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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PEL
PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 12 DE JULIOL 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 hi assisteixen:
- Rosa Boladeras Serraviñals, primera tinenta d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa
- Ramon 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 (s’incorpora al punt 2)
També assisteix l’interventor municipal, Javier Vicen Encuentra.
La presidenta obre la sessió i tot seguit es prenen els acords següents:
1. Aprovació acta sessió anterior.
L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta de la sessió anterior amb el resultat
següent:
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), 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, Ramon Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).

2. Incoació procediment operació de crèdit de refinançament préstecs a llarg
termini.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Tinència d’alcaldia de l’Àrea de
Finances, amb el text següent:

CPISR-1 C
Maria Eugènia
Abarca Martínez

CPISR-1 C
Montserrat
Febrero i Piera

“Les entitats locals poden concertar operacions de crèdit a llarg termini destinades al
refinançament d'operacions de crèdit a llarg termini preexistents en els termes previstos
al Capítol VII del títol I, del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL) i ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera
dels ens locals.
L'Ajuntament de Corbera té concertades, entre d’altres, les següents operacions de crèdit:
Entitat
Capital pendent previst a 30/12/2016
Caixabank, S.A.
1.182.826,67 €
BBVA, S.A
1.867.202,46 €
Catalunya Banc, S.A.
1.197.838,25 €

Data de finalització
01/01/2021
26/04/2021
31/03/2020

Ates que es considera adient sol·licitar ofertes per concertar operacions de crèdit llarg
termini per refinançar les operacions de crèdit dels abans esmentades, ampliant el termini
a 8 anys a partir del 30/12/2016, amb l'objectiu d’augmentar la capacitat inversora de la
Corporació al temps que es consolida un nivell d'endeutament a mig termini que es
considera adequat.
Ates que les operacions de crèdit dels ens locals estan subjectes al Principi de Prudència
Financera, d'acord amb el que estableix l'Article 48 bis del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, i que l'Ajuntament de Corbera compleix amb les condicions
d'elegibilitat del Fons d'Impuls Econòmic.
Vist l'article 57 de les bases d’execució del pressupost municipal vigent que regula el
procediment a seguir per a la concertació d’aquest tipus d'operacions, es considera oportú
sol·licitar ofertes a les diferents entitats de crèdit signatàries del conveni de la Generalitat
de Catalunya relatiu a les operacions de crèdit a concertar amb els ajuntaments de
Catalunya a l'empara de la Resolució ECF/1898/2003, de 29 de maig.
S’acorda:
PRIMER. Iniciar la tramitació administrativa per concertar una o varies operacions de
crèdit a llarg termini per un import total de //4.247.867,38 // €, establint-se com a
condicions de la mateixa els següents:
1) Destí de l'Operació de crèdit: Refinançament de les operacions de crèdit a llarg
termini concertats existents amb Caixabank, S.A. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. i
Catalunya Banc, S.A.
2) Import del crèdit: L'import de l'operació de crèdit podrà ser pel total dels
4.247.867,38 € o parcial per l'import de cadascuna de les operacions que són objecte de
refinançament.
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3) Tipus d'Interès nominal: Variable: EURIBOR a tres mesos (l’ entitat financera haurà
d’especificar la data de publicació del tipus aplicable a cada període d’interès) més el marge
que es determini. En aquest cas els períodes seran trimestrals i s'haurà d'especificar la
fórmula de càlcul dels interessos.
4) Comissió d'obertura: A determinar per l 'entitat financera, fixant-se un màxim del
0,10% sobre l'import dels préstecs.
5) Comissió d'Amortització anticipada: Cap.
6) Termini i forma d’amortització: El termini d'amortització serà de 8 anys a partir del
30 de desembre de 2016, sense període de carència. La devolució de capital és farà en
quotes trimestrals vençudes.
L'Entitat financera determinarà la forma d'amortització: mitjançant quotes d’amortització
constants o bé mitjançant anualitats constants comprensives d'interessos i amortització
(sistema francès).
7) Altres condiciones: A determinar per l'entitat financera.
Les ofertes és podran presentar al registre general de l'Ajuntament fins el proper dia 7 de
setembre de 2016, en sobre tancat dirigit a la Intervenció, on hi constarà el nom de
l’entitat financera i la següent inscripció “PROPOSTA PER A CONCÒRRER A L’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE D’UNA OPERACÓ DE CRÈDIT”.
El sobre haurà de contenir, a més a més de les proposicions amb les característiques
bàsiques relacionades en els punts 1 a 7 anteriors, la minuta del contracte així com
qualsevol altra documentació o condició que estimin convenient.
Les ofertes seran valorades per una Mesa formada pel Tinent d’Alcaldessa de l’Àrea de
Finances, Sr. Ramon Gabarrón i Rubio, en qualitat de President de la Mesa, l’Interventor,
la Tresorera, la Secretària, i una funcionària del departament d’Intervenció-Tresoreria que
actuarà com a secretària de la Mesa.
La Mesa formularà proposta a l’òrgan competent, podent decidir d’obrir un nou termini de
presentació d’ofertes, per a les mateixes entitats presentades i/o afegir-ne de noves, si les
ofertes presentades no es consideressin satisfactòries.
SEGON. Convidar les entitats financeres BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CAIXABANK, S.A., CATALUNYA BANC, S.A. i a la resta d’entitats de crèdit signatàries del
conveni de la Generalitat de Catalunya relatiu a les operacions de crèdit a concertar amb
els Ajuntaments de Catalunya a l’empara de la resolució ECF/1898/2003 de 29 de maig,
per tal que, en el seu cas, puguin presentar llurs ofertes.”

