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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 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 11:30 hores,
es reuneix el PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a terme la
sessió extraordinària 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 i per l’interventor senyor Javier Vicen
Encuentra, 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
Èric Blanco i Moragas, regidor
Pol Ejarque i Cortés, regidor
Alfonso Olarte Rodés, regidor
Antonio Moreno Ruíz, regidor

Alcaldessa
Dóna la benvinguda i tot seguit declara oberta la sessió extraordinària del Ple municipal
amb un únic punt de l’ordre del dia: la presa de raó de la seva renúncia al càrrec
d’alcaldessa presentada el dia 13 de juny.
Com tots saben, el 24 de maig de 2015 es van celebrar les eleccions municipals, a les
quals va concórrer formant part de la llista d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (ERC-AM). Aquesta candidatura va obtenir 916 vots, el que va suposar
la proclamació de quatre membres electes, prenent possessió com a regidors i
regidores de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en la sessió extraordinària del Ple
municipal celebrada el 15 de juny de 2015.
En aquella mateixa sessió plenària, després d’haver estat presentades les diferents
candidatures, va prendre possessió del càrrec d’alcaldessa en haver estat elegida en
votació secreta per onze regidors i regidores d’aquest l’Ajuntament.

CPISR-1 C
Maria Eugènia
Abarca Martínez

Ara, en compliment dels pactes subscrits en el seu dia entre els diferents membres de
l’equip de govern, és el moment de presentar la seva renúncia al càrrec per tal que el
pugui assumir, si així resulta elegida, la primera tinenta d’alcaldessa, senyora Rosa
Boladeras Serraviñals, sense renunciar per això a la seva condició de regidora.
Dit això dóna la paraula a la secretària municipal per tal que els expliqui com s’ha
d’articular la presa de raó de la renúncia presentada i llegeixi la proposta d’acord que
sortirà d’aquest Ple.
Secretària
Saluda i explica que durant el mandat corporatiu es poden produir canvis que poden
afectar tant a la condició de regidors i regidores com a la condició d’alcalde o
alcaldessa. La LOREG regula la pèrdua del càrrec d’alcalde/essa durant el mandat per
diverses raons entre les quals està la relativa a la renúncia al càrrec.
En aquest cas, el PROCEDIMENT, ve regulat a l’article 40.4 del ROFRJ, que determina
el següent:
Art. 40 (.../...)
4. El Alcalde podrá renunciar a su cargo sin perder por ello su condición de Concejal.
La renuncia deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación,
que deberá adoptar acuerdo de conocimiento dentro de los diez días siguientes.
En tal caso, la vacante se cubrirá en la forma establecida en la legislación electoral.
A la vista de la normativa aplicable, explica que s’ha d’entendre que la presa de raó
de la renúncia per part del Ple municipal no constitueix un acord sotmès a votació ni
es troba necessitat de dictamen preceptiu de la Comissió Informativa, havent-se
d’acceptar l’esmentada renúncia de pla, per tractar-se d’un acte voluntari de la persona
que la presenta (art. 94.4 Llei 39/2015). Aquesta renúncia desplegarà els seus efectes
a partir de l’esmentat moment de presa de raó, restant des d’aleshores l’Alcaldia en
situació de vacant.
Dit això, passa a llegir la proposta que s’eleva al Ple per donar compliment al que ha
exposat:
“1. Prendre raó de la renúncia al càrrec d’alcaldessa de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat.
El 13 de juny de 2017 (RE 5502/2017) la Sra. Montserrat Febrero i Piera, en
compliment dels pactes subscrits a l’inici del mandat entre els diferents membres de
l’equip de govern, ha presentat escrit de renúncia al càrrec d’alcaldessa que ostenta
des del seu nomenament, el 13 de juny de 2015, i sol·licita al Ple municipal que en
prengui raó.
L’article 40.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals preveu la
renúncia de l’alcalde o alcaldessa establint que aquesta s’ha de fer efectiva per escrit
davant el Ple de la Corporació el qual haurà d’adoptar un acord de coneixement dins
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dels deu dies següents, preveient que la vacant s’ha de cobrir en la forma establerta
en la legislació electoral.
En conseqüència aquesta Alcaldia eleva l’escrit de renúncia al Ple municipal per a
l’adopció del següent:
ACORD
ÚNIC. Prendre raó i restar assabentat de la renúncia voluntària al càrrec d’alcaldessa
d’aquest Ajuntament presentada per la Sra. Montserrat Febrero i Piera, en data 13 de
juny de 2017, per les raons abans exposades.”
