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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PEL 
PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 8 DE MARÇ DE 2016

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 20:00 hores, es 
reuneix el PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a terme la sessió 
ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la secretària 
general, Maria Abarca Martínez 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
Comença la sessió amb la lectura d’un manifest amb motiu del Dia Internacional de les Dones.

“Avui, Dia Internacional de les Dones, com cada 8 de març, les dones de tot el món alcem les nostres 
veus per reivindicar que els nostres drets socials, polítics i econòmics són innegociables. Les dones, 
des de les nostres diversitats, som més de la meitat de la població mundial i cal que formem part de 
la presa de decisions en tots els àmbits i estaments. Cal que el nostre dret a la participació social i 
política sigui una prioritat. 

Recordem que en ple segle XXI hi ha països on encara no es reconeix el dret a vot de les dones. Aquí 
no va ser fins l’any 1931 que es va reconèixer el sufragi femení, amb la lluita aferrissada de dones 
com Clara Campoamor en l’àmbit de l’Estat,  o com Dolors Bargalló, Isolina Viladot, Angelina Colubret 
o Teresa Gibert que van impulsar a Catalunya la recollida de les 400.000 signatures en suport de 
l’Estatut de 1932; o de l’Emília Domènech que –des de l’àmbit municipal- va impulsar la primera 
consulta legal i oficial a tot l’Estat en que van participar les dones de Canet de Mar, el 16 d’abril de 
1933. Com elles, tantes dones reconegudes i anònimes han participat en la construcció d’una societat 
més igualitària en la que les dones siguem ciutadanes de ple dret. Reconeixem els seus sabers i la 
seva aportació, sense el paper de moltes d’elles ara no seríem on som, dones sovint invisibilitzades 



per la història en majúscules: Francesca Bonnemaison, Christine de Pisan, Mary Wollstonecraft, 
Emmeline Pankhurst, però també l’Eva, l’Encarna, la Isabel,..

Catalunya compta, a dia d’avui, amb 174 alcaldesses (el 18% dels municipis) i 3.194 regidores (el 
34% del total de representants locals), 56 parlamentàries (el 41.5% de la cambra) i 5 conselleres 
(38% del Govern). Malgrat estar encara lluny de la paritat, veiem com la presència de les dones en 
la política institucional creix cada legislatura, no només en nombre sinó en termes estratègics, en la 
capacitat d’ocupar llocs clau. 

Però l’exercici efectiu del poder polític té costos elevats per a les dones. Darrerament hem viscut 
airades reaccions masclistes davant de lideratges femenins i feministes. Atacs personals 
inadmissibles que cal que condemnem de forma col·lectiva, des de tots els altaveus, també avui, 
també aquí. 

Més enllà de les institucions, la riquesa del teixit associatiu català no s’entendria sense la presència 
de les dones, sobretot en aquells àmbits més vinculats a la vida quotidiana i a la recerca del bé comú. 
Les associacions de mares i pares, les associacions veïnals, les entitats de cultura popular, les entitats 
socials, els esplais, els agrupaments, les associacions de persones amb diversitat funcional,... Alhora, 
les dones han tingut i tenen un paper rellevant en els moviments socials i cívics. Des de posicions de 
lideratge o des de les bases, les dones, com a subjectes actives, volem apropiar-nos de la realitat i 
transformar-la. 

Avui, 8 de març, recuperem el fil violeta de la nostra història i recordem que van ser les entitats de 
dones del nostre país les que van posar la igualtat de gènere a l’agenda política. Les primeres 
polítiques de salut sexual i reproductiva i els primers serveis d’atenció a dones en situació de violència 
arribaven als ajuntaments democràtics amb l’empenta de les dones organitzades als barris i pobles. 
La xarxa d’entitats de dones i d’entitats feministes és imprescindible per garantir els nostres drets 
socials i polítics. 

Apostem doncs, des de totes les institucions, des dels agents econòmics i socials, i des de la societat 
civil per avançar cap a una societat igualitària, en la que homes i dones participem en igualtat de 
condicions en totes les decisions que ens afecten. Apostem, totes i tots, per posar la vida al centre 
de les prioritats i repartir-nos els temps i els treballs,  per tal que tots i totes puguem participar de 
la vida pública.  Comprometem-nos, doncs, i avancem des de la complicitat cap a la construcció de 
pobles i ciutats més justos i solidaris.”

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

1. Aprovació acta sessió anterior. 

S’aprova sense esmenes i per unanimitat, l’acta de la sessió anterior.

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

2. Modificació de crèdits número 05/2016.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Tinència d'alcaldia de l'àrea de 
Finances, amb el text següent:

“Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades  per a les quals 
no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual, i atès que hi ha un projecte de despesa  
d’exercicis anteriors amb excés de finançament afectat,  cal tramitar expedient de crèdit 
extraordinari finançat amb romanent de tresoreria afectat.

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

Atès el que disposen els articles 8, 9, i 10  de les Bases d’Execució del vigent Pressupost; 
l’ article 177 del  Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i els articles 35, 36, 37 i 38  
del Reial decret  500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del 
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos.
 
S’acorda:

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 05/2016 mitjançant:

A) Crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria afectat per 
excessos de finançament, segons el següent detall:

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

2016/2/AJUNT/06 02 920 63201 REFORMA EDIFICI 
AJUNTAMENT 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

2016/2/AJUNT/07 13 1722 63301
INVERSIÓ REPOSICIÓ 
MAQUINÀRIA SERVEIS 
PÚBLICS

0,00 2.254,00 0,00 2.254,00

    TOTAL 0,00 62.254,00 0,00 62.254,00

Finançament que es proposa:

Aplicació 
pressupostària Descripció Previsió actual Alta Baixa Previsió definitiva

1.87010
ROMANENT DE TRESORERIA 
DESPESES AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT 303.903,44 62.254,00 0,00 366.157,44

 TOTAL 303.903,44 62.254,00 0,00 366.157,44



En el present cas, el crèdit extraordinari es realitza  per  despeses específiques i 
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a 
l’article 35 del RD 500/1990.

Pel que fa al finançament que es proposa amb excessos de finançament, aplicació 1.87010 
Romanent de tresoreria despeses afectades per import de 62.254,00 €, correspon a  que 
el projecte d’inversió amb codi 2008/2/AJUNT/18 Adquisició finques E-1 té excessos de 
finançament afectat, ja que el total d’ingressos afectats  reconeguts  superen el total de 
despesa efectuada,  i donat que no es preveu la necessitat d’ aquest import d’excés de 
finançament a l’esmentat projecte, i atès que els projectes d’inversió no poden estar 
sobrefinançats, amb la present modificació de crèdits es  pretén transferir al projecte 
d’inversió 2016/2/AJUNT/06 i 2016/2/AJUNT/07, per imports de 60.000,00 €, i 2.254,00€, 
respectivament,  el finançament dels recursos provinents d’un  préstec concertat  amb “La 
Caixa” l’any 2008, aplicació pressupostaria d’ingressos 1.91300 Crèdit Inversions 2008. 

SEGON. Aprovar la modificació del Programa de Finançament del Pla d’Inversions derivada 
de la present modificació.

TERCER. Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del Text 
Refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

QUART. El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en els termes d’exposició pública 
no es presenta cap reclamació contra el mateix.”

Alcaldessa
Dóna la paraula al regidor de Finances, senyor Ramon Gabarron.

Ramon Gabarron
Explica que es tracta d’una modificació de crèdits degut a una reforma que s’ha de fer a l’edifici 
central per problemes amb el sostre ja que aquest cau, aprofitant per a fer canvis en l’estructura de 
la primera planta, per un import total de 60.000€.
També s’han de comprar un parell de màquines per a la brigada forestal per 2.254€. Per a finançar-
ho, s’agafarà d’una part d’inversió que no s’ha de fer i per tant, és un romanent de tresoreria de 
despeses amb finançament afectat.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel

Xavier Miquel
Demana saber d’on es treuen aquests 62.254€, si és d’una adquisició d’una expropiació d’una finca, 
la finca E1, i els agradaria saber, perquè això va ser mitjançant un crèdit amb la Caixa a l’any 2008, 
com és que aquests diners ara no calen si es va calcular malament en el seu moment o que va 
passar.
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Ramon Gabarron
Respon que no és que es calculés malament, és habitual que es faci una previsió per a una 
determinada despesa, ja sigui per una inversió o per a fer una obra determinada, en aquest cas sigui 
per una expropiació determinada que es considera que tindrà un cost, i que a l’hora de la veritat 
aquest cost sigui inferior, recalcant que és una cosa habitual perquè no sempre es pot calcular al 
cent per cent quina serà la despesa final. Quan es produeixen aquestes diferències, aquests diners 
es poden utilitzar per a altres coses i com que la llei no permet tenir diners sense utilitzar una vegada 
la inversió inicial ja s’ha produït, l’excedent s’ha d’utilitzar per a unes altres inversions i en aquest 
cas, és el que s’està fent.

Xavier Miquel
Pregunta si aquesta expropiació no és un preu tancat i si es tracta d’una expropiació no és un preu 
pactat o bé el preu d’aquesta expropiació pot canviar.

Ramon Gabarron
Respon que no forçosament perquè quan es fa la previsió, que es fa abans de que es produeixi la 
despesa i per tat, de la mateixa manera que quan es té, encara que no sigui exactament el mateix, 
una memòria del que costarà, poden haver canvis. En aquest cas, els 60.000€ que ara es dotaran 
per a fer aquesta reforma, hi ha una memòria signada pels arquitectes municipals, de quin serà el 
cost previst. Ja se sap d’entrada que quan surti la contracta per a que es liciti, pot haver una baixa 
en aquest import. De la mateixa manera, encara que no sigui igual, estan obligats a dotar en el 
pressupost quan saben que hi haurà una despesa s’ha de dotar i no necessàriament s’ha desconèixer 
al cent per cent l’import. Alguna vegada sí es pot donar el cas de que es conegui exactament l’import 
fins al cèntim però fins i tot a l’hora de la veritat pot canviar i en aquest cas en concret, es pot fer 
una valoració i a  l’hora de la veritat, sigui inferior i també pot passar a l’inrevés.

Alcaldessa
Demana es passi a votació. 

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

Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala 
(CUP).”

3. Aprovació addenda contracte de subministrament d’aigua potable.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de l’Àrea de Serveis 
Públics, amb el text següent:

“El 10 de gener de 1989 el Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, va aprovar el Plec 
de Condicions Econòmic Administratives, i en sessió de 14 de març de 1989, va acordar 
l’adjudicació definitiva del servei d’abastament domiciliari d’aigua a la SOCIETAT 
REGIONAL DE AGUAS, S.A. (SOREA), per un període inicial de 30 anys, prorrogables per 



períodes de 10 anys fins arribar a un màxim de 50 anys. El corresponent contracte 
administratiu es va formalitzar el 5 d’abril de 1989.

El 29 de juliol de 2014 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la realització d’inversions en el 
Servei fins a la finalització del contracte a l’any 2019, per import de 525.000 €, per tal 
d’adequar i reparar la xarxa d’abastament. Arran d’aquest acord es va signar una Addenda 
al contracte en data 23 de setembre de 2014.

Segons informació facilitada per la concessionària, des de l’inici del contracte fins a 31 de 
desembre de 2014, SOREA ha realitzat inversions en actius revertibles del Servei, per 
import total de 2.360.443,30 €.

Les tarifes del Servei vigents van ser informades favorablement per l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, en sessió de 22 de desembre de 2015, i autoritzades per la Comissió de 
Preus de Catalunya en sessió de 8 de febrer de 2016, resultant un desequilibri econòmic 
de 295.412 €/any. Ja a l’any 2014 amb motiu de l’aprovació de les tarifes es feia 
l’advertiment que les tarifes de subministrament sol·licitades no permetien assolir l’equilibri 
econòmic del servei i es feia l’advertiment de la necessitat d’esmerçar més recursos en la 
millora del rendiment del servei.

En compliment de l’article 26è del Plec de Condicions Econòmics Administratives i, segons 
dades aportades per la concessionària, el Fons d’amortització tècnica acumulat ascendeix 
a un import de 1.403.356,98 €.

La concessionària SOREA, conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al mes de 
novembre de 2015, van elaborar un Pla d’Inversions del Servei de Subministrament 
d’Aigua Potable al terme municipal de Corbera de Llobregat, pels exercicis 2015-2019, que 
ascendeix a un import de 1.311.356 €.

Per tal de procedir a la finalització del contracte a data 5 d’abril de 2019 i, donar 
compliment del mateix en les condicions establertes al Plec de Condicions, a l’objecte de 
poder realitzar les millores necessàries en les infraestructures del Servei abans de la seva 
finalització i entrega a l’Ajuntament i, restablir l’equilibri financer del contracte, mantenint 
unes tarifes d’aigua al preu més assequible possible, es proposa per part de l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat i la concessionària SOREA, en procedir a modificar l’estructura de 
despeses de l’estudi de tarifes mitjançant l’aprovació i signatura d’una addenda al 
contracte, que s’adjunta a l’expedient, que determini deixar de dotar, a partir de l’1 de 
gener de 2016, la partida corresponent al Fons d’Amortització Tècnica, destinant l’import 
acumulat de 1.403.356,98 €, a la realització d’obres, de comú acord, i que figuren previstes 
al Pla d’Inversions del Servei ples exercicis 2015 a 2019, supervisat per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i, que ascendeix a l’import citat de 1.311.356 €.

El rest de l’import de 92.000,90 € d’aquell Fons d’Amortització tècnica és destinarà a 
l’ingrés del Cànon previst a la clàusula 26è del Plec de Condicions, per l’exercici 2016.

Amb la modificació de l’estructura de despeses es proposa el següent:

a) Deixar de dotar als estudis de tarifes les partides de Fons de Reposició de les 
instal·lacions aportades per l’Ajuntament i/o tercers,  a partir de l’1 de gener de  
2017, deixant el concessionari de liquidar a l’Ajuntament aquests imports en forma 
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de cànon variable (€/m3), el qual es destinarà pels exercicis 2017, 2018 i 2019, a 
restablir l’equilibri financer del contracte i a compensar el dèficit financer previst de 
295.412 €/any.

b) Deixar de dotar als estudis de tarifes la partida de Fons d’Amortització Tècnica, 
l’import acumulat a 31 de desembre de 2015, de 1.403.356,98 €, el qual serà 
destinat al Pla d’inversions del Servei en les condicions abans expressades.

c) Imputar els ingressos per Drets de connexió dels exercicis 2017, 2018 i 2019 a 
restablir l’equilibri financer del contracte i compensar el dèficit financer referenciat.

d) Els Fons de Reversió es continuarà dotant a les tarifes del Servei, amb la finalitat 
de que SOREA pugui recuperar el valor dels actius.

Aquest Fons de Reversió estarà format per les inversions revertibles aportades per SOREA 
fins a 31 de desembre de 2014 (2.360.443,30 €) i que consten en les tarifes vigents.

La modificació del contracte proposada s’enquadra en aplicació de les previsions previstes 
en la llei de contractes vigent en el moment de la formalització del mateix, segons es 
determina al considerant jurídic II de l’Informe 3/2009, de 15 d’abril, de la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de la Comunitat d’Aragó. La normativa vigent en matèria 
de contractes públic a l’any 1989, quant es va formalitzar el contracte que ens ocupa, era 
el Text Refós de la Llei de Contractes de l’Estat, Decret 923/1965 de 8 d’abril, modificat 
per la Llei 5/1973, de 17 de març.