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
Ramon Gabarrón
Explica que a l’any 2016 l’endeutament se situarà en un 67% dels ingressos corrents que això
significa vuit punts per sota del màxim legal establert (75%) que dóna autonomia per establir les
necessitats financeres més adequades i pertinents pel municipi sense necessitat d’autorització per
part de la Generalitat. Aquesta nova situació permet replantejar l’endeutament per a aconseguir
millores en el finançament de les operacions, de les inversions i de les despeses. La proposta que
presenten al Ple és de fer un refinançament en l’any 2017 de tres crèdits, per un total global de
4.250.000,00 €, que en aquest moment tenen un venciment programat de quatre i cinc anys, i volen
refinançar-los, conjunta o separadament a vuit anys, per reduir la quantia o quota d’amortització
que en aquest moments es de 1.700.000,00 € per any a 1.200.000,00 € any. Que significa en
números rodons 500.000,00 € menys per any durant els tres primers anys, anivellant les quanties
per tota la vida dels actuals crèdits. Amb això s’allibera 1.850.000,00 € en números rodons en els
propers quatre anys, a raó de 500.000,00 € per any als primers tres anys, que es podran destinar a
inversió o nova despesa si cal. Aquesta nova situació significa que utilitzaran com a mitjana el 8%
dels ingressos corrents per fer front a les amortitzacions de crèdit en compte del 12% que en aquest
moment estan utilitzant. És la diferència entre el 1.700.000,00 i el 1.200.000,00. Això permet reduir
la despesa pressupostària per amortitzacions alliberant recursos, que poden destinar a inversió o
despesa. El refinançament aconsegueix al mateix temps reduir el tipus d’interès, la qual cosa fa un
estalvi d’uns 30.000,00 € en els propers tres anys, sense sobrepassar el 60% de l’endeutament. En
concret, en el 2017 constituiria el 58% dels ingressos i cada any aniria baixant. Per tot això proposa
al Ple iniciar la tramitació administrativa per concertar una o varies operacions de crèdit per la quantia
i condicions que es plantegen.
(En aquest moment s’incorpora al Ple el regidor Antonio Moreno)
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
Eric Blanco
Respon que segons deia el senyor Gabarrón en el passat Ple de març, el deute s’ha anat reduint
segons el que estava previst en el pla d’ajust de 2012 i que exactament va dir “..i cada any s’ha anat
reduint el deute aproximadament en 1.500.000,00 (un milió i mig) com a mitjana per això quan
arribi a 2019 el deute significarà un 34% en 4.500.000,00 € (quatre milions i mig d’euros) i l’esforç
que està fent aquest Ajuntament per reduir el deute es un esforç prou considerable..”. Tenint en
compte doncs la seva intervenció i les declaracions en el Ple de març segueixen mantenint que el
deute a finals del 2019 serà el que anunciava, es a dir 4.500.000,00 i que correspon al 34%
d’endeutament tal com va anunciar al Ple de març. Que el que estan proposant és que tanquin els
ulls i recolzin un moviment que els permet refinançar un deute amb vàries operacions de crèdit per
un import de 4.247.000,00 € (quatre milions dos-cents quaranta-set mil euros) que vencien entre
l’any 2020 i l’any 2021 allargant-ho fins a vuit anys més amb un interès variable encara no
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determinat, per una altra carta blanca i sense que tampoc hagin definit de manera explícita aquesta
nova capacitat de despesa ordinària o d’inversió. Que tenint en compte la manca absoluta de
sensibilitat territorial que han tingut en els pressupostos participatius no genera cap confiança.
Comenta que ja en parlarà posteriorment sobre la visió d’aquest procés que denominen participatiu.
El que poden observar és una clara intencionalitat política en l’aprovació d’aquest punt, una
interpretació política molt evident que no és altra que la d’estar preparant o estar abonant el terreny
per quan d’aquí onze mesos el seu partit ostenti l’Alcaldia. Contenció màxima i austeritat ara, poca
capacitat d’inversió i de despesa durant l’Alcaldia d’Esquerra i carta blanca en la despesa i en la
inversió quan la senyora Boladeras sigui alcaldessa. Molt legítim però massa evident. Poc elegant i
políticament i moralment reprovable. Per tant, per manca d’informació, per aquesta manca de
justificació i per aquesta clara intencionalitat política al servei dels interessos del seu partit el vot del
seu grup serà contrari.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Cañellas.
Albert Cañellas
Comunica que per part de la CUP ja van anunciar que votarien en contra de fer aquest refinançament.
Consideren que aquesta jugada és intentar mantenir un peix que es mossega la cua, d’anar demanant
crèdits per pagar els últims crèdits i que demanar un crèdit per pagar els interessos d’un crèdit, no
és una política amb la que estiguin d’acord en donar el seu suport. Entenen que hi ha situacions en
que pot ser útil per poder finançar un projecte positiu pel poble demanar un crèdit; els agradaria que
això es pogués fer en una entitat pública i no permetre el negoci de les entitats privades, bancs
privats, però no en aquest cas, que és per pagar els interessos d’uns altres crèdits. Els agradaria
saber quins interessos s’han anat pagant, en els últims deu anys, dels crèdits. També els agradaria
saber, en relació a un dels crèdits que encara es manté, que te venciment al 2022, d’uns
2.000.000,00 € amb el BBVA, si la idea és pagar-ho al venciment que hi ha o tornar a demanar un
crèdit per refinançar-lo i allargar-lo més. Veuen positiu poder treure endeutament de l’Ajuntament,
que cada cop el percentatge sigui més baix però no per tornar a endeutar i tornar a augmentar el
percentatge d’endeutament de l’Ajuntament. Demana si els poden respondre a això, si us plau.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Diu que està totalment d’acord amb el plantejament que ha fet el company de Convergència i la
reflexió dels companys de la CUP. Que es tracta de deixar deute vuit anys mes enllà de la que ja
pertoca. Manifesta que tindria que recordar, perquè en l’últim Ple es va dir que el deute de
14.000.000,00 € vencia del 2011 i ell va replicar que aquest deute de 14.000.000,00 € correspon a
totes les obres que es van fer amb el govern socialista de la senyora Boladeras del pàrquing més car
d’Europa. El pàrquing cobert del carrer Sant Antoni és la bogeria més gran que s’ha fet en un
municipi. Encara el podien haver convertit en un centre juvenil, que es un pàrquing caríssim, que
sigui un altre tipus de servei d’infraestructura pública. Són 14.000.000,00 € que venen des del 2006,