Alcaldessa
Abans d’exposar el que han estat per a ella aquests dos anys, dóna la paraula als
portaveus dels diferents grups municipals per tal que, si així ho consideren, puguin fer
el seu propi balanç. Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Diu que l’únic que té a dir és el que ha dit a l’Avançada, li sembla incorrecte la decisió
d’Esquerra Republicana “o la llamada Esquerra Republicana de Corbera, porque se
parece poco a Esquerra Republicana a la cual él admira. El otro día hablaba en el
hospital con Joan Tardà, que se han hecho ya muy amigos y Joan Tardà le dijo que
esto és lo que hay… son como las lentejas, las tomas o las dejas. Le parece que és un
error lo que hicieron en su día hace dos años y lo que le parece mas erróneo no és
cambiar personas ni alcaldes, allà ustedes con su pròpia dignidad, sinó que haya una
propuesta ahora, dejar que en los dos años que gobierne otro vayan a hacer seis
millones de inversión cuando en dos años no han hecho nada o poco. Nada no porque
siempre se hace algo. Eso, políticamente hay que ser muy malo para hacerlo porque
aquí no nos vamos a quitar el San Benito “del que curra, curra y el que se lleva el
negocio és el que se lo monta bien”. En eso, la señora Boladeras, nadie puede decirle
que no és lista. Inteligente no sé si lo és, però és lista y engatusó a la ex-convergencia,
esa ex-convergéncia tan corrupta ahora PDECAT. Ahora ha engatusado a Esquerra
Republicana y como Iniciativa ya no existe, a Catalunya en Comú que si que existirá
y tendra su concejal o concejales, que no seré yo, no la va a engatursar. Ellos miran,
como decía Julio Anguita “programa, programa y programa”, probablemente uno de
los mejores políticos que ha dado la história de España y fue estudiante de filosofia en
Barcelona, algo tuvo que ver Cataluña para hacerlo tan bueno. Y si el PDECAT el
programa que presenta és un programa social-demócrata, un programa de inversión,
ellos no tendrán problema de pactar con el PDECAT. Votan muchas de las coses que
hacen ahora, tiene ciertos recelos porqué una cosa és lo que se dice en la oposición y
otra cosa és gobernar. Él gobernó con Esquerra Republicana, de lo que se siente muy
orgulloso de estar en el gobierno y lo que aprendió. Y ha defendido al ex-alcalde,
cuando no lo defendian sus propios compañeros de esquerra, él lo ha defendido, que
con sus defectos, que los tiene, del alcalde de Esquerra Republicana del cual aprendió
mucho. Entre otras coses le hizo dar un paso hacia lo que cree firmemente, aunque
su partido no lo crea del todo y haya gente que Cataluña no serà nada si no és
independiente. És algo que aprensió en cuatro años, aprensió mucho en cuatro años,
no lo aprensió en cuatro años seguramente no és independentista por los mismos

motivos que Esquerra Republicana. És independentista porqué està “hasta aquí” de
esa España que los perjudica. Él és catalán de ascendència andaluza, de Granada, el
rey moro. Y a su família les cuesta mucho cuando les va a convencer que no hay otra
manera que la independéncia.Y después ya hablaremos. A veces duda, que alguno de
los militantes de Esquerra Republicana en Corbera, voten por la independència. A
veces lo duda. No duden de él, si vienen los tanques oxidados y entran por la carretera
de la Palma, que no vendrán porque esos no tienen capacidad para nada, él estarà
delante con ellos. Y como él mucha gente, ya lo veran, que no son de Esquerra
Republicana ni nunca seran, pero admiran a mucha gente de Esquerra Republicana
porqué el sector que és de “esquerra”, ese sector que és muy fuerte y muy importante,
para él és admirable. Pero no puede hablar así en Corbera, después de cuatro años
aquí en Corbera la alcaldesa que se està riendo, le tuvo que contestar que no importa
la mala educación cuando estan perjudicando al pueblo de Corbera. Se atrevió incluso
a última hora de pedir la dimisión de la señora Boladeras. La señora Febrero, yo la
miré y no la conocia. ¿Pero saben porqué pidió la dimisión? Porqué la señora Boladeras,
aprobando el Pleno, dijo que minentras ella fuera alcalde no se col·locaria la “estelada”.
Ni dimitió ni se colocó la “estelada”. Después se colocó de mala manera donde està
ahora. No pueden tener el Cau de la Guineu diez años sin hacer la segunda fase, és
una vergüenza y por eso està de concejal, no por otra cosa. Él se gana bien la vida de
profesor universitario. No está aquí por dinero, fue porqué creia que tenian que hacer
cosas. Las dos alcaldesas se rien cuando habla pero el que rie último rie major. Él, en
el articulo de la “Avançada” que ha leido muy poca gente, por lo menos los 360
votantes de Iniciativa habrán valorado lo que dice aquí. Y lo dice en castellano. Lo
suele escribir en catalán todo para que lo entiendan todos y nadie me eche en cara,
como lo hacen algunos en mi partido, lo dice en castellano claro, clarísimo, sin ofender,
diciendo lo que cree que habia que hacer. Pero el rodillo municipal… (Onomatopeia),
que és lo que pasará hoy. Y la pena és que vais a aguantar dos años con unas
inversiones dolorosas, cuando hay otras que no se han hecho. Os van a colocar
“Disneylandia” en “Corbera 2000”. La Corbera de las quince mil maravillas, que como
màrqueting és bastante malo, también os la van a colar. Pero crear empleo aquí en el
pueblo, arreglar el Camí Ral que està que se cae y le llamamos la avenida del colesterol
porque el medico envia la gente allí a caminar. Arreglar los baches no és prioridad. A
ustedes con su militància socialista, con su militància de esquerra que la respeta,
tendrian que exigirles que hay otras prioridades. Que las basuras funcionen mejor y
sinó multar, como hicieron en el gobierno del señor Pep Canals, multar a la empresa
cada vez que hacia las cosas mal. Bueno lo dice para que lo sepan, la señora Boladeras,
ya sabe que és pasado, iba delante de una pancarta que estaba la cara del señor
Canals de Esquerra Republicana con el bigote nazi de Hitler. Iba delante esta señora
allí... (Onomatopeia), diciendo que era un dictador, no acababa ni su mandato de dos
años. Eso lo vió él con sus ojos y le dijo al compañero Canals que Iniciativa se ponia
a su disposición si tenia que presentar una querella y él dijo “no mareemos mas, esto
son cosas políticas”. Él no lo hubiera permitido, llamarle nazi, ponerle la cara de Charlot
con el bigote de Hitler y detrás la nueva alcaldesa que vais a votar ho diciendo “és un
dictador”. Eso no se perdona. Ya ve que algunos socialistes se rien porque eran los
còmplices de la foto. Nada más. Tenia que decir algo y no sabia que decir, pues ha
dicho lo que tiene que decir. Que le da verguenza lo que està pasando aquí.
Alcaldessa
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Dóna la paraula al senyo Alfonso Olarte.
