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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 extraordinarària anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació
de les dades de caràcter personal, és el següent:
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE PRIMERA
CONVOCATÒRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 17 DE JUNY
DE 2017.
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 12:50 hores,
es reuneix el PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a terme la
sessió extraordinària i urgent i tractar els assumptes de l'ordre del dia.
Sota la Presidència de la segona tinenta d’alcaldessa, Mercè Rocas i Rubió, i assistits
per la secretària general, Maria Abarca Martínez i per l’interventor senyor Javier Vicen
Encuentra, hi assisteixen:
-

Rosa Boladeras Serraviñals, primera tinenta d’alcaldessa
Ramón Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa
Montserrat Febrero i Piera, regidora
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
Èric Blanco i Moragas, regidor
Pol Ejarque i Cortés, regidor
Alfonso Olarte Rodés, regidor
Antonio Moreno Ruíz, regidor

Secretària
Dóna la benvinguda i explica que el Ple municipal, en la sessió extraordinària que s’ha
celebrat en el dia d’avui, ha pres raó de la renúncia al càrrec d’alcaldessa d’aquest
Ajuntament formulada per la senyora Montserrat Febrero i Piera, en compliment dels
pactes de govern subscrits a l’inici d’aquesta legislatura.
Als efectes de no perllongar la situació de vacant en l’Alcaldia explica que s’ha convocat
aquest Ple extraordinari, amb caràcter d’urgència, per tal de procedir a l’elecció del
nou alcalde o la nova alcaldessa de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica del
règim electoral general (LOREG). Efectuat el recompte dels regidors i regidores
assistents declara que existeix el quòrum de majoria absoluta necessari per a la
celebració de la sessió.
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De conformitat amb la interpretació efectuada per la Junta Electoral Central posa de
manifest que no serà necessària la constitució de la Mesa d’edat i presidirà la sessió la
segona tinenta d’alcaldessa, senyora Mercè Rocas i Rubió, atès que està prevista la
presentació com a candidata a l’Alcaldia de la primera tinenta d’alcaldessa, senyora
Rosa Boladeras Serraviñals.
1. Ratificació de la urgència de la sessió plenària.
Mercè Rocas
Dóna la benvinguda a tots al Ple de l’Ajuntament i obre la sessió per procedir a l’elecció
de l’alcalde o de l’alcaldessa, d’acord amb la normativa vigent.
Atès que aquest Ple s’ha convocat amb caràcter extraordinari i urgent, el primer punt
de l’ordre del dia consisteix en ratificar la urgència de la sessió mitjançant la votació
de tots els grups municipals, sent necessària la seva aprovació per majoria absoluta.
A continuació dóna pas a la votació als portaveus dels diferents grups polítics. En el
cas d’ERC actuarà com a nova portaveu la senyora Montserrat Febrero i Piera.
Efectuada la votació, s’aprova per majoria absoluta la urgència de la sessió 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), Eric Blanco i Moragas (CDC), Montserrat Febrero i Piera (ERC) i Rosa Boladeras Serraviñals
(PSC).
Vots en contra: Xavier Miquel i Pons (CUP).

Una vegada emesa la votació la secretària afirma que s’aprova per majoria absoluta
la ratificació de la urgència de la sessió.
2. Elecció i presa de possessió del càrrec d’alcalde o alcaldessa de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Mercè Rocas
Dóna la paraula a la senyora secretària, amb l'objecte d'explicar el procediment
d'elecció.
Secretària
Explica que es procedeix a l’elecció del nou alcalde o de la nova alcaldessa de Corbera
de Llobregat, de conformitat amb el procediment previst a l’article 196 de la LOREG.
En aquest sentit, podran ser candidats a l’Alcaldia tots els regidors i regidores que van
encapçalar les corresponents llistes a les passades eleccions municipals del 24 de maig
de 2015. En el cas d’ERC, atès a la renúncia presentada per la senyora Montserrat
Febrero, s’entén que encapçalarà la llista la senyora Mercè Rocas. S’utilitzarà el
sistema de votació secreta a través de paperetes que seran dipositades a l’urna per
cada regidor o regidora seguint les indicacions que es donaran.
Un cop realitzat el recompte, serà escollit alcalde o alcaldessa el candidat o la candidata
que obtingui, en primera votació, els vots de la majoria absoluta dels membres de la
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Corporació. En aquest cas serà de 9 vots. Per al cas que cap candidat o candidata no
sortís elegit per majoria absoluta, seria elegida com alcaldessa la persona que
encapçali la llista més votada a les eleccions.
Mercè Rocas
Indica que abans de procedir a la votació, la senyora secretària preguntarà als regidors
i a les regidores que encapçalen les diferents llistes, segons el que ha explicat
anteriorment, si volen presentar la seva candidatura a l’Alcaldia. S’enunciaran les
llistes electorals per ordre de major a menor representació i es procedirà a la
proclamació com a candidats i candidates d’aquells caps de llista que acceptin la seva
candidatura. En el cas d’ERC haurà d’actuar com a cap de llista la persona que figurava
en segon lloc, en aquest cas ella mateixa, ja que la renúncia de la senyora Febrero la
posiciona automàticament en l’últim lloc de la seva llista. Els prega que contestin SI o
NO.
Acte seguit es procedirà a la votació, deixant les possibles intervencions per al moment
posterior a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa.
Secretària
Procedeix a formular les següents preguntes als regidors i regidores indicats:
-

“Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, com a cap de llista del Partit dels Socialistes
de Catalunya – Candidatura de Progrés, presenta la seva candidatura a
l’Alcaldia de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat?
RESPOSTA: Si, la presento.