els va heretar el primer govern en que hi havia alcalde d’Esquerra Republicana, hi va participar
Iniciativa i van fer el primer pla econòmic financer amb la Diputació de Barcelona. Ve ja de lluny i
sempre s’ha parlat que d’aquets anys passats i l’any actual estem reduint els crèdits, que cada
vegada haurà més diners per fer mes coses, que es podrien fer inversions i el que estan dient o
proposant aquí ara, és vuit anys més. Són aquelles coses que la ciutadania, desgraciadament en el
moment democràtic que tenim, saben el que passa en aquest ajuntament però és molt difícil
d’explicar. I si la ciutadania de Corbera, els quinze mil habitants de Corbera sabessin el que estan
fent potser que dirien prou. Desgraciadament en les eleccions no diuen prou perquè si estan aquí és
perquè tenen la majoria de vots. No es pot dir una cosa al març i ara dir la contrària. I no hi ha un
pla. Podrien parlar si hi hagués un projecte, alguna vegada estaria bé discutir els projectes que es
diguin des de l’oposició. Tenim un poble amb un 14% de gent en atur, que hi ha molts problemes
socials, tenim un poble que no té habitatge, només té els trenta-cinc habitatges de l’herència que
van tenir del desastre de Corbera 2000. No hi ha més, no es fa més, hi ha gent del poble que han
de pagar lloguers que no poden pagar, perquè des de l’ajuntament no es fa res, només el que ve de
la Diputació. S’haurien de fer cent habitatges nous per a la gent jove, encara que el discurs que han
fet ha estat de reduir, de no pagar més, però estaria d’acord, votaria a favor amb un projecte, però
no hi ha res. Pregunta si aquests diners són per repartir entre les regidories. Són un govern que
teòricament, per la gent que el composa d’esquerra republicana i socialistes i els altres companys,
són un govern que clau progressista. I amb això el que estan fent és un govern de dreta. No tenir
un projecte pel poble. Insisteix que un plantejament com el que fan, amb un projecte concret
segurament es parlaria entre tots. Però és que no hi ha res, només endeutament per vuit anys més.
Que la gent s’adonarà i votarà un altre cosa. Però que la gent que vingui tindrà una herència una
altra vegada insuportable. Que no es pot fer res, amb aquesta herència aquest poble no pot
funcionar. Els ingressos són els que hi ha. Creu que una tesis doctoral seria necessària per a Corbera.
Alguna en econòmiques per veure que es tracta de l’Ajuntament que paga l’aigua més cara. Els
impostos. Estan molt contents els que han vingut a viure a Corbera però no amb el que es paga
d’impostos pels serveis que hi ha. Sap que no tenia que fer política i ha fet política. Que està totalment
en desacord amb els que estan perquè no sap com es farà servir aquest estalvi. Si no es discuteix
res el vot d’ells serà contrari. Però com sempre la majoria dels vots l’aprovarà i desgraciadament és
el que passarà com en altres punts del Ple. El seu vot serà contrari també.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
Ramon Gabarrón
Contesta al mateix temps a tots tres tenint en compte que algunes coses que han dit són similars.
Aquest Ajuntament, degut a la crisis al 2011, va haver de fer un pla d’ajust per sortir de l’embolic
en el que estaven ficats amb 5.000.000,00 de dèficit, que hi havia proveïdors que feia un any que
no cobraven. Aquí el senyor Moreno parla de 14.000.000,00, a vegades parla de 16, a vegades de
18. No hi ha hagut mai un endeutament de 14.000.000,00, al menys des de que hi ha ajuntaments
democràtics i el màxim que hi ha hagut realment són 13.000.000,00 quan estava el govern del que
el senyor Moreno formava part; 13.000.000,00 i 5.000.000,00 de dèficit que ens situen amb un
deute total de 18.000.000,00. Amb aquesta situació de 18.000.000,00 de deute total, aquest
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Ajuntament, l’equip de govern que en aquell moment havia, va haver d’afrontar la situació i fer un
pla d’ajust. Un pla d’ajust que s’ha anat complint cada any, per sort i que ara, en el 2016, entra en
una fase nova, molt prometedora i és que, per primera vegada, en aquests cinc últims anys estem
en una situació d’endeutament que ens permet mirar el futur i reprendre les coses que es van deixar
de fer. La situació caòtica ha obligat durant cinc anys a pagar principalment endeutament, sense
abandonar les qüestions socials ni imprescindibles prioritàries. Entrem en una fase nova que es pot
anomenar alegre i que amb els mateixos ingressos que tenim podem revertir el benefici en benefici
del ciutadà o simplement a pagar deute. Insisteix que no estan incrementant l’endeutament, sinó
aplanar i aconseguir que amb un pagament inferior amb 500.000,00 €/any del que s’està pagant ara
i amb uns interessos inferiors als que s’estan pagant ara, aconseguir alliberar un 1.800.000,00 €
(que són dels ciutadans), per dedicar-los a inversions que no s’han pogut fer fins ara i que el municipi
necessita. Que ho estan veient amb una visió catastròfica en lloc d’una visió positiva. Creuen que
aquest Ajuntament no pot abandonar als ciutadans i deixar d’afrontar la realitat d’aquest municipi
d’una manera senzilla. Es millora el cost financer que té l’ajuntament, que no és elevat perquè els
interessos avui dia són baixos, però encara seran més baixos. S’haurà de decidir a que s’ha de
dedicar aquest 1.800.000,00 € que s’allibera en el total dels quatre anys, si a un increment de
despesa o a invertir, mantenir o dotar a l’Ajuntament d’aquelles coses que no en disposa perquè
durant cinc anys ha hagut de fer una política de contenció. Quant al crèdit amb el BBVA, en aquest
moment queda 1.867.000,00 € amb venciment al 26/04/2021 i està inclòs juntament amb el
1.182.000,00 € de Caixabanc amb venciment any 2021 i 1.197.000,00 € de Catalunya Banc amb
venciment any 2020. Pagar aquest crèdits en 8 anys en lloc de 4 anys permet alliberar cada any
500.000,00 € per destinar en benefici del municipi. No comparteixen la visió caòtica que tenen.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Pregunta al senyor Ramon Gabarrón si pot assegurar que els interessos que es pagaran al 2021
seran més barats i comenta que en una pròrroga, al final, es paguen més interessos i que el negoci
el fa el banc no l’ajuntament. Pregunta si amb els diners que es tinguin de més es farà inversió en
cinquanta habitatges més per joves, en ajuts per gent que arriba al poble i que ho està passant molt
malament. Pregunta si es faran servir per fer una ascensor però ja sap que si es fa es rebran diners
d’altra banda. No es pot dir que tindran mes diners i no donar explicacions per a què els faran servir.
Vol que hi hagi una discussió de projectes on fer la inversió d’aquests diners ja que és el que desitgen
els 400 ciutadans que ell representa. No voldria la compra de més vehicles per a la Policia però sí
inversions en habitatges de lloguer per als joves. Venen a fer política per canviar coses a millor, no
per tenir uns diners de més que no saben en què es faran servir. Pregunta si es faran servir per als
sots, problemes de canonades d’aigua i mancances greus que hi ha a les urbanitzacions. Estan
totalment d’acord amb els altres partits de l’oposició i comenta que pel que estan fent no fa falta
polítics, fóra els polítics i que els tècnics facin les coses. Li parla al responsable d’economia i li parla
a la senyora alcaldessa a la que demana que es faci algun projecte. En aquest moment ha de votar
que no.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón
Comenta que el senyor Antonio Moreno s’ha respòs a sí mateix. Respon sobre el tema dels interessos
explicant que no es pot assegurar però que ara hi ha tendències financeres baixistes, avui dia
l’euríbor és negatiu i no és correcte plantejar-se que pujaran. En el cas d’una pujada dels interessos,
no seria tant com perquè no siguin atractius i seria un absurd no aprofitar aquesta bona ocasió
financera. Per altre banda, com qualsevol construcció s’ha de començar pel fonament i en aquest
moment el que han d’aconseguir és aquest refinançament que ja està autoritzat per la Generalitat i
que es vol presentar la proposta a les entitats financeres perquè els hi facin una proposta d’interessos
inferior a la que en aquest moment dóna el mercat. Per tant, plantejar-se en què es gastaran o
invertiran aquests diners no li sembla que sigui l’oportú. Ja es parlarà i tot el que el senyor Moreno
ha dit és veritat, la quantitat de coses que aquest Ajuntament necessita fer i que justifica que hagin
de fer aquesta operació que sense incrementar l’endeutament, que abaratint el cost de l’operació,
permet alliberar en els proper quatre anys 1.800.000,00 €. Primer s’ha d’aconseguir ja que no es
pot fer fins 31/12/2016 i avança que en el proper pressupost faran les propostes d’on dedicar els
500.000,00 € que es podrien alliberar al l’any 2017. Tindrà l’ocasió d’aprovar-ho o discutir-ho en
aquell Ple.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Torna a preguntar pel refinançament o pagament d’un altre deute que, segons informació dels
pressupostos 2016, es d’uns 2.000.000,00 i que venç al 2022. Fa la consulta de com s’han fet els
càlculs dels 500.000,00 € que s’alliberen si únicament es tracta d’una proposta. Ells entenen que el
bancs, i més aquests tres, no permetran una operació de crèdit sense benefici. Amb un interès de
tipus variable i sabent que el mercat financer dóna moltes voltes, com ja els ha passat, és perillós. I
d’altra banda no poden votar a favor cap refinançament ni cap nou crèdit sense saber d’on ve aquest
deute. Els partits polítics es passen les culpes des del 2011 i no ho saben i per això ho tornen a
demanar. Demana una auditoria que els digui d’on ve aquest deute per entendre-ho ells i la
ciutadania. A partir d’aquí podran veure què fan però ara mateix és impossible.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
Ramon Gabarrón
Respon en relació al crèdit que venç l’any 2022 i que hi ha pendents de pagar 2.010.000,00 €. És un
dels crèdits de finançament de proveïdors que ha permès tirar endavant el pla d’ajust igual que un
altre que hi ha del Banc Popular. Desgraciadament finança dèficit que es va generar en un moment
que no s’hauria d’haver generat ja que es van pagar despeses que els ingressos corrents no cobrien.
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Aquets 5.000.000,00 € s’han hagut de finançar de manera extraordinària i la situació del crèdit no
permet refinançar-lo ni fer-ne un altre que no sigui amb les mateixes condicions amb una altra entitat
privada i que sigui més rendible. Aquest, concretament, s’haurà de mantenir fins l’any 2022. Els
altres crèdits són d’inversions que s’han fet en el seu moment i que es volen refinançar per tal
d’alliberar diners i poder-los aprofitar en benefici del municipi. És evident que amb l’interès que recull
el banc, encara que siguin més baixos, al allargar a vuit anys guanyarà mes diners. Si es negocia
amb un altre banc, en el mateix temps de 4 anys, pagant un interès més baix també s’aconseguiria,
en lloc de pagar a l’1 i al 2 % que s’està pagant ara, es pagaran al 0,9% que és aproximadament
per on van els números. Hi hauria un estalvi evident. Si a més es demana un crèdit per quatre anys
més, tindrà un cost financer que serà més baix del que estem pagant, però la suma dels interessos
serà superior. L’interessa al banc però és un bon negoci per a nosaltres perquè alliberem 500.000,00
€ per fer-los servir. Creu que ha explicat tot però si hi ha alguna cosa que ha quedat pendent la
torna a explicar.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Torna a preguntar en relació als projectes de govern que creu que deuen tenir. Tot i que no s’expliqui
específicament en que s’aplicarien aquests diners, si podrien donar una explicació genèrica. És molt
important i vol saber les prioritats que té l’equip de govern. Primer que es digui la veritat, d’on ve el
deute. Es pot veure el pla econòmic financer del 2007 per saber d’on ve. Si hi ha un pla econòmic
financer de la Diputació de Barcelona doncs ja sabem d’on ve, allà està el deute, tretze milions i pico,
catorze. Això és la veritat, però està d’acord que per saber-ho millor s’ha de fer una auditoria. Creu
que mai es farà, que dintre de quatre anys potser si. El més important és saber en què s’invertirà
ara i pregunta al senyor Palacios si la seva regidoria disposarà de més diners per arranjament de les
canonades d’aigua que estan “malfetes”. En aquest cas votarà que sí.
Ramon Gabarrón
Respon que aniran a tot allò que necessiti el municipi.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
Eric Blanco
Comenta al senyor Ramon Gabarrón que presenta una operació com si fos molt beneficiosa quan es
tracta d’una operació d’endeutament i d’encariment d’un deute contret. Primer assegurava uns
interessos més baixos per les tendències i desprès comenta que si pugen no passa res. És fàcil
gestionar els diners dels altres. Interessos més baixos amb una fórmula d’interès variable, a
determinar, amb la incertesa que genera la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, amb unes
eleccions al 2017 de dues de les economies mes importants d’Europa com són França i Alemanya.
Que la presenti com el que és, una operació política per tal que en els propers 3 anys i sobretot quan
la futura alcaldessa, la senyora Boladeras, prengui possessió tingui capacitat per gastar tant despesa

ordinària com capacitat d’inversió. S’ha parlat moltes vegades, van fer una auditoria al 2007 per
saber d’on venia el deute i ens vam ficar dintre d’un pla financer tutelat per la Diputació. Explica que
pot dir d’on venen les desviacions, de la Biblioteca, del pàrquing del carrer de la Pau, de les obres
d’urbanització, de la piscina, del parc Martí Pol, perquè durant el període del 2007 al 2011 no hi havia
capacitat d’inversió ni capacitat de despesa; al contrari, hi havia capacitat per retallar que és el que
imposava el pla financer de la Diputació. Aquesta operació és clarament una operació política per
dotar-se partides per quan vostès tinguin la màxima visibilitat governant i no capacitat financera per
solucionar tots els problemes que tenim a Corbera, ja que es podrien haver anat corregint en tots
aquests períodes. Diu que el vot d’ells serà clarament contrari.
Alcaldessa
Davant la pregunta de quina és l’opinió d’Esquerra respon que estan totalment d’acord amb el
plantejament i afegeix que no és una proposta d’ara, que al principi del seu mandat ja ho van estar
parlant i no va semblar adequat fer-ho en aquell moment per una sentència pendent. Demana es
passi a votació al no haver-hi més preguntes.