Alfonso Olarte
Diu que fa referència al que dies passats va dir a l’Avançada, refermar-se en felicitar
la feina que s’ha fet i a la propera alcaldessa també la feina que es farà. Evidentment,
de les futures polítiques, hi han grans diferències però aquí el que es suposa que tots
els partits són, partit socialista, partit popular, Iniciativa de Corbera, i és el que
interessa. El que passi de la Palma cap enllà creu que no és el seu problema. I els
bonys i els carrers i les carreteres són per als que voten a uns i a l’altre. Ell creu que
tots han de fer la feina en comú per això. Felicitats i bona feina a la proper alcaldessa.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor José Antonio Andrés Palacios.
José Antonio Andrés Palacios
Explica que fa dos anys van pactar un equip de Govern. Aleshores, van dir que era
un pacte no polític, sinó de persones. Persones amb il·lusió, empenta i voluntat de
treballar per Corbera, amb independència de ideologies però respectant totes les
propostes, amb un únic repte: fer de Corbera la casa de tots. No ha estat fàcil, han
rebut tota mena de crítiques per aquest pacte, però a data d’avui poden dir que això
ha funcionat; contra tots els incrèduls i els seus presagis derrotistes. Corbera és avui
un referent de bon fer. Treballar amb ella! Amb tots, en aquests dos anys, ha estat un
privilegi que no acaba ara, perquè sap que el fet de canviar una cadira; no li farà
canviar com a persona. Això no és un adéu, sinó és fins un després, fins dilluns; ja
que sap que la seva capacitat d’entrega serà igual en la seva nova tasca. A nivell
personal, gràcies! Gràcies per valorar el treball i suportar les seves sortides de to. A
nivell polític, en nom del Grup Independent d’Urbanitzacions, gràcies per la feina feta!
Només resta a dir que Corbera pot estar satisfeta de la seva Alcaldia i que Esquerra
Republicana pot estar molt orgullosa de tenir-la com a representant en aquest
Municipi.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.
Manel Ripoll
Diu que com a portaveu del grup MPC i com feia referència el seu company abans van
estar a la signatura, fa dos anys, donant la seva conformitat perquè volien participar
amb l’equip de govern. La valoració d’aquests dos anys ha sigut positiva perquè han
sigut respectats encara que tenen minoria dintre de la Junta de Govern i s’han sentit
respectats i escoltats. I sobre l’alcaldia, dir-li que té una cosa que no te molta gent,
sap escoltar i això en moments delicats, com en moments tenen dintre de l’equip de
govern de discussions, de canvis d’impressió de manera de pensar diferent, ella ha
sabut escoltar. Avui en dia aquesta qüestió no la sap tothom ni la té tothom. Per tant,
saber escoltar, saber després valorar i prendre la decisió definitiva i saber portar un
equip de deu persones que cada un pensen d’una manera, creu que és important i que
han d’agrair-li. Per tant des de MPC agraeixen la seva tasca, continuaran treballant i
continuaran segurament escoltant-se tots molt perquè creu que avui en dia és la fase
més important de la política. No s’escolten gaire i creu que això és important per a
tots.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
Eric Blanco
Diu que per part del partit demòcrata intervindrà el seu company Pol Ejarque.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.
Pol Ejarque
Saluda als corberencs de la sala i als que escolten des de la ràdio. Diu que volen fer
una mica de memòria sobre com han anat aquests dos anys. En un primer moment la
victòria dels socialistes havia estat pírrica. De fet els socialistes anaven molt nerviosos
les dues setmanes que transcorrien entre les eleccions i la formació del govern. Des
de el partit demòcrata, acomplint les recomanacions de les entitats sobiranistes i el
pacte signat per els partits independentistes a Corbera, no van dubtar a posar-se a
disposició d’Esquerra Republicana i s’havia d’anar tots a una. Malauradament no es
van trobar amb la mateixa predisposició per part d’esquerra, perjudicis personals,
venjances polítiques. Les persones que encapçalaven la llista del partit demòcrata es
van posar a disposició per si calia fer un pas al costat per no ser un problema de
aconseguir un govern clarament independentista i de progrés. Un govern d’unitat amb
les altres forces independentistes per garantir que els seus representats plantarien
cara a qualsevol agressió autoritària de l’Estat. Malauradament, Esquerra Republicana
va preferir girar l’esquena als seus votants i part de la seva agrupació local que encara
avui no entenen aquest pacte. Altrament al que s’esperava la ciutadania van guanyar
els socialistes la partida. Van veure en la falta d’experiència de govern d’Esquerra
Republicana la seva oportunitat i van flaquejar les cames d’aquells que no havien de
flaquejar. Malauradament molts corberencs es van sentir decebuts els dies posteriors
al pacte perquè no l’entenien, com Esquerra Republicana amb el seu lema de nova
Corbera, pactava amb els socialistes i amb una agrupació socialista que cada cop era
més propera al PSOE que no pas a l’antic PSC catalanista de Maragall. Es va perdre
una molt bona oportunitat de construir quelcom nou i interessant per a Corbera. Un
govern municipalista que tingués com a eix aglutinador les necessitats d’introduir
noves formes de governar per a Corbera amb un projecte comú que estigués al servei
de la ciutadania i amb dos objectius clars, fer de Corbera un poble més viu per fer les
inversions necessàries per construir un model econòmic atractiu i per altra banda
reduir l’atur d’aquest poble fent unes polítiques d’ocupació potents i per altra banda
fer de Corbera un poble més transparent. Fent de la transparència i la millora en la
comunicació activa amb la població de Corbera l’eix vertebrador i principal de tota
l’acció de govern. S’han trobat en aquest dos anys, primer encara no saben quin és el
contingut del pacte de govern de les quatre forces polítiques. Si no s’ensenya és fosc.