En concret, l’article 93 d’aquell Text Refós establia que –L’administració podrà modificar el 
contracte en raó de les necessitats reials del Servei destinatari del subministrament-. La 
modificació posterior establia que, -L’Administració podrà modificar el contracte en raó de 
les necessitats reials del servei destinatari del subministrament, amb els límits que 
estableixi el plec de bases i, en el seu defecte, amb els fixats pel contracte d’obres-.

El Plec de Condicions i el precepte relatiu a la modificació del contracte d’obres no 
estableixen cap limitació relacionada amb la prevista a l’addenda que es proposa, per la 
qual cosa hem d’atendre a la pròpia gestió eficaç del contracte de cara a la seva finalització 
en les condicions de recepció optima per part de l’Ajuntament, així com a restablir l’equilibri 
financer del contracte durant el temps que resta per a la seva finalització.

La proposta de modificació de l’estructura de despeses de l’estudi de tarifes presentada, 
s’efectua als sols efectes de poder realitzar les inversions en el servei i restablir, sense 
impacte econòmic en el ciutadà, l’equilibri financer del contracte i, sense perjudici i amb 
l’objecte de poder finalitzar el contracte i fer entrega la concessionària a l’Ajuntament de 
les instal·lacions en les condicions previstes a l’article 31è del Plec de Condicions, i sense 
perjudici dels interessos que puguin derivar-se d’actuacions pretèrites esmerçades.

S’ha emès informe jurídic de conformitat per part del lletrat de l’Ajuntament, amb el vist i 
plau de la secretaria general i l’interventor municipal.



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

S’acorda:

PRIMER. Aprovar l’addenda de modificació del contracte de subministrament d’aigua 
potable, que se adjunta a l’expedient.

SEGON. Autoritzar a la senyora Alcaldessa per tal que pugui formalitzar la signatura de 
l’addenda contractual conjuntament amb la societat concessionària.

TERCER. Notificar el present acord a la empresa concessionària per al seu coneixement i 
efectes.”

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Andrés Palacios. 

Andrés Palacios
Explica que com tothom ja sap, a l’any 2019 finalitza el contracte amb Sorea i un cop revisades totes 
les previsions que es tenen, es fa una addenda per tal de modificar el que és la despesa de l’empresa 
ja que a l’aprovar les tarifes es va detectar que havia un dèficit de 295.000€ a favor de l’empresa. 
Revisades totes les partides, i per a donar compliment al contracte i per tal de no incrementar més 
les tarifes d’aquí fins a la finalització del contracte, es va fer la proposta que es presenta al Ple, de 
modificar aquesta estructura tarifària. El que es fa és deixar de dotar la partida de fons de reposició, 
el que es el cànon d’aquí fins a 2019, deixar de dotar la partida d’amortització tècnica, que són els 
diners de l’empresa va acumulant per a fer obres d’inversió, i imputar també a l’empresa els drets 
de connexió. Amb aquestes partides queda cobert el dèficit econòmic que es té garantint que no hi 
haurà cap increment en la tarifa fins a finalitzar l’any, i la resta, que són 1.400.000€, que és el fons 
d’amortització, es destina a fer inversió per a donar compliment al contracte. Sorea finalitza el 
contracte a 2019 deixant les obres en perfecte estat d’instal·lacions. El que es fa és, que en enlloc 
d’esperar a l’últim moment per aquestes obres, doncs començaran a fer-les ara i d’aquesta manera 
es poden controlar i supervisar les obres, es té acordat amb l’AMB l’informe d’inversions i és la 
proposta que presenta aquí per a donar compliment al contracte i que al finalitzar aquest quedi tot 
en condicions.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Èric Blanco.

Èric Blanco
Entenen que es vota aquesta addenda amb la intenció de que aquest desequilibri financer que 
denuncien de la concessionària no acabi revertint de nou en les tarifes de l’aigua que ja són de les 
més cares del país, entenen també que aquesta addenda no garanteix, com ja van preguntar en el 
seu moment a la Comissió Assessora, no garanteix la congelació de les tarifes, és a dir, pot ser que 
en un futur pròxim aquestes tarifes augmentin perquè hi ha d’altres variables que poden afectar, i 
entenent també que tenint en compte les greus deficiències de la infraestructura després de trenta 
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anys de concessió, entenent també que cal reflexionar molt i molt sobre quin és el model de licitació 
futur i de gestió de les aigües municipals. 
Diu que ells volen condicionar el vot en aquest prec que els hi fan a aquest contracte que es finalitza 
a 2019, un mes abans de les eleccions municipals. Es tracta d’una licitació molt important que els 
pot condicionar durant molts anys i els demana que prenguin el compromís de no licitar a tan poc 
temps de les eleccions i que sigui un govern nou el que pugui licitar aquest contracte i en qualsevol 
cas obrir un període de debat i participació pública de com es vol gestionar aquesta aigua, quin ha 
de ser el model de licitació si es que ha d’haver, o en qualsevol cas quin és el model de concessió 
que es vol, tenint en compte que és un ús d’un be molt car, d’un be cada cop més escàs i que cal 
reflexionar i fer un debat general de cóm s’ha de gestionar.
Per tant, els demana que s’adoptés aquest compromís de no licitar durant aquest mandat tenint en 
compte les dates en que finalitza el contracte, entenent que es pot prorrogar durant alguns mesos 
aquest contracte i obrir un procés de participació uns mesos abans per tal de que es pugui decidir 
entre tots el model de gestió que es vol. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Explica que li agradaria fer algunes preguntes sobre aquesta addenda i també farà una petita reflexió 
al final. Sorea diu en aquest informe que ha fet unes inversions de 2,3 milions d’euros des del 89 
fins al 31 de desembre de 2004, entenent que existeix una justificació que ells ni han vist ni han 
trobat però que els agradaria veure, entenent que l’equip de govern ho ha repassat i s’ha fet una 
auditoria perquè 2,3 milions són molts diners. En la mateixa línia, aquest pla d’inversions elaborat 
entre Sorea i l’AMB en el que es preveu també una inversió d’1,3 milions d’euros també, pregunta 
també saber si existeix algun estudi o justificació de quines són aquestes inversions. Comenta que 
han vist que a l’última addenda substituïda per l’actual i que és de 2014, en el mateix període 2015-
2019 hi ha un pla d’inversions de 500.000€ o una miqueta més, i els agradaria saber el perquè 
d’aquest canvi de 800.000€ amb la nova addenda a què és degut i quins canvis han hagut.
Preocupats pel tema de les continues pujades de les tarifes de l’aigua, si aquest desequilibri econòmic 
a favor de Sorea després de la nova pujada del desembre del 2% tal i com es va anunciar en el ple, 
si això realment hi ha un compromís de que no pujaran novament les tarifes ni directa ni 
indirectament, és adir, que no pujarà el preu de l’aigua ni l’Ajuntament haurà de pagar de cap altre 
manera, perquè tenen aquesta preocupació, de les continues pujades tarifàries que fan que l’aigua 
sigui una de les aigües més cares de Catalunya i a més aquestes continues pujades s’han fet en el 
pitjor moment possible, des del 2010 fins a aquest any, en el moment que les famílies ho estan 
passant malament per la crisi.
En el darrer ple els van dir que tampoc havien pujat tant las tarifes en aquests anys però ells han fet 
un petit estudi de camp, perquè com amb tot això del tema de l’aigua hi ha una gran opacitat no hi 
ha estudis ni informes publicats i s’ha fet aquest petit estudi de camp comparant factures. Es pot 
veure que en alguns llocs la factura de l’aigua des del 2010 a 2016 ha pujat més del 100%, amb una 
mitjana del 70% de pujada en alguns conceptes. Per exemple, el primer trimestre de 2011 la quota 
de servei era de 14,76€ i en el quart trimestre de 2015 era de 26,19€. El consum del primer tram el 



preu unitari era al primer trimestre de 2011 0,8389 i en el quart trimestre de 2015 era d’1,4546. I 
el cànon de l’aigua també ha pujat en els mateixos períodes, era de 0,3999 i de 0,4863 a l’últim 
trimestre de 2015, dient que si això no és així ho poden explicar però també justificar i no dient que 
no és així perquè no, com es va dir a l’últim ple.
Diu que en aquest temps han rebut algunes queixes del preu de donar-se d’alta en el servei amb 
una taxa de connexió de l’ajuntament de 436€ i els agradaria saber en base a què es justifica això. 
I evidentment la reflexió pertinent, evidentment s’està parlant duna addenda però també es parla 
del contracte de subministrament amb Sorea. Diu que ells consideren que es té una grandíssima sort 
en que el contracte finalitza el 5 d’abril de 2019, d’altres pobles estan batallant i estan amb litigis 
amb advocats perquè volen trencar contractes amb Sorea i no poden. Puntualitza que al contracte 
hi ha una clàusula on hi diu que si es vol canviar la licitació o l’empresa s’ha d’avisar un any abans, 
es  adir, que se’n va al 5 d’abril de 2018 i de de la CUP esperen que aquest equip de govern no 
cometi el grandíssim error de deixar que Sorea mercadeixi deu anys més amb l’aigua de tota la 
població de Corbera perquè si no s’avisa abans del 5 d’abril de 2018 automàticament es prorroga 
per deu anys. Demanen, com ha dit el grup de Convergència Democràtica que hi hagi un procés 
participatiu on la població pugui decidir quina és la millor manera de gestionar l’aigua, que s’informi 
de les diferents possibilitats per a que la gent pugui conèixer els pros i contres de totes les opcions 
possibles. La seva posició és clara, és la municipalització del servei d’aigües, l’ajuntament ha d’agafar 
les regnes i decidir el que és millor per a tot el poble. La municipalització presenta nombroses 
avantatges i el més notori seria segurament la baixada bastant radical de les tarifes de l’aigua però 
també hi hauria avantatges com una millora en les condicions laborals de la plantilla i una gestió 
amb visió ecologista sobre el cicle de l’aigua, suposant que es coneix de què s’està parlant i no és 
una quimera. En el 90% de ciutats i pobles de tot el món actualment tenen la gestió de l’aigua en 
mans públiques, moltes d’aquestes ciutats s’han municipalitzat en els últims anys, i no ciutats amb 
governs precisament anticapitalistes, com Paris, Amsterdam o d’altres ciutats dels EEUU que han fet 
aquest pas. 
Vol recordar que fa un parell de setmanes el grup del PSC va presentar una moció al ple del Parlament 
on es demanava que l’empresa Aigües ter Llobregat, una empresa que està en casos de frau, en 
casos de conflicte, en judicis, es va demanar que tornés a mans de la Generalitat. Aquesta empresa 
es va privatitzar fa quatre anys amb el govern de CiU del senyor Artur Mas, s’ha demanat que tornés 
a titularitat pública i el seu grup, la CUP, va votar en favor d’això, recordant que el 90% de l’aigua 
que capta Corbera ve d’aquesta empresa i per tant, la privatització d’aquesta empresa també ha 
suposat un increment del preu públic de l’aigua i no entendrien que el PSC defensés un altre cosa 
tan cabdal al Parlament i defensés una postura contrària a Corbera. I precisament avui, per si se’ls 
diu que si es trenca amb Sorea s’ha d’anar a l’AMB, és a dir, que s’ha de portar la gestió a l’AMB, i 
precisament avui amb l’Ajuntament de Ripollet, que està dins de l’AMB, ha anunciat que a partir de 
l’1 de gener de 2017 municipalitzarà el servei de l’aigua, entenent que és un gran exemple a seguir 
i demanen que sigui així. Aquesta és la seva postura i demanen que s’obri un procés participatiu i el 
més aviat possible. Demanen que se’ls responguin aquestes preguntes i fer una valoració.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
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Antonio Moreno
Explica que el seu posicionament és el mateix que el plantejat pel company de la CUP, de 
municipalitzar el servei d’aigua, punt que tenien en el seu programa i que de fet hi ha exemples 
propers. Diu que segurament en un municipi petit com és aquest, potser el millor no és que ho faci 
l’AMB però si derivar en una mena de conveni amb municipis del voltant, el mateix que amb la 
recollida d’escombraries, que segurament seria el més econòmic de fer. 
Respecte al que ha dit el company de que s’ha d’avisar amb un any d’antelació a Sorea sobre la no 
licitació del nou contracte, el que demana és que sigui ja un manament en aquest ple el fer-ho per 
a que el contracte no es prorrogui.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Palacios.

Andrés Palacios
Respon que intentarà donar resposta a tots. Quan es parla de congelar les tarifes, la voluntat de 
l’equip de govern i de fet, per això es fa aquesta addenda, és intentar evitar la pujada de tarifes, 
tenint en compte que hi ha coses que no depenen d’ells, com per exemple, un increment en l’energia 
elèctrica o el cànon. La voluntat que hi ha és equilibrar el dèficit que hi ha amb l’empresa i no 
incrementar tarifes però també és cert que no es poden donar garanties davant qualsevol imprevist. 
Respecte a l’increment que s’ha comentat, a 2014 era un 16% i es va incrementar un 2,15 i a 2015 
era d’un 17% i es va incrementar un 2,04. És a dir, s’intenten mantenir les tarifes al mínim sabent 
que l’aigua és cara.
D’aquests 2.360.000€, anualment l’empresa presenta la memòria i cada any es va afegint un tant, 
està tot justificat i està a la seva disposició quan vulguin, és pública. 
Sobre el que s’ha dit de l’addenda de 2014 i els 525.000€ que parlava, era una previsió que es tenia 
de fer cada any posant 75.000€ l’empresa i 30.000€ l’ajuntament, durant els cinc anys de durada 
del contracte. Al final, durant tot el 2015 es va mirar i revisar el contracte i es va arribar a la conclusió 
de que el millor era no portar a terme aquesta addenda i per tant, no s’ha fet aquesta inversió. No 
és que s’hagi incrementat 800.000€, es que abans es pagaven cada any 30.000€ i l’empresa 75.000€ 
i es va decidir que no, i anar al que posava el contracte, instal·lacions en condicions i s’han de fer 
una sèrie d’inversions que valen tants diners, es parla d’1.400.000€, del qual 1.300.000€ es dediquen 
a obres. És un pla d’inversió que s’ha consensuat amb l’AMB, es tenen totes les obres detallades i 
amb tots els preus ajustats i està tot també a la seva disposició si ho vol consultar, dient que fins a 
l’últim euro està justificat. Creu recordar que són trenta actuacions les que es faran amb aquest 
import, inversions en punts amb dèficits importants d’avaries, de pèrdua d’aigua, de reparacions, 
etc, tal i com ja va comentar a la Comissió Assessora. 
La voluntat d’aquest equip de govern respecte del contracte. El contracte acaba a 2019 i un any 
abans ha d’avisar a la companyia. El contracte originari marcava trenta anys més deu de pròrroga 
més deu de pròrroga i ja s’ha dit aquí moltes vegades que hi ha diverses opcions. A part de fer 
aquestes inversions, la voluntat d’aquest equip de govern és per un estudi per part de Diputació per 
a veure com està la xarxa d’aquí fins a acabar el contracte. Amb l’assessorament de l’AMB o de la 
Diputació o de qui faci falta, valorar que és el que interessa més. No es descarta res, ni municipalitzar, 
ni tornar a repetir, ni treure a concurs o que es passi a l’AMB, però si es farà tot el necessari per a 



mirar els interessos del municipi. Quan es tinguin els estudis fets, i tothom podrà participar, al millor 
interessen altres opcions, ja es parlarà però el que ara interessa és donar compliment al contracte, 
acabar d’aquí a 2018, que és el que marca per a fer les inversions, tenir la xarxa en condicions. Quan 
es faria la licitació del nou contracte, no creu que es faci un contracte abans d’unes eleccions 
segurament però és una decisió municipal però si que es treballarà i la idea és que d’aquí a 2018 es 
tingui ja una proposta seriosa per a poder valorar que es farà amb la xarxa d’aigua o amb l’empresa.
Respecte al que s’ha comentat sobre les connexions de l’ajuntament això és un preu públic marcat i 
que és el que es queda l’empresa per a compensar la connexió, que són els 436€ i és una avaluació 
que es fa de despeses del que l’empresa pagava a l’ajuntament fins ara. Pot ser molt, pot ser si però 
és una avaluació feta des de fa ja molts anys i que cada any s’ha de mantenir. Amb el nou estudi 
que es farà es valorarà aquest import.
Respecte a les tarifes, un cop s’hagi canviat el contracte també les tarifes poden baixar soles però 
com s’està pagant a l’empresa aquests 2.360.000€ que és el que l’empresa ha invertit, és el fons de 
reversió que l’empresa està cobrant són els 200.000€ que l’empresa està cobrant cada any. Quan 
acabi el contracte, les taifes baixaran algo però no vol dir que baixaran a un nivell d’altres municipis 
i s’haurà de valorar llavors el preu de l’aigua i llavors es parlarà.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Èric Blanco.