“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, Ramon Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Vots en contra: 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).”

3. Modificació de Crèdits 13/2016.
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 o és insuficient, i atès que hi ha un
projecte de despesa d’inversió d’exercicis anteriors amb excés de finançament afectat, i hi
han crèdits d’unes aplicacions pressupostàries de despeses no compromesos, cal tramitar
expedient de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria afectat, i suplement
de crèdit finançat amb romanent de tresoreria afectat i amb baixes per anul·lació d’altres
partides del pressupost no compromeses.
L’interventor municipal ha emès informe favorable que consta a l’expedient.
Atès el que disposen els articles 8, 9 i 10 de les Bases d’Execució del vigent Pressupost;
l’ article 177 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i els articles 35, 36, 37, 38,
49, 50 i 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos.
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S’acorda:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2016 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

Consignació
actual

Descripció

Alta

Baixa

Consignació
final

2016/2/AJUNT/21

34

342

63204

REPARACIÓ I
CONSOLIDACIÓ
ESTRUCTURAL PAVELLÓ
MPAL ESPORTS

2016/2/AJUNT/22

11

1532

60906

TALÚS ENTRE CARRER FONT
VELLA I STA.MAGDALENA

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

TOTAL

0,00

49.107,35

0,00

49.107,35

0,00

39.107,35

0,00

39.107,35

Finançament que es proposa:
Aplicació
pressupostària

Descripció

1.87010

ROMANENT DE
TRESORERIA DESPESES
AMB FINANÇAMENT
AFECTAT

TOTAL

Previsió
actual

Alta

Baixa

Previsió
definitiva

573.904,36

49.107,35

0,00

623.011,71

573.904,36

49.107,35

0,00

623.011,71

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 49.107,35 €, correspon a que
el projecte d’inversió amb codi 2005/2/AJUNT/83 FRANGES DE PROTECCIÓ té excessos de
finançament afectat, ja que el total d’ingressos afectats reconeguts superen el total de
despesa efectuada, i donat que no es preveu la necessitat d’ aquest import d’excés de
finançament a l’esmentat projecte, i atès que els projectes d’inversió no poden estar
sobrefinançats, amb la present modificació de crèdits es pretén transferir als projectes
2016/2/AJUNT/21 i 2016/2/AJUNT/22, per imports de 39.107,35 € i 10.000,00 €,
respectivament, el finançament dels recursos provinents d’un préstec concertat amb el

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. l’any 2005, aplicació pressupostaria d’ingressos
1.91301 Crèdit per a inversió 2005.

B) Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria afectat per
excessos de finançament, segons el següent detall:
Despeses que cal finançar:
Aplicació
pressupostària

Projecte
2016/2/AJUNT/23
2016/2/AJUNT/07

11
13

1532
1722

Descripció

61902

MILLORES C/ABAD ESCARRE

63301

INVERSIÓ REPOSICIÓ
MAQUINÀRIA SERVEIS
PÚBLICS
TOTAL

Consignació
actual

Alta

Baixa

Consignació
final

35.000,00

24.000,00

0,00

59.000,00

2.254,00

2.758,00

0,00

5.012,00

37.254,00

26.758,00

0,00

64.012,00

Finançament que es proposa:
Aplicació
pressupostària

Descripció

1.87010

ROMANENT DE TRESORERIA
DESPESES AMB FINANÇAMENT
AFECTAT

TOTAL

Previsió actual

Alta

Baixa

Previsió
definitiva

623.011,71

26.758,00

0,00

649.769,71

623.011,71

26.758,00

0,00

649.769,71

En el present cas, el suplement de crèdit es realitza per despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a
l’article 35 del RD 500/1990.
Pel que fa al finançament que es proposa amb excessos de finançament, aplicació 1.87010
Romanent de tresoreria despeses afectades per import de 26.758,00 €, correspon a que
el projecte d’inversió amb codi 2005/2/AJUNT/83 FRANGES DE PROTECCIÓ té excessos de
finançament afectat, ja que el total d’ingressos afectats reconeguts superen el total de
despesa efectuada, i donat que no es preveu la necessitat d’ aquest import d’excés de
finançament a l’esmentat projecte, i atès que els projectes d’inversió no poden estar
sobrefinançats, amb la present modificació de crèdits es pretén transferir als projectes
2016/2/AJUNT/23 i 2016/2/AJUNT/07, per imports de 24.000,00 € i 2.758,00 €,
respectivament, el finançament dels recursos provinents d’un préstec concertat amb el
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. l’any 2005, aplicació pressupostaria d’ingressos
1.91301 Crèdit per a inversió 2005.
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C) Suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del
pressupost no compromesos, segons el següent detall:

Despeses que cal finançar:
Aplicació
pressupostària

Projecte

_________

25

4314

Descripció

APORTACIÓ ACOPA
CONVENI DEIXALLERIA

48901

TOTAL

Consignació
actual

Alta

Baixa

Consignació
final

10.000,00

4.000,00

0,00

14.000,00

10.000,00

4.000,00

0,00

14.000,00

Finançament que es proposa:

Projecte

Aplicació
pressupostària

Descripció

Consignació
actual

Alta

Baixa

Consignació
final

___________

25

4314

12003

SOUS DEL GRUP C1
COMERÇ

7.647,88

0,00

1.380,06

6.267,82

___________

25

4314

12100

COMPLEMENT DE
DESTINACIÓ COMERÇ

3.784,04

0,00

684,47

3.099,57

_________

25

4314

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC
COMERÇ

7.102,02

0,00

1.935,47

5.166,55

18.533,94

0,00

4.000,00

14.533,94

TOTAL

En el present cas, el suplement de crèdit es realitza per despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a
l’article 35 del RD 500/1990. Pel que fa a les baixes de crèdits, es consideren reduïbles les
dotacions d’aquestes sense pertorbació dels serveis.
SEGON. Aprovar la modificació del Programa de Finançament del Pla d’Inversions derivada
de la present modificació.
TERCER. Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en els termes d’exposició pública
no es presenta cap reclamació contra el mateix.”
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
Ramon Gabarrón

Explica que aquesta modificació de crèdit és per dotar aquelles partides que s’han quedat curtes o
que no hi estaven pressupostades i cal fer l’obra, la inversió o el servei necessari. L’apartat A) es
tracta d’un crèdit extraordinari que es finança amb romanent de tresoreria afectat per excessos de
finançament per tirar endavant, dins d’aquest any, la primera part de la reparació i consolidació
estructural del pavelló municipal d’esports que està subvencionada per la Diputació i dotar de
39.000,00 € la partida. La segona partida per fer un talús entre el carrer Font Vella i carrer Santa
Magdalena, cal dotar-la en 10.000, €. En total son 49.000,00 € que es vol finançar amb els sobrants
del projecte de les franges de protecció perquè té excessos ja que en el seu moment es va dotar
amb un crèdit i desprès s’hi van aplicar diners del fons europeu. L’apartat B) és un suplement de
crèdit; ja hi havia crèdit a la partida però cal complementar-la perquè s’ha quedat curta per fer les
millores al carrer Abat Escarré, que s’ha de reparar perquè és una zona on la circulació es perillosa.
Hi havia consignats 35.000,00 € i el pressupost que en aquest moment s’ha d’aprovar puja
pràcticament 59.000,00 € per la qual cosa s’ha de dotar amb 24.000,00 € per cobrir aquesta despesa.
S’ha de dotar també amb 2.758,00 € per inversió en maquinària de la Brigada forestal, per adquirir
unes desbrossadores noves ja que les antigues s’han fet malbé. En total són 26.758,00 € que es
poden disposar dels sobrants del projecte de les franges de

protecció. Finalment, l’apartat C)