-

Sra. Mercè Rocas i Rubió, com cap de llista d’Esquerra Republicana de Catalunya
– Acord Municipal, per renúncia de la senyora Montserrat Febrero, presenta la
seva candidatura a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat?
RESPOSTA: No, no la presento.

-

Sr. José Antonio Andrés Palacios, com a cap de llista del Grup Independent
d’Urbanitzacions, presenta la seva candidatura a l’Alcaldia de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat?
RESPOSTA: No, no la presentem.

-

Sr. Albert Cañellas i Pagès, com a cap de llista de la Candidatura d’Unitat
Popular – Poble Actiu, presenta la seva candidatura a l’Alcaldia de l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat?

RESPOSTA: Si, si que la presento.
-

Sr. Eric Blanco i Moragas, com a cap de llista de Convergència i Unió, presenta
la seva candidatura a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat?

RESPOSTA: No, no la presentem.
-

Sr. Manuel Ripoll Puertas com a cap de llista de Moviment pel Canvi, presenta
la seva candidatura a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat?
RESPOSTA: No, no la presento.

-

Sr. Alfonso Olarte Rodes com a cap de llista del Partit Popular, presenta la seva
candidatura a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat?
RESPOSTA: No, no la presentem.

-

Sr. Antonio Moreno Ruiz com a cap de llista d’Iniciativa Movem Corbera Entesa, presenta la seva candidatura a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat?
RESPOSTA: No, no la presento.”

Mercè Rocas
Proclama candidates a l'Alcaldia les persones següents:
-

Sra. Rosa Boladeras Serraviñals (com a cap de llista del Partit dels Socialistes
de Catalunya – Candidatura de Progrés).

-

Sr. Albert Cañellas i Pagès (com a cap de llista de la Candidatura d’Unitat
Popular – Poble Actiu).

Ara prega a tots els regidors i regidores que procedeixin a formular el seu vot
mitjançant la papereta i el sobre que tenen a la seva disposició. Els indica que hauran
d’escriure el nom del seu candidat o de la seva candidata d’entre els que hagin estat
proclamats, ficar-lo dins el sobre i tancar-lo. També podran votar en blanc.
Un cop hagin omplert la papereta i l’hagin ficat al sobre, la secretària llegirà, un a un,
el nom dels regidors i regidores per tal que dipositin el seu vot a la urna que la Marta
els facilitarà. En últim lloc procedirà, ella mateixa, a efectuar el seu vot.
En relació a l’escrutini, seran nuls:
-

Aquells vots que no es refereixin a algun dels candidats o candidates abans
proclamats
Aquells que continguin més d’un nom diferent a la papereta
Els sobres que no continguin al seu interior cap papereta.

Secretària
Els crida perquè vagin votant fent-ho per odre de seient.
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Finalitzada la votació obre l’urna i la presidenta va extraient-ne els vots emesos llegint
en veu alta el resultat per tal que la secretària vagi apuntat.
Mercè Rocas
Demana a la senyora secretària que doni els resultats.
Secretària
Diu que acabat l’escrutini, el resultat és el següent:
a) Vots emesos:
b) Vots en blanc:

17
1

c) Vots nuls:

0

d) Vots a candidats i candidates: 16 els quals queden repartits de la manera
següent:
1. Rosa Boladeras Serraviñals
2. Albert Cañellas i Pagès

10 vots
6 vots

Mercè Rocas
Proclama alcaldessa de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat la senyora Rosa
Boladeras Serraviñals per haver obtingut de la majoria absoluta de vots dels regidors
i regidores d’aquest Consistori.
A continuació l'alcaldessa electe es posa dempeus.
Mercè Rocas
Es dirigeix a la senyora Rosa Boladeras i pregunta:
“Sra. Rosa Boladeras i Serraviñals, accepta el càrrec d'alcaldessa d'aquest Ajuntament
per al qual ha estat nomenada per voluntat del poble i d'aquest Consistori?”
Rosa Boladeras
Respon:
“Sí, accepto”
Mercè Rocas
Es dirigeix a la senyora Rosa Boladeras i pregunta:
“Jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec d’alcaldessa de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat amb lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar l'Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució com a norma
fonamental de l'Estat?”
Rosa Boladeras
Respon:

“Sí, ho prometo”
Mercè Rocas
Es dirigeix a la senyora Rosa Boladeras, li dóna l’enhorabona i li fa lliurament de la
vara de l’Alcaldia, cedint-li en aquell moment la Presidència d’aquest Ple municipal.
Alcaldessa
Assumeix la presidència del Ple i dóna la paraula als portaveus dels diferents grups
polítics, per si volen dir alguna cosa.
Comença per donar la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Diu “enhorabuena y felicidades, espera que estos dos años les dejen participar más a
la oposición y nos hagan un poco mas de caso y no pasen el rodillo siempre porqué no
tienen toda la verdad, no tienen toda la verdad y por supuesto ellos tampoco. Y además
con menos medios tienen menos verdad. Pero a ver si realmente hay posibilidades de
que Iniciativa pueda llegar algun dia a hablar bien de los socialistes de Corbera. Bueno
a él le va a costar mucho però los próximos que vengan espera dejarles un legado de
que por lo menos se pueda hablar con ellos. Él tiene muchos amigos socialistes,
muchísimos, incluso algun exalumno suyo es socialista pero de arriba, de los de arriba
y no tiene nada contra los socialistes. Él és un social-demócrata convencido, señores.
Tiene 63 años y ha reconducido su forma de pensar desde el comunismo más a
ultranza cuando era estudiante universitario a ahora. Analiza la realidad pero eso si es
verdad, cree que hay que hacer una nueva política. Tienen que retirarse ya mucha
gente que sobran en la política y aquí veo barbudes que tienen que dar el cayo y a
trabajar y ellos ya, a parte de peleas que llevan muchos años peleandose y que és
para lo que único que sirven, para pelearse. Barbudos y no barbudes, aquí ve alguno
con el pelo blanco que también pude ser porqué és joven. Y nada mas señora
Boladeras, espera poder... el otro día hablaba con sus portavoces de partido y les dijo
que estaba dispuesto a sentarse con ellos y si creen que no és necesario porque se
llevan mal personalment, vendria alguien de Iniciativa a plantear cuatro puntos. Cuatro
puntos para estos dos años que pedimos hablar de ellos. El primer punto és subida del
IBI a los ricos de Corbera de más de 800.000,00 € de valor catastral de sus casas,
hablarlo. Segundo punto que le plantean, también a los socialistes y a ella como
alcaldesa y al equipo de gobierno, creen que en Corbera se puede crear puestos de
Trabajo. Está convenicido que haciendo una política de contrataciones, no de tantes
empreses que les traen gente de fuera que encima és más caro para el medio
ambiente, gente que viene de Hospitalet y del Prat y hay gente de Corbera que se van
al Prat. En la empresa privada le parece normal pero en la empresa pública tendrian
que ser un poco más... y aquí en Corbera hay muchos, no tantos como a veces dice él
pero cree que estan en el 14 % de población en atur y un atur muy duro de gente de
35-40 años, muy duro. Y tendrian que empezar a ver si a esta gente le dan puestos
de trabajo señores. Dignos, no con la reforma laboral y hablar de eso. Está claro que
ellos iran con propuestas a esa charla, si és que se la quieren concedir y seran fieles.
Tercer punto, que el otro dia no se acordaba, seria el plan de Inversiones, el PAM que
llaman, que de PAM tiene poco. De todas las cosas estarien de acuerdo pero en
prioridades... todo lo que quieren hacer les parece bien pero habria que priorizarlas.
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Creen que hay otras prioridades que valen muchísimo menos dinero, algunes que son
tan solo que el jefe de la brigada venga y arregle el aire acondicionado allí, por respeto
a ustedes, ellos ya estan acostumbrados a sudar, estan asándose. Pero habla de otros,
hablaba del Camí Ral, és uno de los caminos mas importantes turísticos de un pueblo
que quiere promover el turismo etc. Está hecho un desastre y hoy hablaba con el
concejal de servicios diciéndole que él vive allí también. És la primera vez que habla
de un lugar... él vive allí arriba si, abajo de todo. Pero el otro dia se cayó un terraplen
y como ciudadano de a pie se ha escandalizado porqué se puede caer y por allí puede
hacer daño. Eso tampoco vale mucho dinero y además ya lo sabe que no hay que
hacer un plan de inversiones y eso lo van a resolver ellos porque hablan estas cosas,
se resuelven las cosas también. Pero hablan también que en esta Corbera de las quince
mil maravillas, que dice el concejal de juventud, pues habría que hacer pocas cosas
que no son maravillas pero que son necesidades para... un montón de urbanitzacions
con baches que son hoyos que cabe la rueda. Y podria poner el ejemplo, los
compañeros de la CUP que trabajan mucho más que él, entre otras cosas porqué son
tres, ya han presentado un listado de muchas cosas pequeñas, que sumades todas
pueden costar 100.000,00 €, pero que habria que hacerlas urgentemente. La
respuesta és si, pero no se hace nunca. El otro dia le respondió la señora Boladeras,
exconcejala de urbanismo, que el Camí Ral se arreglarà pero solo la parte urbana. Es
decir, todo lo demás no. Eso de que és zona privada y pública, lo sabe el Ayuntamiento,
lo saben los ciudadanos que el Camí Ral està hecho un desastre y que va mucha gente
mayor a andar porque los médicos les dicen que vayan a la avenida del colesterol y
van allí y vienen de Corbera baja y és un desastre. Que lo arreglen. Cuando él fue
concejal de educación le hicieron una propuesta de 35.000,00 €, señores no pide tanto,
35.000,00 € sobre 6.000.000,00 € de inversión. Cree que ahora puede costar
50.000,00 €. Y si no lo hicieron el equipo de gobierno aquel fue porque tuvieron que
pintar la escuela Puig d’Agulles, gracias a la ayuda del señor Ripoll, porque se estaban
cayendo las paredes y 50.000,00 € no los pudieron meter en el Camí Ral. Y cuarto
punto seria, ellos han votado a favor en todas las propuestas de comunicación de la
concejala de comunicación pero tienen una propuesta, que ya explicaron en
l’Avançada, y que les gustaria hablar de ella para mejorar el transporte público de
Corbera. ¿És possible mejorar el transporte público de Corbera? Sí, és possible, por lo
menos escúchenlos, hablen y segurament como mas de una vez el señor Gabarrón les
demuestra cuando él le pide el oro le dice < mire, el oro no, el moro > y ve que no és
el moro, no hay el oro porque no és possible y él se calla cuando no és possible. Pero
el transporte público que està en manos de una empresa ya milenaria como el pueblo,
és milenaria, es un Autocorb... habria que < ponerles un poco los puntos sobre las ies
> y mejorar un poco el transporte público. Y esto que és un pueblo, no una Ciudad,
deberia tenir una estación central de autobusos, que està ya medio hecha. En vez de
venir a Corbera alta a las cocheras de ellos y aparcamientos hay como ya se colocó en
la época de Esquerra Republicana, en la primera época pero que se pueden colocar
más. Y por útlimo, los autobusos de linea inerior, que ya saben ustedes que dan un
servicio pero que hay alguno que ya saben como estan. Y sinó, con ese plan de
Inversiones, miran de colocar otro que haga de lanzadera de aquellos puntos donde
hay mucha gente que coje los autobusos, para que el autobús no tenga que ir a su
urbanización y más cosas que ya han planteado. Lo ha dicho más de una vez, pero
dicho desde la oposición en una Moción, saben ustedes que no se aprueba. Iniciativa
en Corbera no le está pidiendo mucho más y lo demás que lo haga y si puede hacer