No els es possible si els objectius que es van marcar, si es que es van marcar, s’han
assolit. Creuen que la conciliació de càrrecs, sous i status quo es la prova evident del
sentit que podia tenir aquell pacte. Del que han pogut veure aquests dos anys, valoren
aquest govern d’un estil impropi d’una nova Corbera, un govern de pilot automàtic
sense objectius clars i avaluables. Un govern d’anar fent, un govern que havia de tenir
en compte més a la ciutadania i que hauria d’haver-la fet més partícip però l’únic
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destacable en temes de participació va ser la consulta que van fer en un lloc totalment
inadequat durant la Festa Major a la fira de barraques i on la participació va ser
baixíssima. Encara no saben si es durà a terme l’opció guanyadora, tal i com havia
estat escollida, o no. Govern sord, no recorden altre exercici d’alcaldia on la
col·laboració i la participació de l’oposició hagi estat tant denostada. Durant els seus
dos anys d’alcaldia no han col·laborat en cap moment amb l’oposició per tal d’elaborar
uns pressupostos de consens on tampoc la ciutadania ha pogut prendre decisions en
allò què és més necessari per a Corbera. Dos pressupostos aprovats amb el vot en
contra de tota l’oposició, excepte del PP, com la majoria d’iniciatives del govern que
sempre han rebut el suport del PP. Pot ser, senyora Febrero s’hauria de plantejar que
si té polítiques tan properes al PP i al PSOE no s’estan desviant una mica del que se’ls
suposa a Esquerra Republicana. Potser, hauria d’haver pensat que el pressupostos
també s’haurien de consensuar amb les altres forces de l’oposició, tenir una mica de
debat abans de presentar els números al Ple, negociar amb les altres forces però és
més còmode presentar-ho i aprovar-ho. Aquest Ple ha funcionat pitjor que una majoria
absoluta del PP i ho diu perquè els últims pressupostos els van aprovar sense deixar
debat el altres membre de l’oposició. Mai abans s’havia donat aquest fet tan
lamentable. Malgrat això han volgut sempre participar del debat de manera positiva.
Durant aquest mandat han presentat i s’han adherit a divuit mocions i destaca algunes,
com Moció sobre la sobirania fiscal. Modificació del ROM per aprofundir en la
transparència i l’aprofundiment democràtic, Moció per a la creació d’una taula
d’emergència social, Moció per a la creació d’una comissió de transparència municipal,
Moció per a la creació d’una taula de dinamització econòmica, votades en contra per
esquerra i el partit socialista. Moció de suport a la resolució del Parlament de
Catalunya, Moció de creació d’aules d’estudis nocturns en període d’exàmens,
aprovada. Moció a favor d’un debat participatiu per a la gestió de l’aigua a Corbera,
Moció de lluita d’emergència habitacional, Moció de suport al Referèndum i al procés
constituent, Moció per a la contractació responsable amb criteris social i ambientals,
aprovada i s’ha creat una comissió de treball que lideren. Moció d’adhesió al Pacte
Nacional pel Referèndum, Moció per modificar el Rom i implementar un sistema de
vídeoactes i Moció per crear un pla de comunicació local i creació d’un consell de
redacció per a l’Avançada amb finalitat d’interès general i no pamflets de propaganda
del govern i que va ser votada en contra per esquerra i el partit socialista. Han volgut
ser actius i propositius, i han demostrat que des de una proposta central es pot
treballar en aprofundir en les persones, en els drets individuals i col·lectius. Voldrien
també parlar sobre PAM, que es van comprometre a sotmetre’l a la participació
ciutadana la seva aprovació i la participació que van aconseguir va ser la de un ciutadà,
un únic ciutadà dels quinze mil. Suposa un 0,00006% de la ciutadania que va participar
en l’aprovació del PAM. El PAM que bàsicament ha estat un pla d’inversió més que un
PAM, no s’hauria d’haver consensuat amb altres forces de l’oposició i la ciutadania? No
creu que desprès d’exercicis de constricció pressupostària, ara que és el moment per
escollir les inversions a realitzar, no creu que era prou important per incloure en el
pacte com més forces polítiques millor? Vol entendre que ha estat la seva inexperiència
que l’ha portat a actuar d’aquesta manera. Encara són a temps de canviar-ho, fer un
pas decidit, valent, fer un gir dels esdeveniments. Quin és el llegat que vol deixar com
alcaldessa? Una alcaldessa valenta que va anteposar els interessos del país als del
partit? Una alcaldessa que va regalar l’alcaldia a persones col·laboraran en la
celebració del referèndum i que faran tot l’impossible per impedir-ho. El senyor Pedro

Sánchez ha acordat que donaria suport a qualsevol acció de PP per impedir la
celebració del referèndum. Senyora Febrero, quan els seus socis de govern vulguin
posar traves a l’exercici de la democràcia, quan tinguin el convenciment de la
necessitat d’un govern de progrés municipalista i amb Corbera com a eix principal, allà
hi serem. Recordi què és el partit demòcrata i no cap altre, que a Molins de Rei i a
Martorell són líders de polítiques socials de tota Catalunya.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
Diu que en primer lloc, entenen que avui, posteriorment tindran una oportunitat de fer
una segona intervenció i centrarà la primera en el balanç d’aquest dos anys. Abans
l’agradaria veure on es situen, on són. Estan en un Ple de renúncia, en un Ple