Èric Blanco
Entén que el posicionament del govern és que estan oberts a tot i això és una bona notícia i qualsevol 
cas els que els agradaria és que diguin que al 2018 presentaran una proposta seriosa sobre com ha 
de ser la gestió de l’aigua i el que demana és que adoptin el compromís de que fos un debat públic i 
on es poguessin posar sobre la taula d’altres i s’expliqués a la ciutadania les opcions que hi ha i a 
partir de llavors, es decideixi quina és la millor opció. Aquest és el compromís que els agradaria que 
es fes, que no es licités sense que s’hagués obert aquest procés de participació, que no es licités 
tenint en compte, i el senyor Palacios ho ha dit també, que quedaran pocs mesos de l’actual govern 
i això els pot hipotecar per molts anys i que no es faci sense preguntar a la ciutadania quin és el 
model que es vol.

Andrés Palacios
Creu que ha donat totes les explicacions, s’ha manifestat la voluntat de l’equip de govern de fer tot 
el que sigui millor per al municipi i amb aquesta línia es continuarà.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel

Xavier Miquel
Diu que si a 2018 els hi presenten una proposta que és continuar amb Sorea, llavors que s’haurà de 
fer.
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Andrés Palacios
Respon que ja ha dit que s’utilitzaran totes les eines per a valorar-ho i es farà la proposta que es 
cregui pertinent i naturalment serà tot l’equip i el ple qui decidirà. Ell no pot dir-li si serà Sorea, si 
serà municipal. Diu que sap que el regidor té molt clara la seva idea però això no vol dir que sigui la 
millor i que és qüestió de fer una valoració, que s’estudiarà i es parlarà, no li pot dir ara. El seu 
compromís és que mitjançant els serveis tècnics municipals fins a on es pugui arribar, la Diputació i 
l’AMB s’analitzarà la situació, un nou contracte i se’n parla, però més no es pot comprometre, hi ha 
dos anys per endavant per a treballar-ho.  Diu també que estan oberts a totes les propostes que 
puguin sorgir i al final serà el ple el que decidirà.

Xavier Miquel
En tot aquest procés, la opinió de la gent del poble i conèixer totes les alternatives i poder opinar en 
un contracte com aquest de tants diners i a 10 anys un bé tan important i de primera necessitat com 
és l’aigua, la gent hauria de poder opinar i participar d’alguna manera i aquí estan veient que no 
s’està valorant aquesta opció.

Andrés Palacios
Respon que el projecte participatiu és molt maco i està molt bé però fer la proposta tècnica de l’aigua 
pregunta al regidor si la farà ell, responent que no, que s’han de buscar persones que sàpiguen. La 
decisió és del ple i ja es parlarà, considerant que s’està tornant a donar voltes al mateix que ja s’ha 
parlat abans. Es farà una proposta del servei que es necessita, tenint en compte les inversions que 
faran falta en el futur i a això han de ser tècnics partir d’aquí es pot parlar tot el que el regidor vulgui 
i les coses s’han de fer així i no com un vol. S’ha de fer l’estudi, es valorarà i a partir d’aquí es pot 
fer una consulta al poble, però insisteix en que el compromís de l’equip de govern és fer una proposta 
treballada i sàpiguen el que fa falta i llavors el ple decidirà.

Alcaldessa
La senyora Boladeras també havia demanat la paraula i després el senyor Moreno.

Rosa Boladeras
Per al·lusió directa al seu grup diu que vol deixar clar quin és el seu posicionament. Abans deia el 
senyor Moreno que és un municipi petit, té raó, però és molt complex perquè hi ha molts kilòmetres 
de xarxa, la impulsió de l’aigua requereix de bombaments i és molt complicat. 
Amb un contracte tan important s’ha de fer una valoració molt aprofundida i amb això es coincideix. 
Prorrogar deu anys el mateix contracte no és la seva intenció perquè justament és un contracte que 
pot ser en el moment que es va fer responia a les necessitats d’aquell moment que no són en absolut 
les d’ara. Esperar al proper mandat que és la proposta que fan suposa una pròrroga del contracte 
actual i també els hi diu que ho veu molt complicat perquè el contracte, amb el tema mateix de les 
inversions, no s’ajusta a les necessitats del municipi i llavors, els agradaria poder plantejar-ho abans 
i poder tenir clares les opcions, els pros i els contres. En aquest moment no descarten cap però sí es 
plantegen problemes tècnics i legals en el sentit , per exemple, de la remunicipalització, cóm poden 
fer això si en aquest moment no es té capacitat legal d’incrementar plantilles. Llavors, en aquest 
sentit es comprometen a posar quines són les opcions i quin és el marc legal i tècnic de cadascuna 



de les opcions. Ara, la Junta ha requerit a l’AMB, perquè no es tenen tècnics especialistes en aquest 
tema i perquè assessorin respecte si les inversions que proposa Sorea són tècnicament correctes i si 
el preu de les obres s’ajusta. És molt important el poder acollir-se a un paraigües d’una visió més 
gran que com a mínim doni suport tècnic i jurídic respecte de la concessió d’a quest servei però això 
no vol dir que es pugui treure un plec nou per una empresa o qualsevol tipologia, es pot gestionar 
directament o bé es pot acollir a la gestió genèrica que faci l’AMB però que també en aquest moment 
està en discussió, és a dir, no té clara l’AMB que oferirà en els nous municipis que se’ls hi vagi 
acabant la concessió que tenen. Llavors, el primer era Ripollet tal i com han dit, Corbera a 2019, i 
no saben quina oferta ni saben si l’oferta serà específica per a aquests municipis o s’entraria a formar 
part del gruix genèric. Per tant, hi ha una sèrie d’incerteses i també hi ha temes que malgrat la 
voluntat municipal no es poden fer perquè hi ha problemes. Des de un punt de vista racional, que 
sembla que una concessió tant a llarg termini no convé, prorrogar deu anys més aquest contracte 
no s’està a favor. I si després es fa una consulta del tipus que sigui, que no diu que no, s’ha de tenir 
molt clar quins són els escenaris i els pros i contres de cada opció i per tant, això és un tema que 
queda obert, que preocupa i que es complicat a nivell tècnic i econòmic.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Moreno.

Antonio Moreno
Diu que ell faria una proposta concreta. Si es deixa dos anys, pot ser que estigui acabat d’aquí a un 
mes o d’aquí a vint i dos mesos. Diu a veure si es pot fer un tall i dir, un  any per a que l’ajuntament, 
que té més eines que els grups de l’oposició, faci una proposta i tenir un any més per a fer un procés 
participatiu que acabaria en la consulta sobre les opcions que aquest consistori cregui siguin les 
millors. Un any per a fer la proposta amb l’ajut d’ens supramunicipals per part del consistori i un any 
més per a fer un procés participatiu i després que acabi en una consulta. És a dir, fer un procés per 
a veure quan es podrà tenir una primera proposta i a partir d’aquí, mirar el temps que quedi per a 
fer el procés participatiu i al final una consulta. 
Diu que es tracta d’un tema molt important i ja s’ha dit que és una xarxa molt antiga i amb molts 
problemes, es parla de més d’un 40% de pèrdua d’aigua. També és cert el que s’ha dit de que és un 
poble petit però també és un poble molt gran en xarxa i per tant, és un tema molt seriós que 
signifiquen molts diners. Demana es parli de coses concretes i amb totes les eines possibles. 

Alcaldessa
D’entrada no és possible un compromís però això no vol dir que l’equip de govern no treballi i de fet, 
ja han començat a treballar. Estan en contacte amb l’AMB, estan en contacte amb Diputació. Ella no 
li pot dir que es començarà a tenir unes solucions ni d’aquí tres mesos ni d’aquí a sis, no li pot dir, 
però les aportacions que es puguin fer seran molt benvingudes. Explica que són varis els municipis 
que estan amb la mateixa situació i estan molt més preocupats del que pugui semblar, no els agrada 
el contracte vigent i per això s’està lluitant per a poder tenir aquesta addenda, que ha suposat molta 
feina i moltes hores de reunions i treball, perquè per a l’equip de govern és una garantia de que un 
any abans això estigui fet i acabat. Diu l’alcaldessa que no té cap problema en treballar-ho 
conjuntament afegint que si és així serà tot molt millor.
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Antonio Moreno
Insisteix en marcar una fita per a que la gent es posi a treballar i de fet, l’ajuntament té treballadors, 
tampoc es sabrà en quin moment es podrà fer més participatiu aquest projecte, dient que segur que 
la població té moltes coses a dir i en un procés participatiu segurament que es trobarien moltes 
idees. I l’opció definitiva que sigui el poble.

Alcaldessa
Respon que com ja ha dit abans, l’ajuntament no té tècnics especialitzats en aquest tema i per això 
s’està treballant de la mà de possibles propostes que els puguin dir i és un tema que ara de moment 
que ha de treballar són els tècnics, dient que totes les idees són bones però s’ha de mirar que siguin 
aplicables.

Antonio Moreno
Diu que si es ve amb la proposta d’aquí a dos anys no hi haurà marge, insistint en un compromís.

Alcaldessa
Respon que no, que això no es farà de cap manera i que això s’ha de tenir un any abans de que 
finalitzi, a l’abril de 2018. S’ha de fer així perquè si no, s’estarà hipotecant amb Sorea 10 anys més 
i això no ho volen de cap de les maneres. Quan el company ha parlat ha dit que no es desestima res 
i d’entrada, sobre el paper, no es pot desestimar res perquè una cosa és el que els polítics puguin 
pensar i l’altra és que les decisions s’han de prendre sobre el que diuen els tècnics. Fa falta tenir tota 
la informació per a prendre la millor decisió possible. Ha dit que la xarxa d’aigua està malament i és 
cert que està malament però es que hi ha 200 kilòmetres de canonades d’aigua.

Antonio Moreno
Pregunta si no s’ha fet mai un manteniment.

Alcaldessa
Respon que precisament per això es fa aquesta addenda, per a que es pugui comprometre l’empresa 
i ja estan d’acord perquè ho veuen molt clar quin serà el final però el que es vol és que es faci la 
feina pel bé de tothom.

Antonio Moreno
Diu que l’únic que demanava era  tenir un temps prudent per a que l’oposició pugui treballar en la 
proposta i per això plantejava un any, però si no, doncs, vuit o sis mesos.

Alcaldessa
Respon que ella també li vol dir que no hi cap problema però no és un tema que s’hagi de tancar 
ara, és un tema que es tindrà contínuament sobre la taula i es farà el seguiment de les obres i de 
tot. 



Xavier Miquel  (l’alcaldessa no diu el seu nom i no estic segura de si és el Xavier Miquel o l’Albert)
Per a fer una puntualització, sobre el tema de l’AMB comenta que és veritat que provoca certa 
incertesa perquè fins ara la proposta que fa és que aquells municipis que canviïn de contracte 
s’afegeixin a l’empresa mixta que per a ells, és un acord vergonyós que ha fet l’AMB amb Aigües de 
Barcelona, ha estat un xantatge i un acord vergonyós donar aquest poder i si és veritat que hi ha 
incertesa perquè la presidenta de l’AMB que és l’Ada Colau no està d’acord amb aquest model i s’està 
plantejant un de nou, estant pendent del que passa a Barcelona i els municipis també. És cert que 
podria ser diferent la proposta que es fes des de l’AMB els propers anys i desitja que sigui millor però 
de totes maneres també vol comentar que s’han fet municipalitzacions de l’aigua i s’han fet en 
èpoques en que es tenia una legislació semblant, no es pot augmentar la plantilla però s’ha fet. No 
es pot augmentar la plantilla excepte si és per un servei fonamental i si es considera que ho és l’aigua 
dons s’ha fet. 

Sobre el tema dels tècnics a Corbera no hi ha tècnics per a poder tenir aquesta informació per a 
poder fer aquests estudis i s’ha demanat a l’AMB. En el cas d’Arenys de Munt, que el coneixen perquè 
la CUP va municipalitzar l’aigua el que van haver de fer és agafar un equip tècnic nou perquè el que 
havia ho havia fet de forma molt estreta amb l’empresa concessionària que hi havia fins al moment, 
que si no s’equivoca era Sorea. També vol recordar que Sorea és propietat d’Aigües de Barcelona, 
que és la mateixa empresa que ara mateix ofereix el servei d’aigües a l’AMB, que és on l’Ajuntament 
de Corbera ha demanat assessorament tècnic, dient que aquest cercle els preocupa una mica sobre 
fins a quin punt l’assessorament tècnic que pot oferir l’AMB no pot estar contaminat o relacionat amb 
quina és l’empresa que des de l’AMB els porta l’aigua, que és Aigües de Barcelona i que és la 
propietària de Sorea i per tant, això els preocupa. També comenta que si hi ha aquest procés que ha 
d’haver de debat en el poble i l’Ajuntament sobre quin és el model de gestió, des de la CUP s’intentarà 
oferir tots els arguments a favor de la municipalització amb diferents maneres, perquè es pot fer de 
diferents maneres, però també amb propostes de tècnics perquè també en tenen de tècnics experts 
que ho han fet a d’altres llocs, ara ho estan fent a Ripollet, dient que s’ha fet a Arenys de Munt i és 
un exemple exitós i per tant, tenen aquesta disposició d’oferir tot el suport tècnic perquè coneixen 
qui ho pot fer.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Èric Blanco.

Èric Blanco
En referència al que ha dit abans el senyor Palacios sobre el procés participatiu que és maco, diu que 
ell no sap si és maco però es modern i avançat. Diu que considera que el senyor Moreno ha fet una 
proposta molt assenyada i que el que fa és demana’ls-hi la voluntat de que el procés es faria d’una 
manera determinada i és un procés obert en el qual es comprometi l’equip de govern, no sap si es 
poden comprometre, a posar sobre la taula totes les opcions vàlides i desprès sotmetre-ho a consulta. 
Ignora si aquesta voluntat de fer-ho així, si que es podrien comprometre ja que considera que és el 
que cerquen tots, que la ciutadania pugui decidir amb totes les opcions sobre la taula i no tan sols 
amb les treballades pel govern, si no que tothom pugui valorar totes les opcions sobre la taula, a 
través de tècnics de la Diputació o a través de diferents exemples d’altres municipis i a partir d’aquí 
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es pren una decisió. No sap si aquest compromís el podrien adoptar ja que això recolliria una mica 
el debat que s’està fent ara. 

Alcaldessa
Dóna les gràcies i respon que l’equip de govern parlarà sobre el que s’està proposant i emplaça en 
el proper ple a donar resposta.
Demana es passi a votació.