contempla una modificació de crèdit pel contracte que tenim amb Acopa per al tema de les targetes
moneder que es vol implantar i fan falta 4.000,00 € més per fer front a totes les demandes dels
ciutadans que es calcula que hi hauran. En aquest cas, els diners seran de la mateixa àrea, despeses
de personal, sobrants que no es gastaran. Si hi ha algun dubte ho aclarirà.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Pregunta sobre la primera part del punt A), en què consisteix la reparació dels 49.000,00 € per a la
reparació del poliesportiu que entenen que és un projecte que, de memòria, tenia un cost de
800.000,00 € en total. I l’altre, el tema de les reparacions del carrer Abat Escarré; és un carrer que
sempre va donant modificacions de crèdit i pregunta si hi ha algun problema estructural.
Ramon Gabarrón
Explica que tota aquesta obra, la del poliesportiu, puja 520.000,00 € en la primera fase, ja que està
dividia en dos parts. La primera part s’ha de fer a l’any 2016 i la segona a l’any 2017. La Diputació
de Barcelona finança l’obra en el seu total i ha fet els càlculs del que s’ha de construir al primer any
de tal manera que l’Ajuntament es veu obligat a aportar 39.000,00 € al primer any (2016).
Posteriorment, al segon any (2017) quan la Diputació faci el pagament, quedarà compensat. En
quant a l’altre tema li indica que la regidora de Via Pública li explicarà millor.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
Rosa Boladeras
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Saluda i explica que al carrer Abat Escarré s’ha d’assegurar el talús amb malla i altres materials, i
requereix d’una obra més cara del que es va preveure ja que quan es van aprovar els pressupostos
encara no estava acabat el projecte. El problema que té aquest carrer és el mateix que tenen molts
altres al municipi ja que hi ha grans desnivells i amb les pluges, l’erosió, etc.. s’ha de fer un
manteniment que és costós. Es va enfonsar la punta i ara s’ha de guanyar el terreny aquell
assegurant el talús. La circulació en aquest carrer ara està pràcticament restringida. A ella no li
consta que s’hagi fet una altra modificació, simplement s’ha posat en pressupostos una quantitat
que ha resultat insuficient.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
Eric Blanco
Pregunta en relació a la modificació de crèdits que proposen respecte al conveni amb Acopa pel canvi
que hi hagut de sistema per la gestió de la deixalleria i les bonificacions de la deixalleria. Volen saber
cóm s’ha fet aquesta previsió de la demanda per tal de dotar aquets 14.000,00 €, si està previst un
increment posterior i si es preveu un major ús de la deixalleria amb aquest sistema.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor José Antonio Andrés Palacios.
José Antonio Andrés Palacios
Saluda i contesta que la previsió està feta en base al càlcul del màxim d’aportacions per tot aquest
any. S’han modificat les bonificacions a 0,80 cèntims/aportació i al mateix temps es dóna la
bonificació de l’any passat que no estava prevista. L’any que ve, aquesta aportació, serà d’uns
8.000,00 € anuals. Aquesta modificació és el que s’ha calculat corresponent a l’import a pagar l’any
2015 i la previsió de l’any 2016, en total 14.000,00 €. L’any que ve baixarà. El màxim que tenen
previst amb Acopa són 8.000,00 €.
L’any passat es van pagar uns 6.500,00 € de bonificacions que corresponen al màxim d’aportacions
calculat en base a una taula que hi havia. Ara, com es calcula pel total d’aportacions, l’import serà
similar. S’han posat 8.000,00 € perquè tenen previst fer una campanya de promoció de la deixalleria
per incrementar les aportacions dels usuaris. Tant de bo tingués èxit i s’haguessin de pagar mes
diners, perquè significaria que la deixalleria tindria un bon servei.
Alcaldessa
Demana es passi a votació al no haver-hi més preguntes.

“Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), 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, Ramon
Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC).”

4. Modificació relació llocs de treball i plantilla pressupostària 2016.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria RÈGIM INTERIOR,
amb el text següent:
“El 27 de maig de 2016 (RE 2016/4079) la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya, notifica a aquest Ajuntament que arran de l’entrada en vigor de
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local, que va introduir l’article 92 bis a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, els ens locals amb secretaria classificada en classe segona han de tenir
obligatòriament creat i classificat el lloc de tresoreria com a lloc de treball reservat a
personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
La tècnica de recursos humans ha emès l’informe 99/2016, de data 22 de juny de 2016.
S’acorda:
PRIMER. Aprovar la creació de la plaça de tresorer/a reservat a personal funcionari
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional a la plantilla pressupostària
2016, segons es detalla:
PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA 2016
PERSONAL FUNCIONARI
D'HABILITACIÓ AMB CARÀCTER NACIONAL:
1 TRESORER/A. Subgrup A1. Nivell 25. (Vacant)
SEGON. Aprovar la creació del lloc de treball de tresorer/a reservat a personal funcionari
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional a la relació de llocs de treball
d’aquest Ajuntament, segons es detalla:
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2015
Nº

A

191 02

RD CS SERVEI
07 01 Tresoreria

DENOMINACIÓ DEL
LLOC DE TREBALL
Tresorer/a

RL

AG

CD

F

A1

25

TERCER. Publicar l’esmentada modificació de la relació i plantilla en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
QUART. Notificar l’acord de ple a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya per la creació i classificació del lloc de treball i plaça de tresorer/a d’aquest
Ajuntament.”
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
Ramon Gabarrón
Explica que això es fa per imperatiu legal d’acord amb la LRSAL publicada l’any 2013 i ara, al 2016,
la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya ens notifica que hem de tirar
endavant aquesta disposició de la Llei abans del mes de setembre per crear en la plantilla
pressupostària una plaça de tresorer/a (habilitació nacional). La persona que exerceix aquesta funció
ho fa amb càrrec accidental encara que tingui una altra plaça en propietat. Ens obliga a dotar la
quantia suficient des de l’1 de setembre fins el 31 de desembre, amb casi 15.000,00 €. A partir de
l’1 de setembre qualsevol persona tresorera d’habilitació nacional podria demanar-la. En definitiva
es tracta de crear dins de la plantilla la plaça de tresorer/a que un ajuntament de les nostres
característiques ha de tenir. Si hi ha algun dubte els hi aclarirem.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.
Miracle Guerra
Saluda i comenta que el seu grup municipal vol fer una reflexió davant la creació d’aquesta nova
figura dins de l’organigrama de l’Ajuntament. Una nova figura que ens ve imposada per la legislació
d’àmbit estatal que ara està qüestionada. Sent coherents amb la Moció de suport a la resolució 1/11
del Parlament de Catalunya del 9 de novembre del 2015, moció aprovada per 10 dels regidors
d’aquest Ple, els agradaria intentar plantar una mica de cara a les imposicions que no estiguin prou
reflexionades, valorades i decidides des de les nostres necessitats. Donar valor al que sigui útil i no
al que sigui afegir possible burocràcia i complicació en el dia a dia del nostre Ajuntament.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
Ramon Gabarrón
Explica que és per imperatiu legal. Respectant la seva exposició, li explica que estan obligats a ferho i la mateixa Generalitat ho ha requerit. La Generalitat és el govern de Catalunya i no hi ha una
altra solució que fer-ho.
Miracle Guerra
Respon que és una opció, que han de començar a dir que no, si han de desobeir han de començar
poc a poc probablement.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
Eric Blanco

Aclareix que la Generalitat el que ha fet ha estat traslladar la comunicació que ha rebut per part de
l’Estat, i en aquest Ajuntament no és la Generalitat la que obliga ni l’imperatiu legal ve imposat per
la Generalitat. Presentem mocions i diem que desobeirem i que no ens deixarem imposar i desprès
donem el braç a tòrcer com altres coses i altres mocions que hem aprovat i que vostès no tenen
donat a bé de tirar endavant com, per exemple, el pagament dels tributs d’aquest Ajuntament a la
hisenda catalana. El seu vot serà contrari.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Diu que l’Estat per imperatiu legal no deixa contractar persones, no tenim capacitat de contractar,
però la realitat es que al nostre poble li costarà entre 25.000,00 € i 30.000,00 € una tasca que ja es
venia fent a l’Ajuntament i que no era imperativament necessària i aquests 25.000,00 € anirien bé
per contractar més personal com ara educadors de carrer o als serveis socials al poble de Corbera,
tenint en compte que és un poble del Baix Llobregat amb els mateixos problemes, i que hi ha molta
gent que ho està passant malament amb necessitats d’aliments. Aniria bé dedicar aquests diners de
personal a personal més necessari per al nostre municipi. Diu que votaran en contra perquè aquest
imperatiu legal, per ell, no és imperatiu legal ja.
Alcaldessa
Agraeix les intervencions i demana es passi a votació.