extraordinari, no és el primer cop que tenen Ple extraordinari que consideren
innecessaris. Aquest Ple extraordinari d’avui i el que tindran posteriorment són resultat
dels acords de legislatura entre el PSC i Esquerra Republicana, al GIU i MPC que els
han portat a fer aquesta fastuositat, aquest acte que ni comparteixen ni entenen. Ells
entenen que les formes també són importants i que aquestes són les formes de la vella
política de donar-li molta importància a les figures personals, a qui ocupa una cadira,
de fer coses de cara a la galeria. Costarà uns 7.200,00 € només en indemnitzacions a
regidores i regidors, sense comptar altres despeses. Podria haver hagut la renúncia de
la Montserrat en un Ple ordinari i fer posteriorment el Ple d’investidura en aquell mateix
dia, però això no lluiria, no quadra exactament amb el calendari dels dos anys de
mandat. Per ells la via política també és pactar seients i aparences i això és el que es
troben avui. Pel que fa al balanç d’aquest dos anys, ja que tenen la oportunitat de
valorar-ho, el balanç de l’alcaldia d’Esquerra Republicana en línies generals volen dir
que els ha decebut. Han vist pocs canvis amb els anteriors governs amb aquesta nova
Corbera, malgrat les esperances i l’alegria que havia despertat en molta gent de
Corbera. Ara fa dos anys, la visió que tenien d’assistència al Ple era molt diferent, més
gent de la societat civil, actualment hi ha més gent de partit. També la resta de forces
del govern porten molts anys lligats a la cadira i no esperaven grans polítiques de
canvi però d’Esquerra Republicana esperaven molt més. Esperaven la transparència
en la gestió diària de l’Ajuntament i s’han trobat que fins i tot els regidors desconeixien
bona part de la feina que feien fins que arribava el Ple. Esperaven participació, una
participació que està molt en els discursos, esperaven decisió ciutadana i s’han trobat
amb despatxos tancats i taules de deu persones. Esperaven que lluitessin per la
reversió de les injustícies socials i s’han trobat amb el continuisme del discurs oficial
“qui ve a serveis socials, és atès”. Però que fan per revertir la situació social i
econòmica? Esperaven millora en la gestió dels serveis públics i s’han trobat amb
tancament de portes. Exemples podrien posar molts, a nivell econòmic se’ls hi ven la
bona gestió, la recuperació i la capacitat de tornar a invertir, amb molta alegria diuen
que ja es poden tornar a endeutar però el deute segueix existint i amb la negació
continua de fer una auditoria per conèixer els detalls. En temes econòmics i venint
d’un suposat govern d’esquerres, els ha decebut moltíssim l’actitud de l’equip de
govern ja que en múltiples propostes que han presentat per tal de redistribuir la
riquesa a nivell local, se’ls ha denegat sempre amb els mateixos arguments de
“dificultat legal” ó “tècnica”, “això no es pot fer”. Pel que fa la política comercial, ens
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presenta certs dubtes la proposta duta a terme pel govern, no pel contacte amb els
comerciants sinó perquè sembla una continua improvisació sense un pla definit real i
complet per totes les zones comercials que pugui tenir Corbera, per tots els comerços
i serveis de proximitat més enllà de la centralització a Corbera baixa. Tampoc acaben
de veure clar aquesta relació entre oci i consumisme que sembla vincular tota
l’estratègia comercial, deixant de banda que el comerç local ha de poder vendre tots
els dies de la setmana. És evident que una bona diagnosis de les zones comercials ha
de venir acompanyada per canvis urbanístics, de mobilitat també, repensar la zona
blava. En aquest sentit també se’ls ha denegat les propostes a nivell d’ordenança fiscal
que han presentat per afavorir el petit comerç. A vegades dubten que realment tinguin
un model de poble perquè quan pregunten sembla que si que defensen un, encara és
pitjor que no tenir-ne, és centralitzar els serveis a Corbera baixa, Corbera alta com un
aparador turístic. L’escola Cau de la Guineu, tot i que acabar la seva construcció depèn
de la Generalitat, el paper que tingui l’Ajuntament saben què és important. Estaven
confiats que estaven darrera del tema però els va sorprendre no trobar la partida dels
pressupostos de la Generalitat d’enguany i pitjor encara, què fos una sorpresa per ells,
per sort, creuen que des de llavors s’està treballant des de l’equip de govern en la línia
correcta, de moment han tingut la bona notícia que ha sigut inclòs en un acord de
govern per pressupostar-ho al 2018, estan convençuts que la unitat del Ple, del
govern, del propi centre educatiu, de les famílies, de l’Ampa ha contribuït a que estigui
en aquest acord de govern de la Generalitat. Han de mantenir aquesta unitat i confiar
que el govern farà el que faci falta en aquest aspecte i reiteren que tenen el seu suport
en això. La seva posició crítica també els obliga a reconèixer el que s’ha fet bé, volien
destacar els avanços en transport públic, mobilitat, peça clau en el desenvolupament
de Corbera. Creuen que s’han traçat bones línies de treball aguantant freqüència,
horaris, modificant línies. També cal destacar la política cultural, que malgrat que el
pressupost és molt petit, va en la línia positiva amb un augment quantitatiu, qualitatiu
de l’oferta. Impuls com alguns equipaments com la Biblioteca, l’hospital de pelegrins.