todo, plan de Inversiones y cosas que le piden y otros también cree que pediran, pues
bien, le aprovaran el plan de inversiones. Si él no està en contra de que se haga el
gran parque temático de Corbera en la zona de Corbera alta, no está en contra, dice
que no és prioridad. Un millón de euros no és prioridad, pero està a favor. Corbera és
Corbera y cree que tendrian que promover el turismo, que tienen muchas cosas, que
lo hacen todos muy mal y aquí al turismo no le dan nada. Nada más que el Pessebre
Vivent que allí les vienen el 90% del turismo, lo demás no dan nada porque que turista
se atreve a meteres en el medio natural de Corbera con zarzales en todos los sitios,
que no se limpian. Se pueden hacer cosas, cuando se marcan objetivos para promover
el turismo hagan algo para que el turismo... de medio rural que és nuestro gran
patrimonio. Y como no le toca a él ser más protagonista en absoluto que és la señora
Boladeras la protagonista, la vuelve a felicitar. Y pide perdones, sobre todo al público
porque se ha de ir, porque tiene un problema familiar muy grave. Ha de irse. Gracias.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfonso Olarte.
Alfonso Olarte
Diu que reitera la felicitació a l’actual alcaldessa, a l’actual tinent d’alcaldessa. Ja el
coneixen com a oposició. Vehemències a part sempre estaran com ja va dir fa sis anys.
Esperen ser mes que l’oposició, l’aportació. Sempre es queixen com estan els carrers
o el que veuen però demanen coses que es poden fer. A vegades no és el mèrit del
govern, és el demèrit de l’oposició que tenen. En general demanen coses que ni els
pertoquen i no toquen els peus a terra. Finalment reitera i encoratja a tenir bona feina.
Dóna les gràcies.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor José Antonio Andrés Palacios.
José Antonio Andrés Palacios
En primer lloc felicita l’alcaldessa. Explica que aquest nomenament és fruit d’un pacte
de govern, molt treballat entre persones de diverses ideologies, però com li deia abans
a la Montserrat, es va posar l’interès de Corbera per davant de interessos polítics. Tot
això, s’ha traduït en dos anys de treball molt beneficiós per la ciutadania i ara enceten
dos anys més que culminaran en la voluntat manifestada per tots, de fer de Corbera
un bon i millor municipi. No té cap dubte de les seves capacitats de gestió, i la
continuïtat de la línia d’actuació iniciada, ara fa dos anys. No serà fàcil, però està
convençut que entre tots, aquest projecte es convertirà en una realitat. Des del Grup
Independent d’Urbanitzacions, es posen a la seva disposició i l’animen que treballi com
fins ara. Felicitats.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.
Manel Ripoll
Es dirigeix a la senyora Boladeras, a la Rosa, si li permet. Té un repte, un repte més
que estan segurs que el tirarà endavant. Té un equip humà que sobretot, també, li
donarà recolzament i des de MPC també volien dir que conti amb ells pel que faci falta.
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Ja fa uns quants anys que es coneixen, Rosa, i saben mes o menys la manera de
pensar de cada un i està segur que treballaran a bon port fins arribar al fi d’aquesta
legislatura. Primera enhorabona i segona, sort per poder tirar endavant aquest
projecte.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
Eric Blanco
Diu que part seva també farà la valoració el seu company el Pol Ejarque. En qualsevol
cas, i tal com li va dir a la reunió que van tenir la setmana passada, molta sort i molts
encerts.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.
Pol Ejarque
Diu que ells seran breus. Només formular tres precs. El primer: no repetiran els errors
del passat, sobre tot ara que és el moment que es poden realitzar inversions desprès
d’anys d’estrènyer el cinturó. Que les inversions, sobretot, estiguin destinades a
economia productiva, que no estiguin destinades a grans obres faraòniques com ha
succeït en el passat en aquest municipi. En segon lloc, canviar les actituds dels plens,
buscar grans consensos, fer més participatius a l’oposició. Han intentat mantenir una
actitud positiva, sempre pensant que el més important per a ells és el ben comú. L’any
passat van presentar al·legacions a les ordenances fiscals per introduir millores en el
comerç local i criteris socials. Es van comprometre a aplicar-les aquest any. Els
demanen també que aquest canvi de tarannà que desitjant es produeixi signifiqui fer
partícip, no només a l’oposició, sinó també a la ciutadania, major informació i major
transparència i tenen molts dubtes i poques esperances però com oposició ho han de
demanar. Per últim, fa una interpel·lació directa a la senyora Rosa Boladeras,
l’agradaria que ella fos igual de valenta que l’alcalde de Sabadell del PSC que ja ha dit
que no impediria a la ciutadania el dret a votar, en contra de les directrius del seu
partit. Per tant, si els pot contestar en el seu torn de paraula si ella impedirà el dret a
votar, en contra de les directrius del seu partit, li agrairia. Li desitja molta sort i molts
encerts.
Alcaldessa
Diu que entren forts ja el primer dia i agraeix la seva intervenció per indicar que és el
torn del senyor Xavier Miquel. No obstant, per indicacions d’aquest dóna la paraula al
senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
Diu que avui han recordat bastant ara fa dos anys, el resultat d’aquelles eleccions que
es presentava per primera vegada la candidatura de unitat popular de Corbera. Una
candidatura que volia ser de confluència amb diverses persones que no eren
directament militants de la CUP i també van tenir la col·laboració del procés constituent
i d’aquell a candidatura hi va haver el resultat que més de 800 persones de Corbera
van decidir posar-los a la Miracle, al Xavi i amb ell i això els va donar responsabilitat