Antonio Moreno (explicació de vot)
Diu que pel treball de millora que ha fet l’equip de govern amb l’addenda, que millora molt la situació 
del contracte, s’abstindrà i no votarà en contra, com a bona voluntat per a continuar parlant d’un 
tema que no és fàcil en un servei que és molt important, dient que la remunicipalització no deu ser 
tan dolenta quan a altres indrets s’està fent.

Èric Blanco (explicació de vot)
Agraeix la voluntat però el seu grup s’abstindrà.

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

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

Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC).”

4.Aprovació Primera Addenda pròrroga Conveni millora transport urbà.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria  de Mobilitat, amb el 
text següent:

“En data 21 de desembre de 2015 es va formalitzar el Conveni entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat i l’empresa Autocorb, SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant els 
serveis  regulars de transport públic de viatgers per carretera a Corbera de Llobregat i 
entre Corbera de Llobregat i l’estació de FGC de Sant Andreu de la Barca, amb efectes des 
de l’1 de gener i fins el 31 de desembre de 2015.

El pacte novè d’aquest Conveni determina que es pot prorrogar per successius períodes 
anuals mitjançant acord de les parts recollit en les corresponents addendes. També preveu 
que el pressupost anual es pugui modificar d’acord amb el previst en el pacte tercer.

A aquests efectes Autocorb ha presentat la previsió de despeses i ingressos del servei per 
a l’any 2016 i l’enginyer municipal ha emès l’informe de 24 de febrer de 2016 en el que 
es determinen itineraris i costos del bus urbà per a tot l’any 2016.



Amb aquesta documentació de base el Servei de Coordinació i Gestió del Transport per 
Carretera ens ha enviat la Primera Addenda de pròrroga de vigència i de revisió de 
pressupost del Conveni, d’acord amb el text del document que consta a l’expedient.

S’incorpora també l’informe de la secretària general d’aquest Ajuntament.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar la Primera Addenda de pròrroga de vigència i de revisió de pressupost 
del Conveni formalitzat el 21 de desembre de 2015 entre  el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport 
Metropolità, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’empresa Autocorb, SA, per a la millora 
de les comunicacions mitjançant els serveis  regulars de transport públic de viatgers per 
carretera a Corbera de Llobregat i entre Corbera de Llobregat, d’acord amb el text del 
document que s’incorpora a l’expedient.

SEGON.  Autoritzar i disposar la despesa de 297.113,15 € corresponent a l’explotació del 
servei de transport de viatgers de l’exercici 2016, d’acord amb la previsió de costos i 
ingressos que s’informen pel tècnic municipal, amb càrrec a l’aplicació 21.4411.47901 de 
l’estat de despeses del vigent pressupost municipal.

TERCER.  Facultar la Junta de Govern Local per a l’adopció dels acords relatius a l’aprovació 
de les successives d’addendes de pròrroga de vigència i de revisió de pressupost del 
Conveni, així com, de les aprovacions de modificacions no substancials.

QUART. Notificar aquest acord al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a 
l’Autoritat del Transport Metropolità i a Autocorb SA.”

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.

Mercè Rocas
Explica que al desembre de 2015 es va formalitzar el conveni entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’autoritat del transport metropolità, l’Ajuntament de 
Corbera i l’empresa Autocorb per a millorar les comunicacions regulars del transport públic i el que 
des de aquesta regidoria demana al Ple és que s’aprovi la primera addenda de pròrroga de vigència 
i autoritzar i disposar la despesa de 297.113, 15€ d’acord amb la previsió de costos i ingressos que 
s’informen pel tècnic municipal.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Èric Blanco.

Èric Blanco
Diu que vol fer una valoració, una valoració que ja han fet en alguna altra ocasió, a propòsit del 
model de transport urbà que es té, dient que és un model que no és sostenible ni ambiental ni 
econòmicament, es parla de 300.000€ a l’any el cost d’aquest transport urbà que es podria optimitzar 
molt més i en la línia del que el seu grup ja va proposar fa uns mesos, van preguntar en un ple si 
s’estava estudiant un model de transport a la demanda, com s’està fent a altres indrets amb 
característiques similars al municipi, ja sigui de Catalunya o d’Europa, se’ls va dir que l’equip de 
govern presentarien una proposta a finals de 2016 i els agradaria saber quin és l’estat d’aquesta 
tasca que s’està fent i quin és el model de transport que s’està estudiant, si s’està estudiant.
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Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.

Mercè Rocas
Respon que és cert que a finals de 2015 se’ls va fer aquesta pregunta i se’ls va respondre que a 
2016 hi hauria una previsió de proposta i el que ara li pot dir és que el proper 17 de març es dóna 
el tret de sortida de l’estudi sobre transport a Demanda al Baix Llobregat, adjudicat per l’AMTU. 
Aquest estudi durarà 6 mesos i consta d’una cronologia i planificació de treball de 4 fases: anàlisi del 
sistema actual del transport públic, diagnosi del sistema actual del transport públic, establiment d’un 
model de gestió i propostes d’actuació.
En les diferents fases, i conjuntament amb UPC, AMTU i AMB, els 30 municipis del Baix Llobregat, 
s’estudiarà el procés d’implementació d’aquest model de transport depenent de les diferents 
casuístiques i tipologies de cada municipi.

Molt provablement, Corbera de Llobregat, conjuntament amb Sant Boi, Abrera. Molins de rei i El Prat, 
serà un dels pobles que per la seva extensió de territori, la diversitat d’urbanitzacions i distància amb 
el nucli urbà, i la seva connexió amb altres municipis més grans, prendrà part en les proves pilot que 
el la 4ta fase de les actuacions descrites abans, serviran per valorar les debilitats, fortaleses i 
oportunitats que el servei de transport a demanada ocasionaria en el municipi.
Diu que des d’aquesta regidoria es compromet a anar informant periòdicament dels resultats de les 
reunions així com de les futures actuacions que es proposin.

Alcaldessa
Diu que si no hi ha cap altre intervenció es passi a votació.

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

Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés, 
Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP).”

L’alcaldessa excusa al senyor interventor, abandonant aquest la sala.

5. Aprovació incorporació a l’Associació INNOBAIX.

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

“Atès que l’Ajuntament de Corbera de Llobregat desenvolupa actuacions adreçades a la 
promoció  econòmica i de l’ocupació, i per la qual cosa impulsa projectes i pactes amb 
altres administracions i entitats vinculats a aquestes finalitats per tal d’aconseguir el 
creixement econòmic de la comarca. 

Vista la tasca desenvolupada fins el moment per l’Associació INNOBAIX. Agència 
d’Innovació Industrial i Coneixement del Baix Llobregat, la qual, de conformitat amb els 
seus estatuts, es crea amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament de la innovació a la 
comarca del Baix Llobregat, creant per a això xarxes de col·laboració, programes 
d'investigació, processos d'innovació entre administracions públiques, empreses, agents 
socials, centres de formació, universitats, gremis, ciutadans i qualsevol altre entitat que 
promogui el valors de l’emprenedoria i la innovació.



Atès que aquesta associació té com finalitat bàsica el foment de l’esperit emprenedor, la 
voluntat de compartir coneixement i de dissenyar el territori per a les noves 
implementacions industrials, la possibilitat de ser el centre de desenvolupament de la nova 
economia del Baix Llobregat que ha de permetre afrontar els nous reptes de la globalització 
econòmica. 

Atès que l’objectiu fonamental d’aquesta associació és liderar la transformació del Baix 
Llobregat i el seu model productiu a partir de la realització de programes i actuacions que 
incorporin valors i actituds relacionades amb la cultura de la innovació, el coneixement, el 
foment de l’emprenedoria i una aposta ferma per la formació professional i contínua de la 
seva població.

Atès que els objectius d’aquesta associació coincideixen plenament amb els que es 
persegueixen des de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Atès que de conformitat amb l’article 5 dels estatuts de l’associació, poden formar part de 
l’associació les persones físiques i jurídiques  que de manera lliure i voluntària, tinguin 
interès en les seves  finalitats.

Atès el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, modificada per la Llei 16/2008 de 23 de 
desembre, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els 
seus estatuts.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar la incorporació d’aquest Ajuntament, en qualitat de membre de ple dret 
de l’Associació INNOBAIX. Agència d’Innovació Industrial i Coneixement del Baix Llobregat, 
complint per a això els requisits i formalitats previstos en els estatuts.

SEGON. Acceptar els estatuts de l’Associació INNOBAIX. Agència d’Innovació Industrial i 
Coneixement del Baix Llobregat, de conformitat amb el text que s’adjunta i s’aprova 
simultàniament al present acord.

TERCER. Nomenar al regidor Jordi Anducas i Planas  com a representant d’aquesta 
corporació en els òrgans d’aquesta Associació i com a suplent l’alcaldessa Montserrat 
Febrero i Piera.

CINQUÈ. Comunicar el present acord a l’Associació INNOBAIX. Agència d’Innovació 
Industrial i Coneixement del Baix Llobregat.”

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

Jordi Anducas
Atès que un dels punts estratègics de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic és l’emprenedoria, 
innovació de noves empreses i innovació de nous productes i serveis, s’han acostat a les entitats 
més properes i una d’elles és l’Associació Innobaix. Aquesta associació estimula la creació de noves 
empreses en la que participen pràcticament tots els ajuntaments del Baix Llobregat, empreses 
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privades i entitats sense ànim de lucre, és a dir, secor públic, privat i civil. La tasca principal és 
identificar i potenciar noves empreses donant suport des de l’inici amb el naixement d’una idea 
passant per tots els estadis fins a la comercialització del producte. La proposta que avui es presenta 
és formar part d’aquesta associació en pro de l’emprenedoria i la innovació.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Diu que vol fer una explicació del seu vot, que serà en contra. Explica que qualsevol persona que 
estigui interessada en saber que és Innobaix podrà entrar a la web i veurà l’estrella de La Caixa 
abans que qualsevol altra informació, això li pot servir com a primera notícia de perquè no votaran 
a favor, perquè votaran en contra. Segurament els podran explicar moltes coses sobre el que és 
Innobaix les empreses que es volen rentar la cara posant diners o participant-hi. La Caixa, per 
exemple, pot explicar en com innovar, en com estafar i en cóm desnonar a les persones. Solbay els 
pot explicar en contaminar, des de Damm els poden explicar com defraudar a Hisenda que són 
experts, des de Roca de cóm explotar als treballadors i des de CCOO i UGT els poden explicar com 
trair a la classe treballadora i pactar sempre amb la patronal en contra dels interessos dels que en 
teoria defensen. Diu que amb aquests companys de viatge consideren que no s’hi ha de posar i que 
hi ha inversions millors, encara que sigui amb pocs diners, on l’ajuntament pot invertir els diners. 
Per tant, ells votaran en contra.

Jordi Anducas
Demana poder fer un matis i que té davant als associats i La Caixa no hi és, Estrella Damm no hi és, 
CCOO si, Roca hi és, General Electric hi és, Schneider Elèctric, el Gremi d’instal·ladors del Baix 
Llobregat, Siemmens, Solvay, Soler i Sauret, Ajuntaments de La Palma, d’Esplugues, del Papiol, 
Cornellà, Sant Just Desvern, Cervelló, Sant Joan Despí, Vallirana, Viladecans, Gavà, Integral Design, 
Bayer, STP Grup, Olesa, Martorell, Molins de Rei, Abrera, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi, 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, Bayer, UPC, Metrocompost, Naeco, Ecocat, PYMEC, etc, etc, 
etc. Diu que aquests són els associats que estan actualment a la web. Diu que quan va començar 
amb la regidoria i va veure que l’ajuntament no hi eren no va entendre res i va començar a moure’s 
perquè considera que s’ha d’estar en llocs com aquest i desprès ja es filtrarà el que faci falta però 
considera que estar-hi s’ha d’estar, és una opinió personal.

Alcaldessa
Demana es passi a votació.

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

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

Alcaldessa
Explica que els dos punts que es tracten a continuació, que són de delimitació de terme, són dels 
pocs municipis de Catalunya que ho tenen acabat. Explica que s’han treballat els límits naturals, per 
cadenes, amb el consens total dels equips i desitja fer un reconeixement de gràcies a la gran tasca i 
feina portat a terme per l’arquitecta municipal, senyora G.B. (LOPD). 

A Cervelló, s’està parlant d’una delimitació inicial directa i a Pallejà és una revisió ja que s’havia fet 
abans de la nova normativa.

Si no hi ha cap intervenció, encara que ho hagi explicat conjuntament la votació es farà de manera 
individual per a cada proposta.



6. Aprovació acta reconeixement línia de terme i assenyalament de les fites amb 
Pallejà.

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

“En data 22 de novembre de 2005 es van dur a terme les operacions de delimitació entre 
els termes municipals de Corbera de Llobregat i de Pallejà i el 12 de gener de 2012 es va 
incorporar una esmena a l’Acta de les operacions de delimitació respecte de les fites 1 i 8.

Un cop fixada la delimitació i arran del procés d’atermenament, s’ha considerat necessari, 
per a fer més precisa la fitació, variar algunes de les coordenades UTM assenyalades a 
l’origen.

Per això, en data 3 de febrer de 2016 es va signar per ambdues comissions de delimitació, 
l’acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes, que 
modifica algunes de les coordenades fixades 

No obstant això, mentre es feia la tramitació anterior es va publicar, al DOGC núm. 7031, 
de 5 de gener de 2016, la Resolució GRI/3028/2015, de 27 de novembre, que donava 
publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Corbera de Llobregat i Pallejà.

Aquest fet fa necessari que el Ple municipal aprovi l’Acta de reconeixement de la línia de 
terme i assenyalament de les fites comunes dels termes municipals de Corbera de 
Llobregat i de Pallejà, i que se sol·liciti a la Direcció General de l’Administració Local que, 
prèvia la tramitació corresponent, procedeixi a la seva publicació en el DOGC, per tal de 
donar oficialitat a la línia de terme definitivament fixada. 

S’acorda:

PRIMER. Aprovar l’Acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites 
comunes dels termes municipals de Corbera de Llobregat i de Pallejà signada el 3 de febrer 
de 2016 i l’Annex a l’Acta que consisteix en la línia definida en un plànol escala 1:1.000 
signat per ambdues Comissions i que queda incorporat a l’expedient.

SEGON. Notificar el precedent acord a l’Ajuntament de Pallejà i a la Direcció General 
d’Administració Local, sol·licitant-li que, prèvia la tramitació que correspongui, procedeixi 
a la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per tal de tenir 
degudament publicada la línia de terme fixada definitivament.”

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

7. Aprovació acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Corbera de Llobregat i de Cervelló.

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



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

 

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

L’acta i els documents complementaris, en els termes de l’article 31.3 del Decret 244/2007, 
de 6 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels 
ens locals, s’ha de sotmetre al ple dels ajuntaments afectats, per tal que s’acordi 
l’aprovació.

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

S’acorda:

PRIMER. Aprovar l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Corbera de Llobregat i de Cervelló signada el 3 de febrer de 2016 i l’Annex a l’Acta que 
consisteix en la línia definida en un plànol escala 1:1.000 signat per ambdues Comissions 
i que queda incorporat a l’expedient.

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

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

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

“URGÈNCIA I. Aprovació inicial modificació Ordenança reguladora del procediment 
de denominació de les vies públiques i els equipaments públics.

Reunida el dia d’avui la Comissió del Nomenclàtor per a procedir a la formulació de la 
proposta de designació dels vocals de les persones alienes a l’organització municipal, la 
Comissió ha considerat convenient proposar l’ampliació del nombre de vocals per donar 
cabuda a totes les persones proposades pels grups municipals, pertanyents als diferents 
àmbits ciutadans i alhora aconseguir una situació de major paritat en el si de la Comissió.