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

5. Ratificació del decret 1176/2016, de 9 de juny de 2016.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
“El 9 de juny de 2016 es va dictar en matèria de personal el Decret d’Alcaldia 1176/2016,
amb caràcter d’urgència, fent ús de la competència establerta a l’article 21.1.k de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i de l’article 53.1.k del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, sent necessari donar compte de la resolució en el següent Ple municipal
a efectes de ratificació.
S’acorda:
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ÙNIC. Ratificar el Decret d’Alcaldia 1176/2016, de 9 de juny, la part dispositiva del qual
resol el següent:
“PRIMER. Nomenar a la senyora M.S.Z. (LOPD), funcionària interina de la plantilla d’aquest
Ajuntament, en la plaça d’auxiliar de gestió, pertanyent a l’escala d’administració general,
subescala auxiliar, grup C, subgrup C2, amb un nivell 14 als efectes de complement de
destinació, adscrita provisionalment a l’àrea de Benestar Social i Gent Gran, lloc de treball
núm.22, amb efectes a 13 de juny de 2016, tot realitzant la corresponent actualització de la
plantilla i de la RLT en els termes del nomenament.
SEGON. Determinar que la funcionària interina podrà cessar en el seu càrrec, a més de
pels motius generals establerts legalment, pels motius específics següents:
-

L’amortització de la plaça per part de l’Ajuntament pels procediments legals que
corresponguin.
La cobertura de la plaça mitjançant el procés de selecció, que de conformitat amb
la normativa aplicable en cada moment, sigui més adient per a la serva cobertura,
i l’Ajuntament considerés necessària la provisió de la plaça.

TERCER. Determinar que tindrà un període de prova de dos mesos, i que la seva dedicació
serà a jornada completa, en l’horari general de l’Ajuntament, el qual podrà ser modificat
atenent a les necessitats del servei.
QUART. Determinar que les seves retribucions seran de //20.713,72// euros bruts anyals,
desglossades en salari base, de 8.462,46.- euros, complement de destí, de 4.312,98 euros,
complement específic, de 6.092,38 i complement de productivitat, de 1.845,90 euros.
CINQUÈ. Determinar que l’hi corresponen 22 dies laborables de vacances anyals, els quals
seran proporcionals a la data d’inici i finalització del nomenament.
SISÈ. Determinar que es donarà d’alta a la seguretat social, per tant tindrà la seva
protecció social mitjançant el règim general.
SETÈ. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la corresponent partida del vigent
pressupost municipal.
VUITÈ. Determinar que el present nomenament s’ha de publicar en el BOPB.
NOVÈ. Notificar aquest acord als interessats.
DESÈ. Donar compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es
celebri, per la seva ratificació.”
Alcaldessa
Explica el contingut d’aquest i els tres següents de forma conjunta, tal com va explicar ja en la
Comissió Assessora. Es tracta d’acordar unes ratificacions de decrets que venen donades per canvis
de personal i que s’han fet amb caràcter d’urgència. Tot s’inicia perquè el lloc de la senyora C.M., la
tècnica de Comerç, va quedar vacant l’any passat. La senyora L.F., destinada a Urbanisme, ha passat
a data 1 de juny a ocupar la plaça d’aquesta persona a Comerç. Per cobrir la plaça d’Urbanisme s’ha

convocat una oposició per una promoció interna per passar d’auxiliar a administratiu i la senyora
E.G. ha guanyat la plaça, deixant Recursos Humans per traslladar-se a Urbanisme. La plaça que ha
quedat lliure de l’E.G. l’ocupa una persona del mateix lloc de Recursos Humans, que és la senyora
C.L. i que en aquestes oposicions que comentem va quedar situada segona. S’ha aprofitat per donar
sortida a unes peticions de persones que estaven interessades en canviar de departament. La
senyora N.V., que estava a Secretaria, ha passat a Recursos Humans a ocupar la plaça que tenia la
C.L., i la senyora C.G., que estava adscrita a Serveis Socials, ha passat a Secretaria. Amb aquests
moviments quedava un lloc sense cobrir, el lloc d’auxiliar administratiu de Serveis Socials i haventhi una bossa d’auxiliars per possibles vacants, es van convocar les cinc primeres persones. S’ha fet
una selecció concreta per aquest lloc, per una persona que ha de fer les tasques tant de caràcter
administratiu com d’atenció al públic. Aquesta plaça ara l’ha guanyada la senyora M.S. i l’ocupa de
forma temporal fins que es pugui treure a concurs la plaça per oposició.
Albert Cañellas
Demana saber per què aquesta última plaça no es treu a concurs encara i per què és provisional. I
per altra banda consulta si la treballadora que ara es regidora quan deixi de ser-ho tornarà a treballar
a l’Ajuntament de Corbera.
Alcaldessa
Contesta que sí tornaria a la seva plaça però no a l’àrea de Comerç sinó al lloc on té ella la plaça
assignada. També explica que no es pot treure a oposició l’altra plaça i per aquest motiu tenen la
bossa, per cobrir vacants. És una vacant que hi ha en aquest moments, però no és una vacant
definitiva. Demana es passi a votació al no haver-hi més preguntes.

“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, Ramon 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).”
6. Ratificació del decret 1091/2016, de 26 de maig de 2016.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
“El 26 de maig de 2016 es va dictar en matèria de personal el Decret d’Alcaldia 1091/2016,
amb caràcter d’urgència, fent ús de la competència establerta a l’article 21.1.k de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i de l’article 53.1.k del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, sent necessari donar compte de la resolució en el següent Ple municipal
a efectes de ratificació.
S’acorda:
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ÙNIC. Ratificar el Decret d’Alcaldia 1091/2016, de 26 de maig, la part dispositiva del qual
resol el següent:
“PRIMER. Nomenar a la senyora M.E. G.V. (LOPD), funcionària de carrera de la plantilla
d’aquest Ajuntament, en la plaça de tècnic auxiliar de gestió, pertanyent a l’escala
d’administració general, subescala administrativa grup C, subgrup C1, amb un nivell
16 als efectes de complement de destinació, adscrita provisionalment a l’àrea
d’urbanisme, lloc de treball núm.13, amb efectes a 1 de juny de 2016, tot actualitzant la
plantilla i la RLT en el moment de la seva aprovació per part del Ple de l’Ajuntament.
SEGON. Determinar que la dedicació serà a jornada completa, en l’horari general de
l’Ajuntament, el qual podrà ser modificat atenent a les necessitats del servei.
TERCER. Determinar que les seves retribucions seran de //24.218,46.-// euros bruts
anyals, desglossades en salari base, de //9.983,82.-// euros, complement de destí de
//4.948,02.//- euros, complement específic de //9.286.62.//-, sens perjudici del triennis
que tingués reconeguts.
QUART. Determinar que es realitzarà el tràmit a la seguretat social de modificació del grup
de cotització de la senyora G. (LOPD), passant del 07 auxiliars administratius al
05 administratius, per tant mantindrà la seva protecció social mitjançant el règim general.
CINQUÈ. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la corresponent partida del vigent
pressupost municipal.
SISÈ. Determinar que el present nomenament s’ha de publicar en el BOPB.
SETÈ. Notificar aquest acord al interessats.
VUITÈ. Ratificar aquest Decret pel Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es
celebri.””
“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, Ramon 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).”

7. Ratificació del decret 1113/2016, de l’1 de juny de 2016.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l'Alcaldia, amb el text següent:
“L’1 de juny de 2016 es va dictar en matèria de personal el Decret d’Alcaldia 1113/2016,
amb caràcter d’urgència, fent ús de la competència establerta a l’article 21.1.k de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i de l’article 53.1.k del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim

local de Catalunya, sent necessari donar compte de la resolució en el següent Ple municipal
a efectes de ratificació.
S’acorda:
ÙNIC. Ratificar el Decret d’Alcaldia 1113/2016, d’1 de juny, la part dispositiva del qual
resol el següent:
“PRIMER. Adscriure provisionalment a la senyora L.F.M. (LOPD), al lloc de treball
núm. 140, com a tècnic auxiliar de gestió de l’àrea de comerç, amb efectes a 1 de juny
de 2016, tot actualitzant la plantilla i la RLT en el moment de la seva aprovació per part del
Ple de l’Ajuntament.
SEGON. Assignar a la Sra. F. (LOPD), amb efectes a 1 de juny de 2016, un complement
de productivitat, per retribuir la responsabilitat concreta derivada de les funcions
realitzades en el servei de comerç, que percebrà mentre les exerceixi, per un import de
//606,06.-// euros bruts anyals.
TERCER. Notificar aquest acord a les persones interessades
QUART. Ratificar aquest Decret pel Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es
celebri.””
“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, Ramon 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).”
8. Ratificació del decret 1122/2016, de l’1 de juny de 2016.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l'Alcaldia, amb el text següent:
“L’1 de juny de 2016 es va dictar en matèria de personal el Decret d’Alcaldia 1122/2016,
amb caràcter d’urgència, fent ús de la competència establerta a l’article 21.1.k de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i de l’article 53.1.k del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, sent necessari donar compte de la resolució en el següent Ple municipal
a efectes de ratificació.
S’acorda:
ÙNIC. Ratificar el Decret d’Alcaldia 1122/2016, d’1 de juny, la part dispositiva del qual
resol el següent:
“PRIMER. Assignar a la senyora C.LL.M. (LOPD), amb efectes a 1 de juny de 2016,
un complement de productivitat, per retribuir la responsabilitat
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concreta derivada de les funcions realitzades en el servei de recursos humans, que
percebrà mentre les exerceixi, per un import de //2.500,12.-// euros bruts anyals.
SEGON. Adscriure provisionalment a la senyora N.V.A. (LOPD), al lloc de treball núm. 15,
com a auxiliar de gestió, al servei de recursos humans, amb efectes a 1 de juny de 2016,
tot actualitzant la plantilla i la RLT en el moment de la seva aprovació per part del Ple de
l’Ajuntament.
TERCER. Adscriure provisionalment a la senyora C.G.B. (LOPD), al lloc de treball núm. 66,
com a auxiliar de gestió, al servei de secretaria, amb efectes a 1 de juny de 2016, tot
actualitzant la plantilla i la RLT en el moment de la seva aprovació per part del Ple de
l’Ajuntament.
QUART. Notificar aquest acord a les persones interessades.
CINQUÈ. Ratificar aquest Decret pel Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es
celebri.””
“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, Ramon 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).”
9. Desestimació recurs reposició contra l’acord plenari de suspensió potestativa
de determinades tramitacions en matèria urbanística.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Alcaldia, amb el text següent:
“El Ple municipal, en sessió ordinària de 10 de maig de 2016, va adoptar l’acord relatiu a
la suspensió potestativa de qualsevol tramitació relacionada amb expedients d’expropiació
per ministeri de la Llei vinculats a equipaments públics pendents de desenvolupament no
adscrits a cap sector, polígon o unitat d’actuació de conformitat amb els articles 73.1, 74.1
i 114.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme (TRLUC). Aquest acord va ser notificat a la Sra. M.A.I.M.d.V el 23 de maig de
2016.
La interessada ha presentat recurs de reposició el 23 de juny de 2016 (RE 2016/4904, de
27 de juny).
La secretària general ha emès informe jurídic el 30 de juny de 2016 amb el tenor literal
següent, prèvia depuració de les dades de caràcter personal:
“ANTECEDENTS
El 16 d’abril de 2009, la Sra. I., com a titular d’una finca ubicada a l’àmbit de Can Llopard
i qualificada en una superfície de 3,24 Ha d’equipament públic, va presentar escrit davant

aquest Ajuntament advertint del seu propòsit d’iniciar l’expedient d’expropiació per
ministeri de la llei, de conformitat amb l’article 108 del Decret legislatiu 1/2005.
El 7 d’abril de 2010, l’Ajuntament va aprovar inicialment una modificació puntual del Pla
General d’Ordenació a Can Llopard que afectava la parcel.la de la interessada. Prèvia la
tramitació corresponent, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona la va aprovar
definitivament el 16 de desembre de 2010 i va procedir a la seva publicació al DOGC de
15 de febrer de 2011.
Contra aquest acord la interessada va presentar recurs contenciós administratiu que va
ser estimat mitjançant sentència núm. 794/2013, de 31 d’octubre, declarant nul.la la
modificació de planejament aprovada.
Segons determina la sentència referida, la interessada va fonamentar aquell recurs
jurisdiccional en les consideracions jurídiques següents: 1. Il·legalitat, incongruència,
arbitrarietat i manca de justificació de les previsions urbanístiques aprovades; 2. Nul·litat
de ple dret de la modificació per desviació de poder; 3. Manca d’una autèntica avaluació
economicofinancera; 4. Manca d’un autèntic informe de sostenibilitat ambiental; 5. Lesió
patrimonial. Obligació d’indemnitzar.
Tot i que la sentència va resultar estimatòria a les seves pretensions, per entendre que la
modificació de planejament no justificava suficientment la nova ordenació, va desestimar
la resta d’al·legacions efectuades per la Sra. I., determinant el següent:

-

-

Inexistència de desviació de poder:
.../... “De esos documentos se extrae que después de que el 16 de abril de 2009 la
recurrente advirtiera a la Administración codemandada de su propósito de inicial el
expediente de valoración de la finca de su propiedad, calificada como equipamiento
público, pero, pocos días antes de que transcurriera el plazo de un año que el citado
precepto dispone para el inicio del procedimiento de valoración por ministerio de la
ley, en concreto el 7 de abril de 2010, tuvo lugar la aprobación inicial de la
Modificación puntual impugnada.
Esa actuación no puede ser considerada como determinante de una situación de
desviación de poder, como defiende la parte actora.
El desarrollo temporal de las actuaciones llevadas a cabo por la recurrente ante la
Administración codemandada y posteriormente por esta Administración con la
aprobación inicial de la Modificación puntual impugna, no resulta suficiente para
poder calificar la actuación administrativa como constitutiva de desviación de poder
pues faltaría el elemento subjetivo, sin que la falta de justificación de la Modificación
puntual haya de determinar la existencia, necesariamente, de ese vicio ya que no
cabe deducir que con la misma se haya pretendido, única y exclusivamente, obstar
la prosecución del procedimiento instado por la recurrente. “…/…
Suficiència d’avaluació economicofinancera:
.../...”los resultados obtenidos con la prueba practicada no resultan suficientes para
desvirtuar la corrección de la información contenida en la evaluación económica
contenida en la Modificación puntual.”…/…
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-

Suficiència de l’informe de sostenibilitat ambiental:
.../... En el apartado II de la Memoria, con el título "Documentació Ambiental", tras
transcribir el contenido del artículo 7 de la Ley 6/2009, de 28 de abril, de Evaluación
Ambiental de Planes y Programas, se refiere que habida cuenta que la Modificación
únicamente afecta a suelos urbanos, se presenta informe ambiental adecuado a las
determinaciones de la misma…./…
…/… Siendo que la Modificación puntual aquí impugnada no tiene encaje en el citado
precepto no era necesaria la evaluación ambiental sino que de conformidad con lo
establecido en el artículo 59.1.f) del TRLU, bastaba con la integración del informe
mediambiental, sin que se haya acreditado la insuficiencia de ese documento…./…

-

Inexistència d’obligació d’indemnitzar:
.../... En todo caso, baste indicar que cuando se aprueba la Modificación puntual
recurrida la regulación de los supuestos indemnizatorios se encontraba contenida en
el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo, y en el artículo 109 del TRLU, sin que
en ninguno de esos textos se disponga indemnización por la previsión de una zona
de dotación privada en un equipamiento público.
Respecto de la advertencia formulada por la recurrente en los términos del artículo
108 de las Normas Urbanísticas del PGM y antes de la aprobación inicial de la
Modificación, tampoco está previsto el derecho a indemnización por el cambio de
ordenación urbanística.”.../…

OBJECTE DEL RECURS I AL.LEGACIONS EFECTUADES
El Ple municipal, en sessió ordinària de 10 de maig de 2016, ha adoptat l’acord relatiu a la
suspensió potestativa de qualsevol tramitació relacionada amb expedients d’expropiació
per ministeri de la Llei vinculats a equipaments públics pendents de desenvolupament no
adscrits a cap sector, polígon o unitat d’actuació de conformitat amb els articles 73.1, 74.1
i 114.5 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, que aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC). Aquest
acord va ser notificat a la interessada el 23 de maig de 2016.
Contra aquest acord la Sra. I. ha interposat el recurs de reposició objecte d’aquest informe
sol·licitant la seva anul·lació en base a les al·legacions següents:
- Nul·litat de ple dret per indeguda aplicació retroactiva de l’article 73.1 en relació amb
l’article 114 del TRLUC a l’expedient d’expropiació per ministeri de la llei instat per la
compareixent en data 16 d’abril de 2009.
A tal efecte cita la sentència del TSJC núm. 14/2014, de 7 de gener, que estima una qüestió
d’il·legalitat plantejada en un cas similar.
- Nul·litat de la suspensió de tramitació dels expedients d’expropiació per ministeri de
la llei: Desviació de poder.