de gestionar aquest resultat amb tres regidories, una menys que els dos grups que en
tenen més, quatre i quatre. Aquesta responsabilitat els ha portat avui a presentar la
candidatura per l’alcaldia, no perquè esperesin aconseguir-ho i guanyar aquesta
votació, ja sabien que hi havia un pacte que era públic i notori, per deixar clar que hi
ha una possibilitat d’alternativa, un alternativa d’un govern de canvi. Estan convençuts
que a la ciutadania de Corbera hi ha aquesta necessitat, que molta gent que en les
darreres eleccions va votar a diverses opcions polítiques entre elles la governant
Esquerra Republicana, volia un canvi per Corbera i que se sent decebut perquè no hi
ha hagut aquest canvi. No esperaven que hi hagués una sorpresa avui i no participarien
per trencar un pacte de govern que tot i que és poc explicat si saben és públic, seria
deshonest sense una motivació política, sense un canvi de condicions concret. Avui
esperaven una escenificació de cara a la galeria i un fort personalisme. A vegades no
els entenen quan diuen que volen una nova política, es refereixen en trencar amb
aquests personalismes. Des de diferents grups de l’oposició avui s’ha intentat fer un
balanç polític dels últims dos anys i des de el govern s’ha tractat el tema des de un
punt de vista sobre tot personal. En molts plens s’ha comentat que el canvi d’alcaldia
no seria important, però si no és important perquè se li dona importància de fer dos
plens extraordinaris en cap de setmana quan, insistim, això es podria fer un Ple
ordinari la renúncia i immediatament desprès fer la investidura de la nova alcaldessa.
Es diu que deixar l’alcaldia no és fàcil però els han explicat que no canvia molt el
govern, que les atribucions del govern, els papers que hi dintre de les regidories es
manté, només es canvia qui és l’alcaldessa entre dues persones. Sobre aquest canvi,
si que creuen que és rellevant dir que es genera inquietud entre molta gent perquè a
l’1 d’octubre tenen previst la convocatòria d’un referèndum sobre la independència de
Catalunya i que en aquell moment l’alcaldia de Corbera estarà ostentada pel PSC. Això
genera inquietud entre gent que diu i que passarà, es recolzarà el referèndum des de
l’Ajuntament de Corbera? L’Ajuntament de Corbera farà el possible perquè es
compleixin les garanties? Perquè la gent pugui votar amb garanties aquell dia? Des
de la CUP de Corbera insisteixen que faran el que faci falta per donar suport al lliure
exercici del dret a la autodeterminació? El dret a vot aquell dia, que el referèndum es
faci amb garanties. Els poden demanar des de l’equip de govern el suport que faci
falta? En aquest Ple hi ha una majoria clara de regidores i regidors en defensa de que
si es pugui exercir aquest dret a la autodeterminació. Creiem que això no hauria de
boicotejar l’alcaldia. No diu que sigui així, esperen que no sigui així. Si fos així, des de
la CUP de Corbera estan disposats a fer el que faci falta. Si fa falta anar a l’instrument
de la Moció de censura, l’utilitzarien. Esperen que no calgui. Personalment creu que no
farà falta i estan disposats. En tot cas pertoca a la nova alcaldessa, explicar-ho.
Cediran els espais que facin falta des de la Generalitat? Col·laboraran en allò que
demani la Generalitat? Li exigireu a la Generalitat ordres per escrit com a mètode
boicot? Facilitareu les tasques perquè la gent de Corbera pugui votar com ha expressat
majoritàriament en diverses conteses electorals, entre elles les que van portar les
regidores i els regidors aquí. Creu que els pertoca amb ells explicar-ho. Avui no
esperaven cap sorpresa, saben que el vot és secret i a vegades pot portar alguna
sorpresa. Ells no participarien de cap estratagema secreta per trencar un pacte de
govern com si que va passar quan la Rosa Boladeras va arribar a l’alcaldia per primera
vegada l’11 de juny de 2002 de la ma d’un canvi inesperat de vot clarament del PP
que llavors era el feixista Rafael Roldán, nefasta memòria per tantes activistes
corberenques. Aquell mateix 2002 de l’alcaldia de la Rosa Boladeras i amb el PSC al
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govern, es va iniciar les obres de Corbera 2000, es van començar a tallar els arbres i
moure terres amb gran part del poble de vacances i que no estava atent al que estava
passant en aquell moment. Aquell projecte estava dormit com aconsellava el rebuig
popular que hi havia entre la població de Corbera. Es va reactivar de cop i volta en
una època de vacances, va ser un cop molt dur per els que defensaven el territori de
que Corbera deixes de créixer de forma incontrolada. Si ve es cert que la CUP era poc
coneguda en aquell moment i que la majoria de les persones que ara hi són no
participaven en la política institucional, no vol dir que no hi fossin. I eren, participaven
en diferents moviments i entitats, van lluitar en contra de Corbera 2000 i tenen
memòria. Tenen memòria per recordar els nefastos governs del PSC, el seu urbanisme
que promou l’especulació, la bandera que sempre aixequen d’externalitzar, privatitzar.
Aquella idea que tota empresa privada segur que ho farà millor que les treballadores
de l’Ajuntament. Tenen memòria i coneixen el que ha fet el PSC quan ha governat a
Corbera, com l’endeutat basant els ingressos en permisos d’obres i fent inversions en
obres i més obres. Ara segueixen amb aquesta política d’obres faraòniques en els
projectes que els han presentat en el PAM, el Pla d’actuació municipal. Que no estan
molt definits aquests projectes però si que van en aquesta línia que deia de grans
obres, un material molt útil per la propaganda electoral. Saben que el PSC té una
dilatada experiència del govern a Corbera. Aquest és un dels motius pels quals
Esquerra Republicana va voler pactar. Però ells diuen, el PSC i altres membres de
l’equip de govern tenen molta experiència en privatitzar, externalitzar, endeutar el
poble. Pagar deute per davant de qualsevol necessitat prioritzant sempre el deute,
maltractar la plantilla de l’Ajuntament i fer-la disminuir. Tenen una gran experiència
en promoure l’especulació urbanística sense escoltar la població i fer que alguns, pocs,
es facin molt rics. Perdonin que ho diguin així però quins grans gestors amb experiència
sobrada que no tenen la previsió de fer coincidir la aprovació de les ordenances o els
pressupostos en plens ordinaris sinó que ho han de fer en diversos plens
extraordinaris. Sempre han considerat que era innecessari. En els pressupostos
s’inclouen uns crèdits i unes inversions, al cap de pocs mesos presenten un PAM que
canvia allò que havien dit. Un PAM que era subjecte a unes negociacions amb els bancs
que mai sabran com haurien acabat perquè just desprès sorgeixen 2.000.000,00 € de
superàvit que no s’esperaven i van canviar els plans. No sona a bon gestor, sona a
improvisació. A l’equip de govern hi ha molta experiència a governar a favor de pocs,
a favor d’unes quantes empreses. Per quan unes polítiques d’esquerres? Per quan unes
polítiques d’habitatge valentes? Per quan unes polítiques socials i econòmiques que
busquin eradicar la pobresa i revertir el model econòmic de ciutat dormitori en lloc de
les actuals polítiques socials de beneficència. Sempre diuen allò de que “aquí tothom
que be a serveis socials és atès” i no fan res per aconseguir canvis estructurals. Per
quan unes polítiques educatives proactives que busquin un treball en xarxa i
coordinades amb els diversos centres públics i entitats del poble en lloc de simplement
garantir el manteniment dels edificis. Només faltaria, el manteniment. Creuen que mai
és tard per canviar la política municipal i per això seguiran insistint i fent propostes
que vagin cap a la transformació social, la igualtat de gènere, el respecte al medi
ambient i l’apoderament popular. Una de les propostes que més fermament defensen
és la recuperació de la gestió de l’aigua. Creuen que és un tema clau ja que l’aigua és
un bé bàsic, l’accés a l’aigua és un dret humà fonamental i ha de deixar de ser una
mercaderia en mans privades. Ara que s’acaba el contracte amb Sorea treballaran per
convèncer al màxim de corberenques i corberencs, incloent a la resta de regidores, de

