècnics un projecte de pavimentació. És una altre qüestió, té 
raó, hi ha una intensitat de trànsit molt gran. I també té diferents casuístiques. Dins 
del nucli urbà pertany a la urbanització de Can Lluis, hi ha una part final que 
correspon a unes unitats d’actuació no desenvolupades. Concretament, estan parlant 
de moment del carrer Bellavista més la part de Camí Ral que arriba fins on s’acaba 
el nucli urbà. Per això s’ha encarregat un projecte per fer-ho perquè la primera part 
és de formigó i per les reixes d’embornal, etc. A ver com ho poden encabir dintre de 
les actuacions depenen dels cost que tingui. I l’altre qüestió seria, que no li pertany 
amb ella, decidir si és pot fer un pas per vianants o passeig, etc, amb la casuística 
que no tots els terrenys són públics i estan parlant de kilòmetres. Està d’acord amb 
ell, que és un indret planer i que realment molta gent l’utilitza. En quant a la neteja 
de cartelleres, la legislació, segurament si que poden posar un petit rètol que digui 
que es faci un bon us. El que no poden fer és limitar la utilització i el compliment 
seria complicat. Si és pot avisar per telèfon, si es coneix l’empresa, que un altre dia 
no ho omplin, pensa que podria ser més pràctic. Per la neteja no tenen un servei ni 
una partida, s’haurà d’encarregar algú de la brigada o que puguin fer amb un pla 
d’ocupació.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.

Manel Ripoll
En relació al control de plagues de les rates, és sobre la demanda. Si ha algun veí 
que fa una queixa, evidentment que tenen una empresa que fa les actuacions que 
considera necessàries, tan de rates com formigues, sobre la demanda.

Al no haver-hi mes intervencions, la presidenta dona per acabat el Ple.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 23:26 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital 

La secretària, Maria Abarca Martinez
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