Per això, es proposa la modificació puntual de l’Ordenança reguladora del procediment de 
denominació de les vies públiques i dels equipaments públics, en el sentit d’incrementar el 
nombre de persones alienes a l’organització municipal que composen la Comissió, passant 
de 3 a un màxim de 6.

La competència per a l'aprovació d'ordenances correspon al Ple municipal, d'acord amb 
allò establert a l'art. 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 



règim local i a l'art. 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Per tot l’exposat i a l’efecte de poder avançar els tràmits de l’aprovació inicial de la 
modificació de l’Ordenança amb l’objectiu que la Comissió pugui iniciar el més aviat 
possible la tasca encomanada,  s’acorda:

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació l’ordenança reguladora del procediment de 
denominació de les vies públiques i equipaments públics, en el sentit d’ampliar a un màxim 
de 6 persones els vocals que composen la Comissió de Nomenclàtor,  alienes a 
l’organització municipal.

SEGON. Sotmetre l’acord d’aprovació inicial a informació pública durant un termini de 30 
dies hàbils mitjançant la publicació de l’anunci corresponent en les publicacions oficials i 
als mitjans habituals, als efectes d’audiència i presentació, si s’escau, d’al·legacions i 
reclamacions. 

TERCER. Establir que si durant el termini d’informació pública de l’expedient no es 
formulen al·legacions ni suggeriments, el Reglament s'entendrà aprovat definitivament. En 
aquest cas es procedirà a la publicació de l'anunci d'aprovació definitiva com d’habitual i a 
donar compte ales entitats que legalment pertoca.

QUART. Facultar l’Alcaldia per a l’execució d’aquest acord així com de totes les incidències 
que se’n puguin derivar.” 

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Explica que com a responsable d’Àrea Pública li toca presidir la Comissió del Nomenclàtor i s’ha 
passat per urgència perquè justament abans de començar aquest ple han tingut una reunió amb dita 
comissió que tenia com a punt de l’ordre del dia acceptar la participació de les persones que són 
externes en el consistori que col·laborant amb la determinació dels noms de les vies i llocs públics. 
Aquesta comissió es regeix per un reglament intern que és el que ara es presenta, que és el següent. 
Dins de la composició d’aquest nomenclàtor havien previstes tres persones que pertanyin al món de 
la cultura, educació o natura, ets, que puguin contribuir a posar noms a les vies públiques o a l’hora 
de decidir o revisar determinades nomenclatures que causen problemes. Estava previst que aquestes 
persones fossin tres, per part dels grups polítics que integren el govern municipal també tres, en la 
reunió anterior que va haver-hi la CUP va demanar també nomenar persones que consideraven que 
podien aportar i a més aportava l’element de que eren dones, perquè no hi havia cap, i llavors avui 
es presenta la disjuntiva d’haver de triar entre aquestes cinc persones, tres, i s’ha acordat que potser 
era més convenient modificar el reglament incloent persones de la societat corberenca que puguin 
contribuir sigui com a màxim de sis de manera que totes les persones que havien estat proposades 
podrien ser-hi. Però com que la modificació del reglament porta una tramitació que implica passar 
pel ple la modificació, aprovar-ho inicialment i exposar-ho públicament,  endarreriria molt l’inici de 
les tasques i per això es porta al Ple perquè si s’aprova es podria treure a exposició pública el canvi 
del reglament en l’article 7 on deia que hi havia d’haver tres persones alienes a l’organització 
municipal amb especial implicació local per la trajectòria personal o associativa, puguin ser com a 
màxim, sis aquestes persones. Si s’aprova la proposta, es fa l’exposició pública i no hi ha al·legacions, 
es calcula que en el termini d’un mes i mig aproximadament, aquesta comissió ja podria ser operativa 
i podria començar a treballar.
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Afegeix que tots els grups municipals tenen un representant a dita comissió i per tant, tothom sabia 
el perquè i per aquest motiu s’ha presentat aquesta proposta amb caràcter d’urgència en aquest ple.

Alcaldessa
Demana es passi a votació, afegint que l’alcaldia té la facultat de nomenar directament. 

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

8. Moció sobre els anàlisis i la qualitat de l'aigua a Corbera.

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

La senyora Miracle Guerra, de la CUP, llegeix la moció.

“Atès que hi ha un ampli consens social sobre la necessitat de millorar el gust i la qualitat 
de l’aigua al nostre poble.

Atès que hi ha evidències sobre el causant d’aquest mal gust i que aquest és la presència 
d’elements salins derivats dels residus salins a la conca minera del Llobregat i l’ús excessiu 
de clor a la potabilització per eliminar-ne parcialment els efectes.

Atès que la solució al problema de la contaminació passa per actuar a l’origen dels runams 
salins i per posar a ple rendiment les instal·lacions de dessalobració de l’Estació de 
Tractament d’Aigua Potable (ETAP) d’Abrera.

Atès que actualment no hi ha dades analítiques públiques sobre la qualitat de l'aigua a 
Corbera i que les persones consumidores haurien de tenir aquest dret tal i com marca el 
RD 14/2003 aprovat el 7 de febrer pel govern espanyol, pel qual s'estableixen els criteris 
sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.

Atès que la Directiva Europea 2015/1787 aprovada el mes d’octubre del present 2015, 
com a primer pas per implantar les demandes del moviment ciutadà Right2Water, aposta 
per flexibilitzar i insta els governs a modificar els seus decrets sobre qualitat de l’aigua en 
la línia d’adaptar-los al territori.

Atès, per tant, que incloure en l’analítica els paràmetres que mesuren la salinitat de l’aigua 
a la conca del Llobregat compleix amb aquest esperit.

Per tot plegat, el grup municipal de la CUP proposa al Ple l'adopció dels següents 
acords:

1 –Publicar els resultats de les analítiques d’aigua a Corbera amb la inclusió dels clorurs, 
el sodi i el magnesi com a indicadors de la salinitat de l’aigua i que la seva quantificació 
sigui inclosa en la documentació que es faci pública.

2 –Realitzar i publicar les analítiques a les fonts naturals de Corbera i de zones que 



pertanyen a altres municipis, però que són utilitzades majoritàriament pel veïnat del nostre 
poble, com poden ser la Font de la Mata de Cervelló o la Font de la Saborida de Gelida.

3 - El lideratge del ple i el govern municipal en la lluita per la recuperació del riu Llobregat, 
incloent les seves masses d’aigua i aqüífers superficials i profunds, sense contaminació de 
cap mena i prengui un paper actiu en defensa d’aquest en tots els òrgans supra-municipals 
on escaigui.

4 -Reclamar a la Generalitat de Catalunya l’aplicació de les instruccions de la UE que 
conviden el govern de la Generalitat a reordenar les explotacions salines de  la conca del 
Llobregat

5 - Reclamar la posada en marxa de les activitats de dessalobració a la ETAP d’Abrera per 
garantir una aigua sense mal gust al poble.

6 -Fer públics aquests acords a través dels mitjans de comunicació locals de titularitat 
pública.”

Alcaldessa
Demana saber si hi ha alguna intervenció, donant la paraula al senyor Palacios. 

Andres Palacios
Explica que en principi l’esperit d’aquesta moció la poden compartir tots però diu que li agradaria 
matisar un parell de coses. Està d’acord amb el que la senyora Miracle diu però quan parla d’ampli 
consens social sobre la millora del gust, quan parlen ho fan sempre en nom de tots però no 
representen res. Sobre les evidències de contaminació li agradaria quines evidències tenen per a fer 
aquesta manifestació, al considerar que estan fora de lloc. Sobre el rendiment de la planta, diu que 
l’estació d’Abrera, està en funcionament i l’únic que poden fer és un canvi en el tema del clor però 
la resta de la planta compleix amb tots els requisits i afegeix que les analítiques estan disponibles 
per a qualsevol. Diu que barreja les aigües de la xarxa pública amb fonts però que no estan al 
municipi i això no és competència municipal, afegint que també les condicions de les fonts naturals 
poden variar. La moció està molt bé, però no té res més a dir-li, considerant que personalment no 
hi ha per on agafar-la perquè es diuen coses que no es demostren dient que tot el que sigui millora 
poden comptar amb l’equip de govern.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.

Miracle Guerra
Respon que aquest tema va estar també tractar a l’Assessora i es va sorprendre de segons quines 
coses potser pel seu desconeixement municipal públic, en referència a les coses que no coneix. Entén 
el que ha dit de que escapa de les competències municipals i a ella li va sorprendre que no hagi ningú 
responsable de les fonts naturals, potser és una cosa que s’hauria de mirar.

Sobre la moció, diu que és el fons el que és important i ella no li pot donar material perquè en aquest 
moment no el té però creu que el fons de la moció és valorable i és aprovable perquè tots saben que 
el Llobregat necessita que tots estiguin amb ell. 

Andres Palacios
Respon que la moció està molt bé però l’argument que es dóna no es pot sostenir per manca 
d’arguments, dient que la voluntat és bona.
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Antonio Moreno
Diu que sobre la part de la moció que parla de les fonts públiques, quan parla de fora del poble, són 
dues de les fonts en que més ciutadans van a buscar aigua. Hi ha moltes fonts al poble i si es vol 
que el municipi tingui un prestigi natural demana que cada cert temps, les fonts naturals siguin 
analitzades, a part de que s’avisi de la seva potabilitat, i potser no cal esperar a que algú tingui algun 
problema greu amb una font natural del municipi. 

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras. 

Rosa Boladeras
Diu, com a responsable de l’Àrea de Medi Ambient, que desitja explicar la seva intenció de vot. Les 
fonts públiques connectades amb el sistema d’abastament públic que són les que estan als carrers, 
evidentment tenen garanties sanitàries però tenen gust de l’aigua de l’aixeta. Les fonts naturals, 
dient que vol posar en valor que s’ha fet una tasca i fins i tot han col·laborat entitats per a recuperar 
fonts naturals i a més les que es troben en un recorregut de camins que es volen potenciar, es té 
cura. Les fonts, no diu que l’aigua sigui dolenta, només diu que no pot garantir la qualitat sanitària 
de l’aigua, i les persones que habitualment caminen saben de quines fonts està parlant, però 
malauradament s’està amb una pressió urbana que les que estan properes a cases i que pot haver-
hi filtracions d’aigües residuals, pues és perillós beure, però la certificació aquesta de garantia 
sanitària no es pot fer perquè, tal i com li explicava al senyor Palacios, pot variar d’un moment a 
l’altre inclús en un mateix dia. Per tant, no és per un tema de diners sinó per un tema tècnic. Llevat 
de tres o quatre fons que és recomanable no beure, la resta s’utilitza i en principi estan correctes. 
En cas de que hagués constància de que una d’elles pot comportar perill s’avisaria però el problema 
és que no es pot garantir la qualitat sanitària i malauradament aquest advertiment, encara que 
l’analítica sortís correcte, s’hauria de posar igualment l’advertiment. 

El seu vot serà favorable però ho és, com ha dit el senyor Palacios, per l’esperit de la moció perquè 
ells també estan implicats en el tema de la qualitat de l’aigua com a representant d’un partit que ha 
fet una tasca històrica per la recuperació del Llobregat en aquesta comarca i s’ha de reconèixer que 
el Llobregat està millor ara que fa uns anys i aquesta tasca s’ha de continuar. Evidentment, el tema 
de la conca minera és un problema i des de aquí es farà tot el que estigui a l’abast però 
malauradament en segons quins temes, llevat de pressionar o enviar escrits o parlar amb els seus 
parlamentaris per a que facin una tasca, tampoc es tenen moltes més eines a l’abast.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Entenen que les fonts públiques no són competència municipal però també entenen que un govern 
que es preocupa de la salut de les persones de Corbera també hauria d’intentar treballar amb això i 
no ho diuen en va ni per fer maco. Han parlat amb doctores del CAP de Corbera i de Gelida i els han 
comentat que hi ha un problema amb la gent gran que porta trenta anys agafant l’aigua de les fonts 
de Corbera i hi ha problemes importants de salut pública. L’únic que dirien és que es pot fer una 
campanya per a dir-li a la gent que vagin amb compte i que no beguin aigua de les fonts públiques 
diàriament.
Sobre el tema de les analítiques, ha dit el senyor Palacios que són públiques però les han demanat 
per correu i no els han contestat i no sap on les pot trobar. Sobre el que s’ha dit que el riu Llobregat 
no està contaminat i que s’ho han inventat, si hi ha algun estudi que digui que no ho està. Sobre el 
tema dels runams salins fa un mes que la Comissió Europea va obligar a l’empresa Iberpotash de 
Sallent a netejar la part del riu Llobregat que estan contaminant. 
Sobre la primera pregunta que el senyor Palacios ha fet, com a garant de la democràcia que és, la 
seva representació com a mínim és de 852 persones, no sap quina és la seva.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Andrés Palacios.  



Andrés Palacios  
Respon que la seva representació és menor però també les xorrades són més petites. Ell no ha dit 
res del Llobregat i el senyor Xavier Miquel s’ho ha tret de la màniga. Les analítiques les pot demanar 
i de fet la va demanar el dia 25 i li demana que no digui coses que no són, dient que després li farà 
un parell de recordatoris més perquè veu que està una mica animat, demanant-li una mica de 
paciència.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Èric Blanco.

Èric Blanco
Diu al senyor Palacios que el que ells demanarien és respecte., que si es vota una moció es vota per 
convenciment i dir que la moció no es sustenta però que es votarà favorable no sap si és mostra de 
bona voluntat o de cinisme absolut i llavors demana que voti a consciència i convençut de que 
l’argument és sostenible. Considera que la moció està ben treballada o no, en qualsevol cas és cosa 
seva, i la vota o no favorable, però dir als companys que han presentat una moció que no té per on 
agafar-se troba que és una manca de respecte.

Andrés Palacios
Respon que no ha volgut ofendre a ningú i que ha dit com pensava amb total sinceritat. Si ha de ser 
més diplomàtic per a dir les coses, i semblar el senyor Èric, que quan diu les coses amb diplomàcia 
menteix...

Alcaldessa
Demana que es passi a votació.

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

Abstencions: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU).”

9. Moció en suport a la iniciativa legislativa popular per una Llei del Sistema 
Educatiu de Catalunya

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

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Explica que la moció els ha fet arribar el grup promotor de la iniciativa legislativa popular. Llegeix la 
moció.

“Atès que l’Assemblea Groga, que agrupa pares i mares, alumnat i professorat, ha 
impulsat una Iniciativa Legislativa Popular, per tal que el Parlament de Catalunya aprovi 
una Llei del Sistema Educatiu de Catalunya, sota els principis de democràcia, laïcitat, 
gratuïtat, coeducació, inclusió, no-discriminació i de qualitat. 



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

 

Atès que aquesta ILP ve motivada perquè tant l’actual Llei d’Educació de Catalunya (LEC) 
com la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) no garanteixen amb 
totalitat el dret a l’educació pública des de la llar d’infants fins a la universitat. 

Atès que la LEC ha propiciat una desigualtat entre els centres de titularitat pública i els 
de titularitat privada i concertada. 

Atès que l’educació pública ha de treballar per a recollir l’ideal pedagògic d’escola catalana 
i per a totes les persones, exercint el dret de democràcia real en la presa de decisions. 
Amb això, s’ha de recuperar una gestió democràtica real dels centres, de manera que 
s’instauri una autonomia de centres real, sense direccions imposades des de fora i amb 
projectes discutits a l'escola; una avaluació que permeti millorar als centres i als 
estudiants; donar estabilitat i seguretat a les plantilles i assegurar una participació 
vinculant dels Consells Escolars com a òrgan de trobada de famílies i professorat per la 
presa de decisions. 