dues coses. En primer lloc, que això ho han de decidir entre totes les persones de
Corbera i en segon lloc, la millor opció és una gestió pública, transparent i democràtica.
La CUP i en el procés constituent, no creuen en la bondat de reformes per si soles,
petits canvis de millorar el dia a dia i només això. Cal anar més enllà i fer canvis
estructurals. Cal un ferm procés d’apoderament de les classes oprimides, de les classes
populars subjugades, posant a l’Estat en status quo i començar una societat nova. A
vegades no s’entenen amb alguns partits del Ple o del govern per confusions sobre
aquest tema. No comparteixen la gestió de fer una bona gestió de les engrunes, no
només volen la millor gestió possible, sinó també volen la gestió per un canvi real.
Seguiran treballant per aquest apoderament popular, per una alternativa feminista,
ecologista, d’esquerra, independentista, rupturista, per una alternativa de govern que
creguin les treballadores, començant per les treballadores de l’Ajuntament. I que
creguin la participació popular. Seguiran treballant per l’establiment d’un govern
popular.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Montserrat Febrero.
Montserrat Febrero
Diu que abans de passar la paraula a la seva companya, la Mercè, que parlarà en nom
d’Esquerra, ella a nivell personal li vol donar les gràcies per lo be que han estat
treballant conjuntament. Amb tot el que ha après d’ella, de la seva generositat, lleialtat
i la té per tot igual que l’ha tingut amb ella. Moltes gràcies.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Diu “enhorabona alcaldessa Rosa Boladeras, avui és un dia de canvis, però no tants.
L’equip és el mateix. Ara la relació ja no és la mateixa que fa dos anys, llavors, es pot
dir que cap de les persones que formem el Pacte de Govern es coneixíem amb
profunditat, ara és una relació d’amistat amb aquells que han estat al seu costat a les
lluites del dia a dia de l’Ajuntament. Des del respecte que PSC a Corbera ha tingut en
els darrers dos anys, Esquerra, es posen a disposició de la nova alcaldessa per seguir
apostant per fer una millor Corbera en tots els àmbits. S’ha creat un grup, una sinèrgia
de persones entre els representants dels diferents grups polítics, Moviment pel Canvi,
GIU, PSC i Esquerra, amb múltiples afinitats i matisos que fan bo el treball resultant
que permet debatre les solucions del dia a dia i arribant a construir una piràmide de
consens, amb els fonaments sòlits del respecte mutu. Alcaldessa, els quatre regidors
d’Esquerra són lleials als seus pactes, són lleials a les persones i són fidels i honestos
a Corbera. Tenen per endavant dos anys de Govern amb molta feina a fer i encara els
queda complir part de la resta d’acord de govern que van signar els quatre grups
municipals. De ben segur que amb l’empenta que porten, ho assoliran. Estan
plenament convençuts que si són capaços de sumar les moltes coincidències que tenen
i apartar amb generositat les diferències que els puguin eventualment separar, qui
sortirà guanyant sempre serà el poble. Rosa, esperem que aquesta segona part de
mandat sigui tant o més engrescadora com fins ara ha sigut. Benvinguda alcaldessa.”
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón que actua com a suplent, avui pot fer de
portaveu.
Ramon Gabarrón
Diu que d’acord amb el pacte de govern, desprès de dos anys s’ha fet el canvi d’alcaldia
amb el traspàs de competències que estava previst que es formalitza mitjançant els
corresponents plens extraordinaris de renuncia de l’alcaldessa Montserrat Febrero i
Piera i el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Ple de nomenament
per majoria de vots de la nova alcaldessa Rosa Boladeras Serraviñals del grup
municipal del Partit Socialista de Catalunya. Des de el grup socialista, donar la
enhorabona a la nova alcaldessa, la seva Rosa i felicitar a l’alcaldessa sortint, la
Montserrat per la seva feina ben feta. Així mateix donen les gràcies a tots els grups
municipals que el han votat. Els propers dos anys que queden de la legislatura han de
transcórrer d’acord amb els pactes de govern, signats pels grups d’ERC, GiU, MPC i
PSC amb la mateixa voluntat d’entesa i de treball que queden perfectament definits i
reflectits en el PAM, pla d’actuació municipal. Els socialistes de corbera han estat
presents en diversos governs del municipi des de 1995 amb el primer alcalde socialista
a Corbera, en Pere Alegrí. Des de llavors han format part de diferents governs del
municipi durant setze anys, divuit previsiblement al acabar aquesta legislatura, dels
quals hauran tingut l’alcaldia duran catorze anys i d’aquets, nou haurà sigut
l’alcaldessa Rosa Boladeras. Des del 1999, el grup socialista ha estat sempre la força
més votada, la primera força de Corbera de Llobregat. Fet que els omple d’orgull que
un gran nombre de ciutadans els faci confiança per dirigir el destí del municipi, és
d’una gran satisfacció. Els socialistes, els caracteritza el seu afany de servei a les
persones, a la comunitat, per damunt del territori. De Corbera, el seu principal actiu
són les persones, els seus homes i les seves dones que viuen a Corbera. Aquests divuit
anys de govern haurien de dividir-lo en dues etapes, la primera que va de 1995-2007
amb un parèntesi de dos anys on literalment els van prendre el govern. Els socialistes
van impulsar els serveis, les inversions, l’atenció a les persones, el compromís amb la
gent, apropant les urbanitzacions, fent una Corbera única dels dos nuclis poblacionals
de Corbera alta i Corbera baixa i de les urbanitzacions on s’han fet importants
actuacions. Ara, degut a les intervencions que han hagut vol expressar un petit resum,
aquests anys de govern socialista acompanyats per altres grups, han fet la carretera
de Sant Andreu, impulsat i millorat el transport públic incrementant les expedicions a
Barcelona, han creat línies internes d’autobusos, la última la que va de Corbera a Sant
Andreu. Han fet escoles, instituts, creada i tirada endavant l’escola bressol, el parc de
bombers amb el seu camió nou, la piscina, la biblioteca, l’aparcament de La Pau, la
remodelació de Les Magnòlies, trenta-sis pisos de lloguer social i més. Si això no és
una actitud social i d’esquerres que vingui algú i l’expliqui. La segona etapa és des del
2011 fins ara. Una vegada deixats al darrera quatre anys a l’oposició, quatre anys molt
durs pel municipi en plena crisi financera que va deixar en una situació caòtica a
l’Ajuntament, com mai s’havia vist amb un dèficit desbocat. En aquesta època junt
amb els companys de govern corresponents han hagut de regressar la situació
econòmica del Consistori mitjançant un pla d’ajust que els ha permet, desprès de cinc