Comparteixen l’idea que les entitats han de ser les protagonistes i l’Ajuntament les ha
de recolzar i impulsar. És positiu la programació estable per explicar les propostes que
es fan de les diferents entitats de Corbera. També cal destacar les iniciatives que
s’impulsen des de l’Àrea d’Igualtat per la igualtat de gènere, valoren molt positivament
les activitats que es fan, tot i que troben a faltar que aquesta sigui una qüestió
transversal a l’Ajuntament, no hi ha prou que des de un àrea es facin coses molt
positives sinó que cal un Ajuntament en la seva totalitat feminista, que faci front al
patriarcat en tots els aspectes, començant per la pròpia formació de les persones que
formen part. Ells, fa dos anys van pensar que hi havia una petita possibilitat d’un
govern de canvi, el 7 de juny de 2015 van tenir una assemblea oberta de la CUP on
es va decidir per treballar per un govern en milloria d’Esquerra Republicana, de
Iniciativa i de la CUP i evidentment necessitaven un suport extern, podria servir per
fer polítiques d’esquerres però Esquerra Republicana va decidir per la seguretat de
pactar amb el qui porta temps governant. Aquests dos anys, els han fet veure què,
lluny d’incomodar-se, s’hi troben molt bé en aquesta situació. Creuen que estan
còmodes amb les polítiques de continuïtat, cada cop s’allunyen més de l’idea que amb
Esquerra Republicana es puguin fer aquestes polítiques d’esquerra. Perquè hi hagi
aquest canvi real, els caldrà proposar-se com alternativa i guanyar en les properes
eleccions. Creuen que fa falta un canvi de govern, que fa falta un govern de canvi, no

un canvi d’alcaldia, ja està. Per això en el proper Ple, presentaran la seva candidatura
per liderar l’alcaldia en aquest govern.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
Rosa Boladeras
Diu que, en nom del grup municipal socialista i fonamentalment en el seu propi, es vol
centrar en aquest moment de renúncia com alcaldessa en compliment del pacte de
govern en recordar que quan el 13 de juny de 2015 la Sra. Febrero va ser proclamada
alcaldessa de Corbera li va oferir, en el nom del seus companys socialistes i en el seu
propi, col·laboració i lleialtat. Han complert el seu compromís. Espera que s’hagi sentit
en tot moment ajudada, recolzada i compresa i, si en algun moment no ho han sabut
fer prou bé, li demana disculpes. Ja han passat dos anys. Ella ho deia aquests dies,
han passat molt de pressa. A tots els han passat molt de pressa Montserrat. Potser els
han passat tan ràpid perquè els han viscut molt intensament i perquè no han parat. I
en aquest moment en què, tal com varen acordar, li passa el relleu de l’Alcaldia el que
vol expressar-li és el seu agraïment. Voll donar-li les gràcies per moltes coses.
Principalment, gràcies per la confiança que sempre els ha demostrat i per deixar fer.
Ha liderat l’equip de govern donant a tots els regidors i regidores marge de maniobra
per fer la seva feina amb llibertat, però alhora estant sempre pendent i preocupant-se
per la marxa de totes les coses. Gràcies per les seves ganes d’aprendre i per saber
escoltar. Gràcies pel seu tarannà conciliador, tan necessari i útil avui dia, tant en la
política com en la societat i en la vida en general. Ha estat una alcaldessa propera i
accessible amb la ciutadania i també amb ells. Personalment treballar amb ella l’ha
resultat fàcil i alhora interessant, i si fan repàs, pensa que ha estat força productiu per
als interessos del municipi. Han compartit un munt d’experiències i d’hores de reunions
i de visites, amb representants de les urbanitzacions, amb entitats,... Fins i tot, amb
la Secretària de la Corporació, en un viatge llampec en el seu cotxe, vam anar a
Tarragona a veure el jutge del mercantil pel tema de les obres de Cases Pairals. Ara
no voldria desvetllar cap secret però alguna vegada, en alguna negociació difícil, han
fet allò de repartir-se els papers de bona i de dolenta. Val a dir, que no els ha anat
gens malament aquesta tàctica. Però, no sap perquè, sempre fa de bona i amb ella li
toca fer de dolenta. El paper de bona el fa molt bé però, també, alguna vegada ha
sortit del guió i quan ha convingut ha tret les urpes i ha cantat les quaranta. Diria que
han fet un bon tàndem i que han sumat energies i capacitats, tenint sempre molt clar
que treballen amb un objectiu comú que són els corberencs i les corberenques i el
municipi de Corbera. Està segura que continuaran fent un bon equip. Confia plenament
en què com a primera tinenta d’alcaldessa serà un gran puntal per a tot l’equip i per
a ella. Com a responsable de Via Pública i Habitatge i de Medi Ambient, i en un municipi
com Corbera, de feina no li faltarà i, a més, acabarà de fer aquest màster de temes
com ara el diàmetre de les canonades, el panot de les voreres, la mescla bituminosa
de l’asfalt... cosa que segur no hauria pensat mai quan s’ocupava de carteres de
clients, tipus d’interès i crèdits. Segur que en la seva nova responsabilitat també ho
farà molt bé. Gràcies Montserrat per totes aquestes raons que ha dit, per la feina feta,
i també i molt important, per la seva rialla franca. Gràcies!
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
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Mercè Rocas
Saluda i demana a la alcaldessa si els permet, el tres regidors d’esquerra voldrien ser
portaveus i dedicar-li cada un d’ells unes paraules.
Jordi Anducas
Es dirigeix a l’alcaldessa i li diu que sovint recorda el primer dia que es van veure. Van
passar, personalment moltes coses boniques. Avui està fent de regidor, ell tenia moltes
ganes però només ella li va donar l’oportunitat i va sortir bé. Aquí estan fent coses per
aquest poble que tan s’estimen. Ell fins llavors no havia fet res de política i ella va
confiar en ell. Li dóna les gràcies. Això va ser l’inici, desprès va haver-hi la campanya
electoral on s’ho van passar molt bé, desprès afrontar les eleccions i rebre els resultats
que van ser espectaculars. Desprès van venir l’època de pactes i finalment al 13 de
juny de 2015 va ser l’alcaldessa de Corbera. Tot rodó. Han estat dos anys de govern i
ella com alcaldessa. Dos anys amb dies genials i dies complexes, hores de feina, hores
de rebre i escoltar veïns i veïnes, reunions de tot tipus, presència a actes i amb el dia
a dia personal i familiar. I ella sempre ha estat al peu del canó. És molt treballadora,
Montserrat. A vegades prendre decisions no ha estat fàcil i les ha pres. És molt valenta,
la Montserrat. A vegades les coses no surten com volen. Uns es tiren cap aquí, altres
es tiren cap allà i en aquests casos sempre ha trobat el punt entre mig pel benefici
col·lectiu. És molt justa, la Montserrat. La gent de Corbera parla molt bé d’ella, ho veu
quan va pel carrer i un darrera l’altra li explica les seves preocupacions, suggeriments
i sempre està. Sempre amb la porta del seu despatx oberta. És molt propera, la
Montserrat. Cada persona és un mon, amb els seus interessos i objectius, amb les
seves capacitats i debilitats. També ha hagut algun moment de dies difícils i
complicats, ha sabut estar, mesurar i trobar la millor sortida. Té lideratge, la
Montserrat. Darrera d’aquesta treballadora incansable, valenta en la presa de
decisions, justa en les eleccions, propera a les persones i amb un lideratge molt potent,
el més important i el que per ell té més vàlua és que darrera hi ha una persona, una
molt bona persona. Els ha demostrat que les coses es poden fer de forma diferent,
conflictes es poden resoldre sense guanyadors ni vençuts. En definitiva els ha
demostrat que fe política és bonic, gràcies per tot el que l’ha fet aprendre estan al seu
costat, gràcies per tot el que ha fet per Corbera. Avui temporalment deixa l’alcaldia
però està convençut que tornarà en la propera legislatura. Els queden dos anys de
més feina, de projectes engrescadors, il·lusió i de molts bons moments per viure i
compartir. Li diu fins ara a l’alcaldessa Montserrat Febrero.