Atès que cada vegada més es propicia un model d’educació encarat a la privatització de 
la gestió dels centres públics amb la incorporació de convenis amb empreses externes 
sobretot quan parlem d’àmbits com l’emprenedoria i d’innovació.

Atès que cal que s’entengui la diversitat lluny d’un món heteronormatiu de manera que 
es tingui en compte la diversitat, no només des de la procedència o l’origen biològic, sinó 
que s’hi incloguin el gènere i les identitats sexuals. 

Atès que la presència d’homes i dones ha de ser equitativa en òrgans de coordinació i de 
decisió igual que en l’educació infantil i de primària hi ha d’haver presència masculina que 
a hores d’ara és mínima. 

Atès que en els últims anys els Consells Escolars dels centres han perdut importància com 
òrgan representatiu i de debat entre els diferents sectors de la comunitat educativa: 
família, professorat, alumnat, etc., la ratificació per part dels Consells Escolars és essencial 
després d’unes eleccions dels òrgans de govern i direcció dels centres educatius.

Atès que la dotació de recursos és insuficient per a què sigui possible la potenciació de 
plans d’entorn potents i d’altres actuacions. Així podríem pluralitzar els agents que 
intervenen en l’educació de les noves generacions tot incloent altres persones no 
necessàriament docents i remunerades.

Atès que en cap cas s’han d’acceptar aportacions d’empreses privades en cap etapa de 
l’educació des de l’escola bressol fins a la universitat. Per tant s’han de buscar estratègies 
a nivell públic per finançar projectes pedagògics i d’innovació a primària i secundària, 
projectes d’investigació a les universitats i proposar un sistema de beques salari per 
garantir l’accés a ensenyaments postobligatoris. 

Atès que s’han d’establir unes mesures adequades de conciliació de temps laboral i 
familiar, tant per a dones com per a homes del personal docent i d’altres persones que 
treballen en els centres educatius. 



Atès que les condicions de feina del professorat han de ser dignes sent la jornada de 
treball a temps complet o a mitja jornada i podent renunciar a una dedicació inferior al 
50%. 

Atès que els processos per tal de formar part de la funció pública en l’àmbit educatiu han 
de ser transparents i objectius. Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la 
Candidatura CUP-Corbera proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS

Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que no apliqui la Llei Orgànica 
de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE). 

Segon.- Instar al Parlament –com planteja aquesta ILP- a debatre un nova Llei del Sistema 
Educatiu de Catalunya que derogui l’actual Llei d’Educació (LEC).

Tercer.- Donar suport institucional a aquesta Iniciativa Legislativa Popular i facilitar els 
recursos necessaris per dur-la a terme al municipi de Corbera de Llobregat. 

Quart.- Fer arribar aquest acord a la Comissió Promotora d’aquesta Iniciativa Legislativa 
Popular. No obstant, el Ple decidirà.

Dona suport a aquesta moció: l’AMPA El Cau de la Guineu.”

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.

Mercè Rocas
Manifesta que des de ESQUERRA Corbera volen fer una explicació de vot atès que s’abstindran i ho 
faran perquè s’està en un moment complex en el qual el Govern de la Generalitat ha de 
consolidar, en un termini de 18 mesos, les estructures d’estat per poder fer un pas 
endavant cap a la República Catalana. És en el marc d'aquesta República, un cop aprovada 
la Constitució Catalana, on s’hauran de desplegar amb lleis sectorials els diferents àmbits 
d’actuació. Podem debatre, com sempre es pot fer, sobre educació, però el moment de fer 
una nova llei serà amb el nou marc legal i de recursos, que permetrà de debò regular el 
sistema educatiu català sense cap condicionament del marc jurídic espanyol.

Durant l’etapa de transició, disposarem d’una llei d’educació aprovada pel Parlament de 
Catalunya, la LEC, que neix d’un pacte nacional, gaudeix d’un ampli consens (CiU, ERC, 
PSC, ICV) i que hauríem de desplegar i aplicar com a marc jurídic. No volem entrar en una 
dinàmica d’anar canviant la llei d’educació cada vegada que canvia el govern, i per això és 
vital que hi hagi un ampli consens.

A més, també consideren que la ILP està mancada tècnicament com per a sostenir tot un 
marc educatiu com el català. És excessivament simple per regular un àmbit tant ampli com 
és l’educació des dels 0-3 fins a la universitat, aquesta inclosa. Amb només 14 articles, 
dos disposicions transitòries, dos derogatòries i tres disposicions finals és tot un record 
jurídic. Per veure la magnitud, la LEC, que només s’ocupa de l’ensenyament no universitari, 
compta amb 205 articles.
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La ILP presentada defensa una posició de la funció pública docent que no permet que l’acció 
educativa s’adapti a la realitat de cada centre. No permet crear equips més cohesionats, 
ni afrontar els reptes d’una escola més oberta i més innovadora. És una iniciativa que 
respon a un plantejament centralista, en lloc d’avançar en la línia de compartir 
competències i responsabilitats educatives amb l’administració local, com passa a la 
majoria de països europeus. Proposa treure dels Ajuntaments les poques competències 
que tenen, com ara les del cicle 0-3, escola bressol.

La ILP pretén retirar el concert educatiu a tota l’escola concertada i nosaltres entenem que 
només s’ha de suprimir per aquelles escoles que només atenguin a la població d’elit, però 
que s’ha de mantenir per a les escoles compromeses amb la societat i disposades a acollir 
a tota la complexitat de l’alumnat del País.

És evident que hi ha aspectes de la ILP que poden compartir, com la de potenciar l’escola 
pública, afavorir la participació de la comunitat educativa, potenciar el paper dels Consells 
escolars, etc. També compartim que cal elaborar una norma que faciliti l’entrada al sector 
públic dels centres concertats que ho vulguin, però això ha d’anar acompanyat d’una 
liberalització del sector públic en aspectes tan sensibles com l’autonomia de centre i la 
provisió de places de professorat.

Entenem que quan sigui el moment, i en el marc de la Constitució aprovada en referèndum 
pel poble català, caldrà fer un gran debat amb totes les forces polítiques i amb la comunitat 
educativa per arribar a un Pacte Nacional que serveixi de base per elaborar una Llei 
d’Educació Catalana que proporcioni l’estabilitat que el sector educatiu es mereix i 
necessita.

Per això afirmen que aquesta ILP no és de consens, es situa en un extrem de l’espectre 
ideològic i, per tant, no facilita l’estabilitat del sector educatiu. Per aquests motius Esquerra 
Corbera s’abstindrà.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras. 

Rosa Boladeras
Diu que també vol fer l’explicació de vot d’aquesta moció, que mai han estat d’acord amb la LONCE 
i que els sembla que qualsevol iniciativa popular que tingui suficient recolzament sigui debatuda en 
el Parlament, considera que és una mostra de democràcia i és enriquidor. Explica que sense entrar 
en profunditat en el contingut literal de la pròpia ILP, que creu que ja serà debatuda en el seu dia 
pel Parlament i que serà també debatut amb la participació de tots els agents socials, el seu vot en 
principi serà favorable.

Èric Blanco
Diu que tenint en compte que comparteixen molts dels punts d’aquesta moció i estant d’acord amb 
el grup d’Esquerra que respon a l’argumentari de Junts pel Si, els emplacen a fer aquest debat ne el 
marc de la nova república en la que es podrà establir quin és el pacte al que s’arribarà en pro d’una 
llei que tingui durabilitat i concertada per totes les parts. Encara que molts dels punts, en la part 
expositiva, corresponen a una visió una mica sesgada del que ha de ser una llei d’educació, emplacen 
a que aquest debat es faci en el marc de la nova república i que per aquest motiu s’abstindran.

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i 
Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, 
Carme Benito Gómez (PSC). 



Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP).

Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC), Montserrat 
Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC).”

10. Moció sobre l’accessibilitat. 

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

“Situats en el marc de la llei 13/2014 de 30 d’octubre, amb un termini de dos anys (finals 
de 2016) per fer efectiu el Reglament de desplegament i amb un període de tres anys 
(2019) per elaborar el Pla Municipal d’Accessibilitat (PMA) el grup municipal de la CUP de 
Corbera de Llobregat proposa aquesta moció perquè un cop finalitzat el termini d’aplicació 
(finals de 2031) de la llei esmentada més amunt, el nostre poble hagi aconseguit els 
objectius que es desprenen de la llei en tots els seus àmbits:

1. Establir les condicions d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els 
edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació 
garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb 
discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn.

2. Integrar en el marc normatiu de Catalunya les condicions bàsiques d’accessibilitat, 
d’acord amb les directrius internacionals i estatals.

3. Promoure la utilització de productes de suport a l’accessibilitat que millorin la qualitat 
de vida de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn.

Des de la CUP de Corbera som conscients que l’aplicació del PMA serà llarg, difícil, costós 
i polèmic. Tanmateix veiem imprescindible la implicació de totes les persones que gaudim 
i, alhora, patim les sinuositats de les muntanyes sobre les quals vivim. És per aquest motiu 
que la llei preveu que “Les administracions locals han de garantir un procés participatiu de 
la ciutadania, especialment dels diferents col·lectius de persones amb discapacitat, en 
l’elaboració dels plans municipals d’accessibilitat. El document aprovat ha d’incloure la 
informació sobre aquest procés”.

Tanmateix, mentre restem a l’espera del Reglament de desplegament de la llei 
l'Ajuntament no pot restar passiu. Considerem necessari anar realitzant actuacions que 
solucionin situacions flagrants i concretes que atempten clarament en contra de l'atenció 
a la diversitat funcional de la societat corberenca. En aquest sentit, es proposen unes 
mesures concretes llistades a l'Annex.

En el benentès que les actuacions que proposem només són una petita mostra de l’àmbit 
de les barreres arquitectòniques, i que, exceptuant el punt 4, no necessiten de grans obres 
ni de pressupostos fora mida, el Grup Municipal de la CUP proposa al ple de l'Ajuntament 
l'adopció dels següents acords:
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 Escoltar les persones de Corbera que pateixen alguna minusvalidesa i cercar 
solucions raonables i de ràpida aplicació per solucionar o minimitzar els problemes 
d’accessibilitat de major rellevància i immediatesa.

 Revisar els accessos i l’entorn dels edificis públics amb elevada afluència: 
Ajuntament, CAP, escoles, instituts, biblioteca, zones esportives, etc., i adequar-los 
convenientment.

 Revisar els accessos i l’entorn de les farmàcies.

 Ubicar correctament els pals de la companyia telefònica, les torretes de ciment de la 
companyia elèctrica, els fanals i els hidrants, de manera que no interceptin el pas 
dels vianants, sobretot dels que tenen dificultats de mobilitat.

 Ubicar correctament la senyalització vertical de trànsit.

 Revisar i, si s’escau, reubicar/crear places d’aparcament especials per a les persones 
amb minusvalidesa i dotar-les de guals de vianants perquè tinguin accessibilitat a 
la vorera.

 Dotar de guals de vianants els passos de zebra que no en tenen.

 Assignar un pressupost per a fer front a les actuacions que es proposen.

 Assignar un termini de realització per a cada una de les actuacions esmentades.

 Crear una comissió per a l’estudi del procés participatiu de la ciutadania contemplat 
en el PMA.”

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra que fa una lectura de la moció. 

Al finalitzar l’exposició dóna la paraula al senyor Èric Blanco.

Èric Blanco
Avança de que el seu vot serà favorable, conscients de que el recorregut és llarg, sobre tot a Corbera, 
per tal de donar compliment a un dret que és una obligació moral, assignatura pendent i no prou 
prioritària per a tots els governs anteriors. Demana, i el redactat de la moció ja ho recull en gran 
part, és el que l’estil del llenguatge que s’utilitzi no sigui persones amb invalidesa sinó persones amb 
discapacitats o per persones amb mobilitat reduïda, demanant que es canviï en alguns casos en la 
moció.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Moreno.



Antonio Moreno
Diu que el seu vot també serà favorable. Exposa que el problema de caminar por Corbera no és 
només per a persones amb disminucions sinó per a qualsevol persona, amb unes voreres per les que 
no pot passar ningú. Quan les escoles públiques han de fer alguna mena de sortida és un drama que 
els nanos puguin anar. És un tema contundent per a persones amb alguna mena de minusvalidesa 
però ho és també per a tothom. Veient les fotografies que han adjuntat els companys de la CUP hi 
ha algunes que són de fàcil solució que es podrien fer i que millorarien la qualitat del caminar pel 
poble per a tothom.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Com bé s’ha dit, el tema de l’accessibilitat en un municipi amb una orografia com Corbera és una 
gran dificultat., pel propi desnivell dins del nucli urbà entre la zona baixa i la zona alta, amb carrers 
amb un pendent considerable, voreres estretes, pals de llum i telèfon al mig i un autèntic repte pels 
vianants i per a la gestió municipal. Explica que fa anys que es treballa en el tema i malauradament 
la poca disposició pressupostària ha frenat moltes iniciatives, dient que a tots els projectes de carrers 
que s’han urbanitzat o remodelat, s’ha ampliat la vorera com a mínim al metre i mig per a poder 
tenir l’amplada mínima i soterrant línies i traient els pals del mig del pas però malauradament les 
obres d’urbanització a les urbanitzacions en molts casos no va ser possible el soterrament pel alt cos 
que això suposava. Per exemple aquest plantejament a Ca n’Armengol suposava l’increment de dos 
milions al cost de l’obra tot i s’ha aconseguit tenir Can Rigol, Els Carsos i Santa Maria de l’Avall on 
amb l’esforç econòmic dels veïns es va fer el soterrament de línies. En el nucli urbà totes les accions 
que s’han fet han millorat en tot el possible l’accessibilitat per a tota la ciutadania.
Diu que dels vuit punts que han proposat, la prioritat per aquest 2016 és el rebaix dels passos de 
vianants explicant que es té planificat amb la tasca de la mateixa brigada municipal. També es té 
com a acció prioritària la millora de la vorera a la Plaça dels Països Catalans, especialment la que 
circumda el parc infantil i que és camí habitual per accedir al Pavelló Municipal, s’està estudiant de 
quina manera el cobrir amb cauxo els escocells dels arbres per no haver de tallar els arbres, que ja 
es va fer a l’Avinguda Catalunya, per a evitar que siguin una dificultat, i de tota la vorera pujant cap 
a la Plaça dels Països Catalans, la vorera que pujant queda a ma dreta que també té un estat deficient 
amb tots els escocells que sobresurt de la vorada.
Quan es van presentar els pressupostos ja es va comentar que aquest any no en la mesura que es 
desitjaria, s’ha aconseguit incrementar les partides del paviment de la via pública i el manteniment 
de les condicions de les voreres i l’accessibilitat i per tant, hi ha una partida de 22.000€ per a arranjar 
voreres, considerant que això incidirà d’una manera important en els temes que es tracten a la moció 
i les actuacions es faran conjuntament establint petits projectes i amb la tasca de la brigada 
municipal.
Diu també que tenen una relació d’un centenar aproximadament de punts negres i on la seguretat i 
la mobilitat estan afectades i per tant, la priorització es farà per les queixes que els arriben de la 
ciutadania i de la gravetat. 