anys, tornar a la situació d’estabilitat pressupostària i equilibri financer i endeutament
per sota del màxim normatiu i que els permet, sense necessitat de permisos superiors,
gestionar novament el finançament extern. És ara el moment de plantejar noves
inversions, fins ara vetades, per retornar a Corbera el seu pols normal d’activitat que
els ha permet entre altres coses generar el PAM tal com s’ha presentat amb
6.000.000,00 € d’inversions entre els anys 2017-2019. Una inversió modesta però
reconstituent del pols sanguini de Corbera. Tot i les penúries que s’han viscut en aquets
cinc anys, sempre s’han cobert les necessitats socials i ciutadana del municipi. Perquè
és una de les prioritats dels socialistes i dels companys de govern que els han
acompanyat. Amb l’entrega i il·lusió que els caracteritza i amb l’ajut dels seus
companys de govern recuperaran el temps perdut. Gràcies, visca Corbera.
Alcaldessa
Diu: “Corberencs i corberenques, regidors d’altres municipis, convidats i convidades,
gràcies per estar aquí i suportar aquesta calor del dia d’avui. En primer lloc, agraïments
a tots els regidors i regidores que l’han donat el seu vot, els companys d’Esquerra: la
Montserrat, la Mercè, l’Arturo i el Jordi; al regidor de Moviment pel Canvi, el senyor
Manel Ripoll; i al regidor del Grup Independent d’Urbanitzacions, el senyor Andrés
Palacios. Gràcies també a la resta de regidors i regidores per la seva tasca, i a tots i a
totes per les seves paraules i les idees que contenen. Totes són per a ella motiu de
consideració i de reflexió. Moltes gràcies companys i companyes socialistes, Carme,
Alfredo, Ramón, pel seu suport, per la seva tasca i per la forma com saben estar atents
i amb actitud i mentalitat oberta al seu costat. I saben ajudar-la dia a dia de forma
constant i pacient. Moltes gràcies als militants i simpatitzants socialistes de Corbera,
que els fan costat, els donen indicacions i també els critiquen i, en definitiva, els ajuden
a ser millors. I, sobretot, moltes gràcies a totes les persones de Corbera que
històricament, com deia en Ramon, han donat suport als representants socialistes.
Això els ha permès contribuir a la millora del municipi, a la millora de Corbera i van
permetre que a l’any 1995 en Pere Alegrí fos el primer alcalde socialista de Corbera i,
li permetreu que ho digui, el millor alcalde que ha tingut aquest municipi des de la
democràcia. Especialment, moltes gràcies als corberencs i corberenques que a les
últimes eleccions municipals, a l’any 2015 els van fer confiança amb el seu vot a les
eleccions municipals i els han portat a integrar aquest govern municipal que tenen ara
i ara els ha permès assumir l’Alcaldia. Un petit agraïment en discurs, en llargada però
molt sentit a la seva família, al seu home i als seus fills, als amics que l’ajuden,
l’entenen i que entenen la naturalesa d’aquesta feina i no es queixen gaire dels
inconvenients que per a ells suposa. Per la seva part, assumeix l’Alcaldia amb humilitat
i honor. Ser alcaldessa de Corbera és un orgull, una responsabilitat i un repte que ella
afronta amb esperit a la comunitat, amb absoluta vocació, disposada a treballar per
als ciutadans i les ciutadanes. Quan va iniciar la seva vida en la política, fa molt de
temps a l’any 1999, no hauria pensat mai que tindria el privilegi d’estar en la política
municipal, de poder servir als ciutadans, als seus veïns i veïnes d’una manera tan
perllongada en el temps i, encara menys, que tindria ocasió de prometre el càrrec
d’alcaldessa en quatre ocasions. N’està molt contenta i agraïda. Pensa i ho diu
sincerament que això l’ha fet molt millor com a persona perquè l’ha donat la
oportunitat d’adquirir coneixements i experiències que d’altre manera, pot ser, no
hauria viscut mai i que han estat molt valuoses. Aquests dies, les persones que la
troben pel carrer li diuen: “a tu no et ve de nou això de ser alcaldessa, ja ho tens