Arturo Martínez
Diu que si avui ell està aquí és perquè un dia, no recorda quan, ella li va proposar que,
d’acord amb les seves idees, s’afiliés a una formació política, a Esquerra Republicana
de Catalunya. Des d’aquell moment creu que, al seu costat, ha aprés moltes coses i,
avui, ha aprés una més. Ara sap que és absolutament fonamental que les dones han
d’assolir els més alts càrrecs de responsabilitat, al menys amb el mateix percentatge
que els homes i millor si aquest és més alt. Té el convenciment de que, per a canviar
el model de societat, sense la seva presència i participació serà impossible. És una
gran oportunitat comptar amb un lideratge com el seu, tan humà, tan clarivident i
conciliador, sempre cercant que les persones que l’envolten es sentint acompanyades
i recolzades, sempre disposada a parlar i escoltar a tothom. Quantes vegades ha posat
per davant de la seva pròpia salut el deure de treballar fins a la extenuació, fins el

límit de les seves forces, tot per a servir el millor possible a la ciutadania de Corbera.
Abans ha dit que avui ha aprés quelcom més; no és exacte, tothom avui entendrà que
els pactes es fan per a complir-se, que l’estabilitat d’un Govern és bàsica per a poder
treballar per a la seva ciutadania, que aquest tipus de decisions no són fruit d’un
capritx especulatiu políticament parlant. La confiança en les persones que els envolten
és la primera condició per a no situar-se en una posició de difícil equilibri des de la
qual qualsevol pressió, ja sigui interna o externa, és susceptible de condicionar la tasca
d’un Govern. Un cop més, vol agrair la seva dedicació i capacitat de treball que, tan
generosament, ha posat al servei de Corbera i la seva ciutadania. En aquest sentit,
tothom ha de saber que seguiran tenint a Montserrat Febrero al seu abast per a
compartir totes aquelles inquietuds que els hi puguin sorgir, els hi pot ben assegurar.
Ella no us fallarà mai.
Mercè Rocas
Diu, des d’ERC es dirigeix a tothom. Bon dia Montserrat Febrero, alcaldessa.
Particularment se li fa difícil adreçar-li aquestes paraules perquè s’entortolliguen els
sentiments humans i professionals. I, per això, ha decidit que aquest serà el fil
conductor del seu discurs. A la política s’ha d’arribar per vocació de servei, sentir la
política a la sang, és del cert, vocacional, i és per la convicció d’ aquesta vocació que
sap del cert que avui, no és un comiat. Els càrrecs, en general, no són més que un
mitjà per aconseguir convertir els ideals en realitat, a la què es transforma en un fi en
si mateix, perden tot valor, perden tota convicció. I, just això, voluntat de servei,
lideratge, dedicació, compromís, valor i sobre tot, valors, és el que per a ella i està
segura què, per al poble de Corbera, ha aconseguit transmetre en aquest dos anys.
Els ha demostrat que la política és unitat i empeny a l’hora de treballar i prendre
decisions, que fer i ser polític encara pot estar ben vist. Una frase que l’agrada molt i
que creu que la definiria com alcaldessa és: “Quan els vents bufen, uns construeixen
murs i tu, molins de vent.” Un tarannà conciliador, un somriure perenne (li ve de
família), una cerca continua del que és més just i equilibrat, una estima i cura cap a
tot allò que toca és, sens dubte, el millor llegat que pot aprendre d’una amiga i gran
alcaldessa. Gràcies.
Montserrat Febrero
Diu moltes gràcies a tots per les seves reflexions. Totes son molt benvingudes! Tal
com feia referència a l’inici d’aquest Ple, la seva renúncia com a alcaldessa és fruït del
pacte de govern que van subscriure els quatre grups municipals que formen l’actual
equip de govern. (ERC, PSC, GIU i MPC). Van pactar que els dos primers anys
l’alcaldessa seria ella mateixa, Montserrat Febrero, per part d’Esquerra i la segona part
del mandat recauria en la senyora Rosa Boladeras, en representació del PSC. Des
d’Esquerra els vol recordar que van arribar a aquest Pacte guiats pels resultats de les
eleccions municipals del 24 de maig de 2015, i recolzats per la seva Assemblea Local,
amb l’objectiu clar de formar un govern compacte, sòlid, estable i potent que permetés
abordar amb garanties els reptes que Corbera de Llobregat tenia al davant. El pacte
aglutina el 58% dels vots emesos. Corbera necessita persones altament qualificades i
sobre tot altament motivades per dur a terme una acció de Govern potent i decidida.