En termes generals i com a responsable de la via pública ha d’estar d’acord amb aquesta moció i el 
compromís es actuar dins de la mesura de les possibilitats, comprometent-se a donar compte de 
totes les accions realitzades, al menys al finalitzar aquest any i quan es doni compliment en el 
pressupost. Diu que en les noves dependències que s’ha pensat ubicar en els baixos d’aquest 
ajuntament, que ara ja s’estan fent les obres amb l’ajust de l’accessibilitat, amb un pressupost de 
9.000€, s’està treballant amb el tema de l’accés de La Soleia des de Sant Andreu de la Barca perquè 
té un problema d’accessibilitat i de perillositat important i que compta amb una dotació econòmica. 
Del vial entre Can Margarit i Les Cases Pairals, la zona de l’Espiral, que s’està en procés de redactar 
un petit projecte que compta amb una dotació de 20.000€, les actuacions que s’han esmentat i el 
treball amb les companyies malgrat la seva reticència, de que determinats pals puguin ser retirats o 
arrambats al costat de la vorera. Per a resumir, implicació de l’àrea de la que ella és responsable i 
malgrat no disposar del pressupost necessari per a fer les actuacions que es proposen, prioritzar els 
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punts negres, actuar, i a final d’any rendir comptes de la tasca que s’hagi fet i que al ser a la via 
pública és fàcilment comprovable.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas. 

Mercè Rocas
Explica que seguint amb la línia que ha esmentat la senyora Boladeras dins de l’Àrea de Via Pública, 
també des de l’Àrea de Mobilitat es treballarà per a la millora de l’accessibilitat no només dels punts 
citats sinó dels que siguin necessaris tenint en compte les prioritats dels veïns i la disponibilitat 
econòmica que ho permeti i es posarà fil a l’agulla.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra. 

Miracle Guerra
Diu que estan d’acord amb el que ha dit el senyor Èric de canviar les paraules que s’hagin de canviar 
estan d’acord i insistir en que la moció vol ser un punt d’inici i els punts que han presentat volen ser 
un exemple i creuen convenient que si han de ser canviades per d’altres, ja sigui per urgència o 
necessitat, estan totalment conformes.

Alcaldessa
Demana es passi a votació.

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

Abstencions: Alfonso Olarte Rodés (PP).”

11. Moció de suport a les resolucions del Consell Consultiu de la Gent Gran del 
Baix Llobregat

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals d’ESQUERRA, 
PSC, GiU i MxC, amb el text següent:

“Atès que el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat va ser creat l’any 1995 
com a òrgan de consulta i participació del col·lectiu de persones grans, així com de les 
entitats cíviques i de serveis socials relacionades amb els temes de vellesa de la comarca.

Atès que entre les funcions del Consell Consultiu es troben la realització d’informes, 
dictàmens, recomanacions i propostes, no preceptius, sobre els projectes normatius o 
d’altres accions que afectin el col·lectiu de persones grans.

Atès que durant el 2015 les dues comissions de treball del Consell Consultiu han elaborat 
els següents dictàmens: 

1. Polítiques socials d’habitatge, per un habitatge digne (annex 1).

2. Mobilitat, transport i gent gran (annex 2).

3. Oficines de farmàcia al Baix Llobregat (annex 3).



4. Serveis residencials i d’atenció a la gent gran al Baix Llobregat (annex 4).

Atès que aquests dictàmens que van ser aprovats per l’assemblea anual del Consell 
Consultiu, que es celebrà el passat desembre, i proposats per a la seva aprovació pel Ple 
del Consell Comarcal, i posteriorment pels ajuntaments de la comarca.

Atès que els dictàmens recullen importants, i en alguns casos històriques reivindicacions 
de les persones grans del Baix Llobregat, com per exemple la promoció al Parlament de 
Catalunya d’una llei que reculli les especificitats del col·lectiu, en la línia d’altres lleis 
aprovades recentment com la de joventut o la d’infància i adolescència.

Atès que al Baix Llobregat hi ha actualment prop de 133.000 persones amb 65 anys o més, 
el que suposa més d’un 16% del total de la població de la comarca, i que la previsions 
indiquen que en 10 anys aquest percentatge s’elevarà més enllà del 21%, o el que és el 
mateix, gairebé 170.000 persones.

Atès que, per a l’assoliment de les reivindicacions que contemplen aquests dictàmens, el 
conjunt de delegades i delegats del Consell Consultiu considera indispensable el suport del 
Consell Comarcal i dels ajuntaments de la comarca.

Per tot això, els grups municipals d’ESQUERRA, PSC, GiU i MxC proposen al Ple de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat l’aprovació dels següents acords:

Primer.- Donar suport a les resolucions aprovades pel Consell Consultiu de la Gent Gran 
del Baix Llobregat.

Segon.- Donar trasllat d’aquestes resolucions a les administracions i organismes 
competents en matèria d’habitatge, pobresa energètica, mobilitat i transport, 
infraestructures, oficines de farmàcia i serveis residencials i d’atenció a la gent gran.

Tercer.- Iniciar les accions d’acompanyament que s’escaiguin per tal de donar-hi 
compliment com més aviat millor.

Quart.- Donar trasllat d’aquests acords i del contingut de les resolucions al Departament 
de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea d’Atenció a les Persones 
de la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a tots els grups 
polítics amb representació al Parlament de Catalunya.”

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez, que fa lectura de la moció.
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra. 

Miracle Guerra
Comenta que els semblen molt be les intencions que es presenten però troben a faltar concreció en 
el temps i les estructures per a poder portar-ho a terme. Demana saber si a nivell municipal ja es té 
pensada alguna mena d’acció, aprofitant per a demanar la total aplicació de la Llei de la dependència.

Arturo Martínez
Respon que de fet, aquesta moció ha estat elaborada per les comissions del Consell Consultiu, que 
fins ara han estat dues. Dels quatre dictàmens de la moció dos han estat elaborades i redactades 
per una d’elles i les altres dues per una altra comissió. Per tant, no són els ajuntaments els que 
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redacten aquestes mocions sinó que és el Consell Consultiu de la Gent Gran mitjançant aquestes 
comissions i per tant, no s’ha afegit ni una coma al que els hi ha fet arribar directament d’aquest 
Consell.
A nivell municipal hi ha unes àrees que possiblement poden fer algunes coses però és molt més 
complicat. El tema d’habitatge i mobilitat no correspon exactament a l’Ajuntament. Respecte a les 
residències, es demana la creació d’un registre públic amb la relació de les places públiques de la 
comarca i de les llistes d’espera. Es demana regulació supervisió d’algun centre per a donar prioritat 
a les places públiques a les persones que ocupen places privades en el mateix centre, es demana 
promoure habitatges tutelats, es demana que la Generalitat eixugui els deutes amb el Tercer Sector.
Respecte a farmàcies, es demanen coses que  a Corbera pràcticament ja es compleixen, es demanen 
15 minuts com a màxim en un mitjà de transports habitual fins a arribar a una oficina de farmàcia. 
Si no es té servei d’urgències nocturnes al CAP tampoc hauria oficina de farmàcia de guàrdia, afegint 
que això és una norma del Col·legi de Farmacèutics. Els requisits d’accés, ells parlen d’accedir 
directament però hi ha moments en que s’ha de fer la gestió amb la Policia Local per a poder accedir 
a aquestes oficines de farmàcia i també es demana un stock de medicaments al centre de salut i 
servei d’urgències per a pal·liar aquells CAPS que no tenen servei d’urgències els puguin facilitar 
medicaments perquè evidentment, com ja ha dit abans, aquestes farmàcies estan normalment 
tancades. 

Explica que ell ha fet un repàs de les farmàcies a Corbera i creu que el servei és bastant bo perquè 
l’oficina de farmàcia que està a Corbera baixa atén des de les 9 del matí a les 9 del vespre i els caps 
de setmana es té dissabte al matí de 9 a 14 hores i per la tarda de dos quarts de cinc a les nou i el 
diumenge de 9 a 14 hores. Els caps de setmana amb el mateix horari son precisament cas de setmana 
alterns amb l’oficina de farmàcia de Corbera alta. 
Per urgències nocturnes es té a Sant Andreu una farmàcia 24 hores on el servei nocturn s’ha d’avisar 
als Mossos d’Esquadra de Sant Vicenç per a que puguin fer l’acompanyament de les persones.
També hi ha unes guàrdies de 8 a 21 hores que al mes s’alternen les tres farmàcies que hi ha a 
Corbera.

Explica que el fonamental d’aquesta moció és la creació d’una llei per a la gent gran de la mateixa 
manera que existeix per a la infància, l’adolescència o la igualtat de gènere, perquè hi ha moltes 
qüestions com pot ser el maltractament de la gent gran que no es denuncia precisament per la manca 
d’aquesta llei.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas. 

Mercè Rocas
Diu que per part de Mobilitat en transport a la gent gran, reitera el que abans comentava del transport 
a demanda, que és una de les bases més marcades en aquest col·lectiu atès que si bé és cert que 
aquest col·lectiu seria per a persones que per edat ja no tenen el carnet de conduir o bé que no l’han 
tingut mai i depenen d’aquest transport i si no és només atençar al poble, atençar-los també al punt 
més proper d’un transport públic. Per tant, pel que fa a Mobilitat i a aquesta moció, entén que també 
seria porta oberta cap aquest col·lectiu el transport a demanda.

Alcaldessa
Demana es procedeixi a la votació.

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



12. Moció per a la creació d’aules d’estudi nocturnes durant les èpoques 
d’exàmens.

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

“El model d'estudiant clàssic ha estat modificat de forma radical en els darrers 10 anys. 
Anteriorment el gruix d'alumnes es dedicava únicament als seus estudis. No obstant, 
actualment els estudiants no només es dediquen a assistir a classe, doncs el model Bolonya 
comporta un augment de la feina fora de l'aula i això requereix moltes hores. A més, molts 
dels estudiants per dissort o sort han de combinar actualment, els estudis amb fa feina i/o 
amb la realització de pràctiques a empreses, a més, de la realització de les seves 
obligacions personals 

Atès, doncs, que l'època d'exàmens es troba compresa dins d'un marc concret del             
calendari acadèmic i que molts cops les obligacions a les quals hem fet esment              
anteriorment comporten que en moltes ocasions no es trobi un espai adequat a les 
necessitats horàries i d'espai dels estudiants. Fet que comporta que majoritàriament 
l'estudi es faci durant les hores nocturnes 

Atès que altres poblacions ja ofereixen aquest servei com Barcelona, Barberà del Vallès, 
Sant Vicenç dels Horts, Viladecans, Sant Cugat, Molins de Rei, Sant Andreu de la Barca o 
Gavà, entre d'altres.                                                             

El Grup de Convergència Democràtica de Catalunya de Corbera de Llobregat en nom de la 
Joventut Nacionalista de Catalunya de Corbera de Llobregat proposa al Ple, davant 
d'aquesta situació, l'adopció dels següents acords:                                  

1. Que s'adeqüi una sala d’estudis nocturnes amb capacitat suficient durant l'època 
d’exàmens.                                                                         

2. Que es consensuï amb els joves corberencs i corberenques quin ha de ser  l'horari i el 
període d'obertura nocturna.                                                      

3. Que es publiqui la moció als mitjans públics municipals: Web municipal i               
l'Avançada.”

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Comença explicant com es van crear les joventuts nacionalistes de Corbera, dient que es van crear 
al desembre de l’any passat per la valentia de dos joves, entre d’ells ell mateix, dient que volia 
recollir quina ha estat l’experiència durant aquest temps. Amb perspectiva, l’experiència ha estat 
satisfactòria aprofitant per a recordar que tradicionalment s’ha reclamat aquest espai, la participació 
de joves i quan els joves varen entrar justament a les eleccions municipals per a discutir amb els 
grans, brillant paradoxa, però ells van fer el que tradicionalment sempre se’ls ha reclamat que és 
treballar, treballar i treballar. Estan orgullosos de la situació de la JNC a Corbera, s’han triplicat el 
número de militants, ja són quasi 10, i estan marcant tendència plantejant una alternativa seriosa. 
Per això avui presenten aquesta moció el sentit de a qual és l’educació, passant a continuació a la 
seva lectura. 
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Alcaldessa
Dóna la paraula a la Carme Benito.

Carme Benito
Diu que estan d’acord amb oferir una aula d’estudi per als estudiants de Corbera igual que es fa en 
d’altres municipis. També consideren que la biblioteca seria un dels llocs idonis però abans els 
agradaria saber la disponibilitat del personal de la biblioteca i dels costos que això representa perquè 
com ja se sap en el pressupost de 2016 no està contemplat. Proposa oferir, de moment als estudiants 
de segon de batxillerat, que s’estan preparant per al PAAU del juny i a veure si per maig fos possible 
fer una prova pilot. Després ja es parlaria amb els caps d’estudi per tal d’estudiar el tema.

Pol Ejarque
Respon que la proposta tampoc té caràcter d’urgència i que la qüestió també aniria amb l’àmbit 
universitari.

Carme Benito
Entén el que proposa i diu que a veure amb aquesta prova pilot com funcionarà en el cas de la 
preparació a les PAAU.

Pol Ejarque
Diu que acullen la predisposició però vol deixar constància que en el ple anterior es va presentar una 
moció precisament per tots els grups del govern on es deia que precisament amb l’educació no s’han 
de tenir criteris economicistes i que per tant estaria be que s’acomplís allò que es diu en anteriors 
plens.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
Diu que el vot del seu grup serà favorable i considera que és una proposta que pels estudiants pot 
ser molt útil i que hi ha una certa demanda, afegint que també veuen que podria ser útil que hagués 
un sistema semblant per als estudiants de secundaria, que també funciona a d’altres municipis, i 
també pensar en la possibilitats dels caps de setmana especialment en determinades dates. Aprofita 
per a proposar una reflexió sobre les necessitats educatives dels joves de Corbera i en què es basen 
les propostes de millora i que consideren fa falta un diagnosi real de la situació. Ho dic per no basar 
les propostes sobre les opinions de persones que potser tenen recursos o recolzament a nivell 
d’estudis i pensar en dades com ara el fracàs escolar o abandonament d’estudis per a veure les 
necessitats de les persones on és fa necessària una actuació ràpida. Al no disposar d’aquestes dades 
per això demanen aquesta reflexió en base a les dades reals.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas. 

Jordi Anducas
Diu estar d’acord amb l’exposat pel senyor Cañellas i com a responsable de l’Àrea de Joventut i 
Ocupació es compromet a fer públiques les dades que es puguin tenir al respecte i que es puguin 
tenir en compte per a la presa de decisions, ja sigui a nivell d’estudis com per a dinamitzar altres 
coses.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno

Antonio Moreno
Explica que ja a la Comissió Assessora es va informar d’aquesta proposta amb la qual està totalment 
d’acord perquè aquesta mateixa reivindicació la van fer els alumnes de la facultat on tampoc hi ha 
diners però s’estan trobant solucions per a que puguin estudiar i fer treballs.



Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque

Pol Ejarque
Diu que a mode de resum, creu que no és incompatible la moció amb el tema del fracàs escolar i 
abandonament dels estudis. Basant-se en la seva experiència personal explica que és un tema que 
ha viscut prop i els agradaria que a banda de que es faci aquesta prova pilot, intentar concretar un 
calendari per a saber dates, més que res per a que no hi hagi un marc massa divagatiu.

Carme Benito
Diu que no hi veu cap problema. El tema de valorar els costos no és per a no fer-ho, és per a tenir 
clara la disponibilitat del personal i del cost del servei.

Alcaldessa
Diu que com es farà la prova pilot al mes de maig creu que s’estarà en condicions a finals de curs 
per a poder concretar una resposta. Demana es passi a votació.