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

apamat això...”. Potser no li ve de nou, però les papallones que te en l’estomac l’estan
dient que, de fet, en política sempre se és un novell, encara és una “novata” i encara
ho té tot per aprendre. En aquesta feina no se és mai experimentat suficientment,
cada dia és diferent a l’anterior i te molt clar que no ha de caure mai en l’error de
pensar que ja ho sap tot. Sobretot avui dia que els canvi socials són vertiginosos que
tot transcorre a una velocitat més gran que no pas moltes vegades les mesures que
poden prendre els gestors de la política. I la política no s’hauria de permetre mai anar
per darrera de les necessitats de les persones. Els polítics i els gestors municipals
tenen l’obligació, al seu entendre, d’anticipar-se a les necessitats i als desigs de la
ciutadania. Aquest és el repte que es planteja com a nova alcaldessa de Corbera de
Llobregat, no únicament
contribuir a la resolució dels problemes actuals, els
problemes que tenen corberencs i corberenques, que ja seria molt, sinó de ser capaç
de posar els llums llargs, de ser capaç de construir la Corbera del futur, de contribuir
a construir-la. De fer que Corbera sigui un municipi on se sentin orgulloses de viure
tots els ciutadans però sobre tot els que estan per venir, les generacions de corberencs
i corberenques. I per a això, per a fer realitat aquest gran repte, necessita l’ajut de
tots i cadascun de ells, dels regidors i regidores de l’equip de govern, dels regidors i
regidors que estan a l’oposició, de totes les entitats ciutadanes i de tota la ciutadania
en general. Ella, per la seva part, es compromet a apropar l’Alcaldia a tothom. Apropar
els barris i les urbanitzacions per escoltar i compartir. I a treballar en tot el que sigui
possible i de fer-ho amb humilitat i honestedat per dignificar la política en tot allò que
estigui al seu abast i per fer millor la democràcia, sempre tenint com a objectiu
l’interès general. I voldria ser capaç també d’enfrontar aquesta tasca, de forma
solidària amb els equips de govern i de fer-ho sempre amb esperit positiu i fomentant
la concòrdia. Moltes gràcies, no pateixin pel 1 d’octubre, avui és 17 de juny. Els
esdeveniments els aniran encarant tal com vagin venint i si la coneixen una mica saben
que ho diu de cor. El pitjor paper que poden fer els polítics es fomentar la “pica-baralla”
i l’enfrontament entre la societat que pretenen liderar. Aquest no ha estat mai el seu
objectiu i el seu desig és com deia fomentar sempre un esperit positiu i de concòrdia.
Perquè estima Corbera i també estima Catalunya. Moltes gràcies i visca Corbera i visca
Catalunya.”
I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 13:50
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 Martínez