És un acord de Govern de persones, de persones compromeses i sobre tot molt
il·lusionades en fer la Corbera que es mereixen. Una Corbera on els 15.000 veïns i
veïnes que són, estiguin orgullosos i orgulloses del seu poble. Valora molt positivament

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

aquest acord per Corbera, atès que tots els integrants de l’equip de Govern han
treballat conjuntament i amb consens, per un objectiu comú: el benestar i la
prosperitat del seu municipi. Deixar l’alcaldia no és gens fàcil, però és un pas que
donarà amb plena responsabilitat al pacte de govern així acordat. Han estat dos anys
molt intensos en què s’ha dedicat amb tot el seu cor, tota la seva il·lusió i tots els seus
coneixements al front del govern municipal. Ha portat a terme un treball de coordinació
de l’equip de govern, guiada sempre per l’honestedat, la lleialtat i la confiança. Cada
demanda ciutadana, cada instància, cada sol·licitud, ha estat contestada i atesa en un
sentit o en un altre. Han estat dos anys en els quals, evidentment, hi ha hagut
moments bons i de no tan bons però el que sí que pot dir és que han estat apassionants
políticament i molt enriquidors personalment, anys que no es poden entendre sense
el compromís, la dedicació i la fidelitat, i vol pensar que també l’estima, de totes les
persones que l’han acompanyat en aquesta aventura i que, n’està segura, seguiran
existint en aquesta nova etapa que l’espera com a regidora.
És per això que, en el dia en què posarà punt i final al seu càrrec com a alcaldessa,
vol manifestar, sobretot, el seu agraïment. Agraïment a tots els treballadors i
treballadores municipals per la seva professionalitat i per l’atenció que ha rebut, en
ells sempre ha trobat un refugi de bons consells. Gràcies Anabel per fer-li el dia a dia
molt fàcil, per estar sempre al seu costat. Gràcies Javier per la seva rigorositat i bons
consells. Gràcies Maria per la seva rigorositat jurídica, per vetllar sempre pel bé de
l’Ajuntament. Agraïments als treballadors i treballadores de les empreses de serveis
que han treballat al nostre poble. Agraïments també a un gran equip de govern tan
divers però tan cohesionat a l’hora. Des del principi tenia molt clar les seves prioritats.
Gràcies Rosa, Mercè, Ramon, Alfredo, Carme, Arturo, Jordi, Manel i Andrés, per remar
sempre tots en la mateixa direcció. Per parlar, debatre i consensuar tots els temes.
Agraïments als grups municipals a l’oposició per la seva labor. Agraïment, com no pot
ser d’altra manera, al seu partit, ERC, als seus companys i companyes del Consell
Comarcal, de l’AMB, de la Diputació, i molt especialment al Jordi Albert, el seu
president Comarcal, pel seu suport i la seva confiança. Agraïment a la seva agrupació
local per la seva feina, per les seves crítiques constructives, empenta i treball.
Agraïment al seu mestre polític, en Pep Canals, ex-alcalde de Corbera 2009-2011, per
la seva aposta incondicional en la seva persona, sense ell jo no estaria aquí. Agraïment
als seus companys del Grup Municipal: la Mercè, l’Arturo i en Jordi, han estat una
pinya. No s’ha sentit mai sola. Gràcies Mercè, per la seva dedicació, implicació,
rigorositat, per estar disponible en tot moment, per treballar colze a colze amb ella.
Gràcies Arturo, per acceptar aquest repte, per ser una persona treballadora,
responsable, amb una gran categoria humana. Gràcies Jordi, per la seva empenta,
implicació, il·lusió que els arrossega a tots. Agraïment a tota la rica xarxa social de
Corbera, que al municipi té la seva expressió en entitats de tota mena: socials,
solidàries, juvenils, de gent gran, esportives, educatives, veïnals, culturals, etc. que
conformen tot un món de participació ciutadana de primer ordre. Agraïments als seus
amics i amigues, als de sempre, als de tota la vida i no pot deixar d’agrair a la seva
família, els seus pares en Pepe i la Fina pels valors que l’han inculcat, en Pere, el seu
marit i als seus fills Cristina i Carles Enric, per la seva paciència i bondat mostrant-li
cada dia el seu suport i la seva fidelitat incondicional sense els quals no hagués estat
res possible. Es queda amb tot el que he après de ells, com és el sentit de servidors
públics entestats en promoure la llibertat, la igualtat d’oportunitats i la justícia social.
Gràcies per la seva passió i la seva estima a Corbera. Són tots els corberencs i

corberenques els que han de posar nota a la seva gestió al front del govern municipal.
Com acostuma a passar en tots els àmbits de la vida, i encara més a la política, hi
haurà opinions per a tots els gustos però el que sí que pot assegurar és que sempre
s’ha dedicat absolutament i sense reserves a la tasca per la qual va obtenir la seva
confiança i que no és altra que fer de Corbera un poble millor. Seran molts els records
i els petits detalls que s’amuntegaran a la seva memòria com a testimoni del seu temps
com alcaldessa. Mil gràcies per donar-li l’oportunitat de ser l’alcaldessa del seu estimat
poble. Ha estat tot un honor! Està compromesa al 100% pel seu poble Corbera, per
això el que queda de mandat, els meus companys d’esquerra i ella seguiran tirant
endavant projectes engrescadors per Corbera, fent la Corbera viva que tenen ara. I
també està compromesa al 100% pel referèndum, esquerra faran tot el que calgui per
que a Corbera es voti el referèndum l’1 d’octubre amb totes les garanties. Visca
Corbera i Visca Catalunya lliure!
A continuació i per no allargar la situació de vacant a l’Alcaldia, es convocarà un ple
extraordinari i urgent per tal de procedir a l’elecció del nou alcalde o alcaldessa. Per
tant es dona per finalitzada aquesta sessió, ara faran un descans a fi de poder convocar
aquest nou Ple extraordinari i urgent i els emplaça a tots aquí de nou en quinze minuts.
I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:30
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