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel 
Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i 
Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, 
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme 
Benito Gómez (PSC).” 
                                                                                                                                                                                                          
13. Donar compte d’altres resolucions d’Alcaldia i/o assumptes de competència 
plenària.

Alcaldessa
Dóna compte dels assumptes següents:

 De l’edicte de 15 de febrer de 2016 publicat al DOGC de 19 de febrer de 2016, de l’aprovació 
definitiva de la Modificació puntual del PGO a l’àmbit del carrer Canigó i entorn i a la Creu de 
l’Aragall.

 Del Decret d’alcaldia número 200/2016 de 8 de febrer de 2016, sobre la formalització del 
contracte temporal pel procediment de màxima urgència en la categoria de Conserge a favor 
de E.S.R, per substitució de treballador durant procés d’incapacitat temporal.

Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Explica que vol donar compte, perquè així es va comprometre, a la gestió que s’ha fet en relació als 
habitatges desocupats dient que ha fet un petit informe que desprès es podrà complementar i que 
els farà arribar. 

L’11 de març de 2014 es va aprovar per part del ple la iniciativa d’alguns grups que van fer ressò 
d’una moció de la PAH demanant que s’iniciés un procés administratiu per a que es requerís a les 
entitats bancàries i empreses financeres propietàries d’habitatges i que aquests estaven deshabitats. 
La iniciativa demanava que se’ls instés a posar dits habitatges en règim de lloguer social i en el cas 
que no es fes així en el termini de dos anys se’ls aplicaria el procediments sancionadors i multes 
coercitives que estableix la Llei del dret a l’habitatge de Catalunya. 

Al mes següent es va fer la recopilació dels habitatges en que el titular és un banc o empresa 
financera i que al padró municipal costen com a desocupats i es va fer el requeriment a 14 entitats 
propietàries d’un total de 56 habitatges. Es van presentar al·legacions i en alguns casos es deia que 
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ja no eren propietaris de l’immoble, dels 56 van quedar 26 i de la resta, van quedar inscrits en aquest 
registre i a partir d’aquí se’ls hi donava dos anys per a que es vengués o llogués. 

D’aquest 30 que van quedar actualment costa que resten 24 que no han estat ocupats i per tant, 
com finalitza el termini al mes d’abril, se’ls incoarà expedient sancionador. S’ha torna ta fer també 
la mateixa actuació que es va fer a 2014 i es va partir d’una oferta de l’Agència Catalana de 
l’Habitatge que passava un registre d’habitatges desocupats també propietat d’entitats bancàries o 
financeres. Explica que les dades els ha donat molta feina perquè un cop creuades amb el cadastre 
el padró no coincidia i al final s’ha optat per desestimar aquesta aportació de dades i fer-ho com es 
va fer al principi, és a dir, les dades de canvi de titularitat que els facilita el cadastre quan són d’una 
entitat financera i es fa la cerca per padró.
Això ha fet que afloressin 71 habitatges nous, d’aquests s’ha verificat que 33 han estat llogats, i 
resten 38 en els quals se’ls ha fet el requeriment i ara tindran deu dies per a respondre. Alguns  han 
demanat ampliació d’aquesta pròrroga de 10 dies per a presentar al·legacions i s’ha considerat 
considerant que no tenia sentit i per tant no s’ha concedit. Després d’aquest termini, es continuarà 
amb el mateix procediment, és a dir, se’ls inscriurà en el registre i se’ls donarà dos anys i si no es 
lloguen pues també entraran en el procés sancionador. 

Com a resum, dels que es van detectar a 2014 que eren 56 i van quedar 26 que han entrat en el 
procés sancionador i s’incorporen els detectats a 2015 que ara encara estan en procés d’al·legacions 
i faria un numero total de 62 habitatges buits propietat de 13 entitats bancàries o financeres.
Diu que la tasca ha estat feta per una persona i també per ella i que moltes vegades les dades de 
les que es disposen com també les estratègies de les mateixes entitats d’esperar fins a últim moment 
per a posar la titularitat, fan que la tasca sigui molt complicada. 

L’informe es tornarà a depurar en funció dels possibles canvis de titularitat i de les al·legacions que 
es presentin, oferint la possibilitat de fer arribar si ho desitgen.

Antonio Moreno
Demana poder tenir una còpia d’aquest informe el més aviat possible.

Rosa Boladeras
L’informe es faria una vegada hagi passat el període d’al·legacions per a verificar realment que no 
hagin canviat de propietari.

Alcaldessa
Dóna pas als precs i preguntes.

Jordi Anducas
Diu que en el ple anterior se’ls va demanar sobre uns 200.000€ de  l’AMB pel quadrienni 2016-2018 
i com el títol de la concessió es diu “Pla metropolità per al suport de polítiques socials municipals”, 
ara els informa perquè es sàpiga a que es destinen per a evitar confusions.
 
El que el Pla pretén és donar suport a les accions dirigides a potenciar l’ocupació efectiva amb 
prioritats a col·lectius en risc d’exclusió social així com d’altres per a promoure l’activitat 
emprenedora i autoocupació. Explica que es pot fer de tres maneres, amb plans d’ocupació que són 
contractacions de persones aturades que fa el propi ajuntament, dient que hi ha dues tongades de 
18 mesos i es pot contractar a partir del juny finals de 2016-2017 podent destinar 100.000€ i una 
segona tongada al 2018-19. Diu que aquesta és una manera de destinar aquests diners i de fet s’està 
treballant en cercar projectes per tal de poder contractar persones. També es podria donar ajuts 
econòmics al foment de l’ocupació i a la creació de microempreses i PYMES  i també es poden donar 
aquests ajuts fins el 50% dels costos salarials a contractacions que facin empreses que desenvolupin 
l’activitat dins de l’AMB. Així doncs, la tercera és que empreses de Corbera contractin persones. Diu 
que inicialment ho va agafar l’Artur però que després es va veure que no. 



Arturo Martínez
Explica que el que sí era de la seva àrea era el pla de pobresa energètica que era dins del mateix pla 
de suport de l’AMB també pel quadrienni citat per un import de 39.672€ i normalment es va 
demanant en la mesura que es van exhaurint les quantitats que es tenen prèviament.

Alcaldessa
Dóna pas a precs i preguntes.

14. Precs i preguntes.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel. 

Xavier Miquel
Diu que tenien varies preguntes i alguna que comenta no va quedar contestada a l’anterior ple. I 
que tornaran a fer. En primer lloc, demana saber sobre la canonada que aboca a la riera de Rafamans 
en el sentit de si s’ha fet alguna acció o no. Sobre el tema de la neteja, diu que les canyes estan 
causant problemes i hi ha algunes que han caigut a la banda de Corbera. Sobre el tema de la moció 
dels cartellers es va comentar que hi hauria una reunió però no s’ha tingut i a veure com està. 
Sobre el tema de la moció sobre la qualitat de l’aire ja han vist que s’ha publicat a la web municipal 
i a  veure si ha hagut contacte amb la taula, si el poble de Corbera s’hi ha adherit. 
Sobre el tema de la riera de Corbera els han comentat que hi ha unes obres allà, que encara s’estan 
fent i que hi ha runes a l’alçada del camí d’entrada a Can Deu i els agradaria saber què s’està fent i 
quan età previst que aquesta runa serà retirada.

Sobre els pisos de protecció oficial pregunta quina és la llista d’espera oficial que hi actualment i 
també els han dit un parell de persones que se’ls hi ha denegat l’entrada al registre per ingressos 
més baixos dels mínims que es requereixen. Aquests ingressos estan entre els 9.262€ i  23297€, 
entenent que per una persona que està per sota dels ingressos mínims hauria de poder accedir a 
aquests pisos de protecció oficial. Finalment pregunta per un tema complicat per a ells sobre temes 
financers. S’ha tingut constància d’un decret d’alcaldia, concretament el 1827/2015 que parla de la 
liquidació d’un SWAP creixent amb barrera i compensació, que és un derivat financer, i la liquidació 
és des de el 30 de juny al 30 de setembre de 2015 i està fet amb Catalunya Banc per un import de 
9.243,12€. Pel que han pogut entendre un SWAP és com una mena d’assegurança davant la previsió 
d’uns tipus d’interès alcistes que tots els ajuntaments endeutats contractaven per si els tipus 
d’interès pujava poder fer front a les despeses financeres. La previsió que hi havia en aquell moment 
era que anessin cap amunt i avui dia estan a mínims històrics. El que volen preguntar és quan es va 
contractar aquest SWAP, si és l’únic que hi ha, si això s’ha fet per un préstec en concret o forma part 
d’alguna negociació o renegociació per part de l’ajuntament i si l’ajuntament ha sortit perdent amb 
la contractació d’aquest SWAP, si es va contractar seguint tots els procediments o si es valora que 
s’ha sigut víctima d’una clàusula abusiva i en aquest cas, si pensa fer alguna cosa.

Albert Cañellas
Per acabar, diu que en l’elaboració de la moció sobre accessibilitat han trobat la noticia de l’existència 
d’un pla d’accessibilitat de 2008 elaborada per la Diputació amb col·laboració amb ONCE i alguna 
altra fundació i demanen tenir-hi accés, ja que l’han demanat però no l’han trobat per tal de poder 
llegir i saber si hi ha concrecions respecte a Corbera aprofitables.

Alcaldessa
En primer lloc s’ha parlat de la canonada de Rafamans. Dóna la paraula al senyor Palacios.

Andres Palacios
Explica que en el ple anterior van preguntar per un abocament que hi havia a la Plaça del Mil·lenari 
i ell va respondre que no tenia notícies, demanant que si algú tenia notícies d’alguna mena 
d’abocament seria el responsable de notificar-ho a l’ajuntament. El ple va ser el dia 9. El dia 19, deu 
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dies després, els regidors li fan arribar unes fotografies d’aquest abocament. Van passar deu dies 
més els dies que feia que ho coneixien i no van avisar. A més, l’abocament no està a la Plaça del 
Mil·lenari, està més amunt, però és curiós que en el mateix ple el senyor Albert el va criticar fent un 
comentari al Facebook i van trigar un dia en penjar les fotos al Twiter i no van dir res. A partir d’aquí 
es va actuar, no faltaria més, i s’ha detectat una canonada que no estava localitzada, ni estava 
tampoc en el plànol de clavegueram de l’ajuntament. Es va estar investigant, s’ha aixecat el carrer i 
s’ha vist que havia una arqueta cega en el subsòl que no se sap d’on bé i s’està intentant localitzar 
d’on bé aquesta canonada. És una canonada de 200 i que està donant abocaments i no se sap. Vindrà 
una segona càmera per tal de saber d’ón prové. Encara està vessant una mica a la riera, s’ha 
minimitzat al màxim, però no saben què és el que hi ha allà.

Els demana que abans de penjar-lo al Facebook i que el regidor desconeix aquest abocament avisin 
a l’ajuntament. 

Respecte a les canyes de la riera ja va dir que les canyes que resten estan a l’altra banda de la riera 
però tornarà a parlar amb ells per a veure si poden tenir una més de cura amb el tema de les canyes 
i la recollida però és una constant. 

En el tema de les terres de Can Deu, és un dipòsit de terres de les obres que es va fer Endesa i les 
estan retirant. Provenen d’un soterrament de línies, explicant que han estat forçant a la companyia 
per a que faci soterraments de línies de mitja tensió i aquesta va ser la darrera obra que es va 
aconseguir que es fes, que és la que va des de l’Institut fins al pont de Can Deu.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras pels temes que han sortit.

Rosa Boladeras
Respecte de la llista d’espera dels pisos de protecció oficial en aquests moments no li sap dir, però 
deu estar entre 15 i 20 sol·licituds. Si els interessa és un registre que es va constituir i que funciona 
amb un reglament i si que és veritat que hi ha una limitació en els ingressos tant per la part inferior 
com superior, de manera que la persona pugui assumir el pagament del lloguer i no tinguin uns 
ingressos que pugui accedir a l’habitatge lliure. Es veritat que hi ha una altra via d’ingrés que és a 
través de serveis socials com és el cas d’una família que no tingui ingressos suficients es podria optar 
a accedir. Potser s’hauria de revisar però recorda que en el moment que es van fixar aquests límits 
es va fer d’acord amb la llei a l’habitatge i potser si s’hauria de revisar, però no és de collita pròpia, 
i es va fer servir perquè dit registre de sol·licituds està inclòs en el registre de sol·licitants d’habitatge 
de tota Catalunya. És a dir, es col·labora amb l’Agència de l’Habitatge i per tant, el reglament es va 
sotmetre també i s’està en col·laboració, de manera que una persona sol·licitant d’habitatge que fos 
d’un altre municipi també tindria opció. Diu que es revisarà perquè potser ha quedat obsolet, perquè 
9.000€ anuals són uns ingressos relativament baixos però no sap si realment es considera que el 
preu d’un lloguer no hauria de superar el 30% dels ingressos de la família i si llavors no pot assumir 
el lloguer s’està parlant d’un problema social que potser s’hauria de resoldre per una altra manera. 
Dins del 35 pisos hi ha alguns que estan subvencionats en funció dels ingressos familiars treballant 
conjuntament Habitatge i Serveis Socials.

Sobre el tema de la qualitat de l’aire, en aquest moment la tècnica de medi ambient està de baixa 
maternal i s’assumeix allò que és més peremptori però es cercarà informació i es penjarà algun link 
a una web de referència que pugui donar una idea. 

Respecte les cartelleres està a l’espera de tenir pressupostos de dues opcions per a poder plantejar 
una opció realitzable que pugui fer a 2016 en el nucli urbà. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Gabarron. 



Ramon Gabarron
Sobre el tema del SWAP diu que es va contractar pel govern de la legislatura 2009-2011 amb un 
refinançament que creu es va fer al 2009 però que li podria detallar desprès d’una manera més 
extensa i amb un venciment que ja ha vençut i que creu recordar que va ser un condicionant de 
Catalunya Banc per accedir a una part del refinançament d’aquest endeutament que en aquell 
moment el govern que hi havia va determinar fer.

El resultat del derivat és perjudicial per a l’ajuntament però es va fer d’una manera absolutament 
legal i per tant, en aquest sentit no veu cap condicionant negatiu. Com és lògic, aquests tipus de 
derivats com els SWAP acostumen a  anar a favor de la banca i si bé en un principi semblava que 
sortien uns diferencials positius per a l’ajuntament, per la constant baixada dels tipus d’interès, va 
condicionar aquest tipus d’assegurança que l’única que fa és establir uns tipus determinats i per tant, 
el diferencial s’ha de pagar, al final ha sortit perjudicial per l’ajuntament com s’ha anat veient en el 
transcurs de l’any 2012-2013, però ja no es podia fer res excepte esperar el seu venciment i treure’l 
de sobre. Afegeix que no havia cap més i ja està vençut.

Xavier Miquel
Demana saber la quantitat en pèrdues.

Ramon Gabarron
Respon que en aquest moment no li pot dir però si que li pot mirar i informar.

Xavier Miquel
Comenta que ja hi ha algun ajuntaments que han començat a denunciar aquests derivats com a 
clàusules abusives i que entenen que l’Ajuntament de Corbera també ho podria fer i tindria tot el seu 
suport. 

Ramon Gabarron
Respon que personalment creu que està dins de la legalitat. Es va fer com a condicionant d’un 
refinançament que en aquell moment entén que devia ser necessari. Pot ser abusiu però no il·legal, 
i es pot parlar d’ètica o si és o no correcte, però en aquell moment no estava en el govern i no pot 
determinar les decisions que es van prendre, afegint que se li passarà tota la informació al respecte.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 23:00 hores, 
i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.

L’alcaldessa La secretària

Montserrat Febrero i Piera Maria Abarca Martínez 
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