Considera que la única finalitat de l’Ajuntament és la de paralitzar el procediment
d’expropiació per ministeri de la Llei instat en el seu dia i posa en dubte que l’acord sigui
ajustat a dret per quant ha estat adoptat un cop dictada la sentència abans esmentada i
un cop transcorreguts els terminis legals de suspensió d’aquest tipus de tramitació
efectuats per la Llei 2/2014 i modificats per la Llei 3/2015.
A més sembla apuntar una manca de justificació en l’adopció de l’acord ja que afirma que
aquesta suspensió “va dirigida a estudiar una eventual modificació però, no obstant, en
cap moment es parla o es fa menció a cap tipus de circumstància que pugui justificar-la ja
que se suposa que, de concórrer algun fet que motivés aquesta modificació, no només
s’hauria exposat i justificat a l’acord sinó que, a més, donaria lloc a iniciar els seus tràmits.”
En base a aquests arguments conclou que l’acord objecte d’impugnació incorre en desviació
de poder, fent un ús contrari a la finalitat legalment pretesa de l’article 73 i 74 del TRLUC
en relació amb l’article 114.5.
ANALISI JURÍDIC DE LES AL.LEGACIONS EFECTUADES
I. En relació a la indeguda aplicació de l’article 73.1 en relació amb l’article 114.5 TRLUC
a l’expedient d’expropiació instat el 16.04.2009.
En contra del que manifesta la Sra. I. la normativa actual és aplicable al cas que ens ocupa
tant si entenem que es tracta d’un expedient suspès, com si entenem que aquest ja ha
finalitzat.
Si interpretem que l’expedient advertit en el seu dia es troba suspès per les circumstàncies
sobrevingudes posteriorment (aprovació inicial de la modificació del planejament,
impugnació jurisdiccional i suspensió legal de la tramitació d’aquest tipus d’expedients
establerta per la Llei 2/2014 i prorrogada per la Llei 3/2015 fins el 31 de desembre de
2015), la normativa d’aplicació emprada per l’Ajuntament ha estat la correcta.
Abans d’entrar en la justificació d’aquesta afirmació es fa del tot necessari posar de
manifest que la sentència aportada per la Sra. I. per defensar la nul·litat de l’acord en base
a aquesta al·legació no es pot tenir en consideració atès que no és aplicable al cas que ens
ocupa, per versar sobre un acord de suspensió d’expedients expropiatoris adoptat abans
de l’habilitació legal operada per la Llei 3/2012 i, per tant, sense cobertura jurídica.
Dit això, i en quant a la normativa aplicable s’ha d’estar a l’establerta per la Llei 3/2012,
de 22 de febrer, que va donar un nou redactat a l’article 114 incloent-hi en el seu apartat
5è la possibilitat d’adoptar acords de suspensió potestativa en els termes següents:
”5. El còmput dels terminis per a advertir l’administració que pertoqui, per a
presentar el full d’apreuament corresponent i per a adreçar-se al Jurat d’Expropiació
de Catalunya perquè fixi el preu just establerts pels apartats 1 i 2 resta suspès si
els òrgans competents per a l’aprovació inicial d’una figura de planejament
urbanístic adopten l’acord pertinent de conformitat amb els articles 73 i 74. En els
àmbits afectats per aquest acord, la suspensió també comporta la dels
procediments d’apreuament instats davant el Jurat d’Expropiació de Catalunya
d’acord amb la condició segona de l’apartat 2. El còmput dels terminis i la tramitació
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dels expedients d’expropiació per ministeri de la llei iniciats es reprenen si
transcorre el termini de suspensió acordat sense que s’hagi produït la publicació a
efectes de l’executivitat de la figura de planejament urbanístic tramitada. Si la
publicació es fa abans que el Jurat d’Expropiació de Catalunya fixi el preu just dels
béns i la nova figura de planejament no en determina l’expropiació, els expedients
d’expropiació per ministeri de la llei iniciats resten sense objecte. En aquest cas, la
resolució que posi fi al procediment corresponent ha de manifestar aquestes
circumstàncies i ordenar l’arxivament de les actuacions, sense que es produeixi
l’expropiació dels béns.”
L’aplicació temporal d’aquest nou redactat està expressament prevista a l’apartat tercer
de la Disposició transitòria tercera de la mateixa Llei 3/2012, que estableix el següent:
3. Les determinacions sobre expedients d’expropiació per ministeri de la llei de
l’article 114 del text refós de la Llei d’urbanisme, en la redacció d’aquesta llei,
s’apliquen als expedients que, quan aquesta entri en vigor, les persones interessades
encara no hagin presentat el full d’apreuament corresponent davant l’administració
que pertoqui.
A data d’avui la interessada no ha presentat davant l’administració el full d’apreuament,
per la qual cosa queda del tot acreditat que la normativa aplicable és la vigent en aquestes
moments.
No obstant l’anterior, en el cas que ens ocupa es podria entendre, a més, que aquell
expedient ja va finalitzar a la vista de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, de 14
d’abril de 2010, que determinava la improcedència de l’inici de l’expedient d’expropiació
instat. I tot i que la Sra. I. va presentar recurs de reposició el 13 de maig de 2010, que
s’ha d’entendre desestimat per silenci administratiu, no consta la seva impugnació en seu
jurisdiccional, per la qual cosa l’acord ha esdevingut ferm i consentit.
Es proposa, doncs, la desestimació d’aquesta al·legació.
II. En relació a la suposada existència de desviació de poder.
Si bé és cert que la finca de la Sra. I. estava inclosa dins l’àmbit d’una modificació de
planejament posteriorment anul·lada en via contenciós administrativa per les raons que
consten a la sentència, la suspensió potestativa acordada té com a objectiu l’estudi i
avaluació de la conveniència d’una modificació de planejament amb un àmbit i amb unes
finalitats completament diferents, tal com es justifica a l’acord.
Així mateix, en l’expedient resta incorporat l’informe emès de forma conjunta per
l’arquitecta municipal i aquesta secretària general el 28 d’abril de 2016 en el qual s’efectua
una anàlisi de la situació. La interessada podria haver accedit a dit informe sense
problemes si hagués exercit el seu dret d’accés, però en cap moment ha sol·licitat vista de
l’expedient i, sense més, considera que ha hagut desviació de poder.
La jurisprudència és pacífica en entendre la suspensió potestativa com una mesura cautelar
administrativa per a preservar una futura ordenació urbanística que pugui aprovar-se.

En aquest sentit, resulta molt il·lustrativa la sentència 951/2005, de 7 de desembre,
dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (RJCA 2006\271) i que en la part
que interessa determina el següent:
.../... ” 2.–Efectivamente y como resulta conocido por las partes no va a resultar
necesario abundar innecesariamente sobre el caso si bien, en apretada síntesis,
deberá sentarse que nos hallamos ante una medida cautelar administrativa con
efectiva cobertura jurídica, que indudablemente trata de velar sobre posterior y
futura ordenación urbanística que resulte procedente evitando la producción de
hechos, en su caso consumados, que podrían desvirtuar, imposibilitar u obstar la
recta y debida aplicación de ese nuevo régimen.
3.–Siendo ello así bien se puede comprender la tan poca relevancia de las
alegaciones de la parte actora ya que, de una parte, como igualmente debe darse
por sobradamente conocido frente al ejercicio de la potestad discrecional de
ordenación urbanística y en sede de la medida cautelar que nos ocupa no cabe
oponer derechos adquiridos, ordenaciones urbanísticas anteriores, mucho menos
el principio de ir contra actos propios, ni siquiera los más forzados de confianza
legítima o de buena fe o figuras convenidas en su caso de convenio urbanístico,
ya que hallándose en liza el ejercicio de esa potestad ordenadora urbanística y con
perfecta potencialidad innovadora para nuevas ordenaciones que respondan a los
nuevos requerimientos y necesidades urbanísticos lo que, no sin cierta habilidad,
se pretende es su negación.
4.–Tampoco pueden producir los efectos deseados por la parte actora las
invocaciones a la pretendida vulneración del principio de interdicción de la
arbitrariedad al considerarse un cambio fundamental en el régimen de suelo
comprendido en ese ámbito que pasaría a estar clasificado de Suelo No
Urbanizable inadecuado al desarrollo urbano y como Sistema de Parque Forestal,
con apostillas a que todo ello está carente de racionalidad y coherencia, mucho
menos de ajuste al desarrollo urbanístico sostenible, ya que se confunde el
ejercicio del supuesto de suspensión potestativa discrecional de los instrumentos
de planeamiento urbanística, de gestión urbanística y de intervención
administrativa y el supuesto de suspensión y de suspensión preceptiva reglada de
las mismas –artículos 70 y 71 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo
de Cataluña, aplicable al caso por razones temporales– en el mismo sentido el
artículo 71 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, con lo que finalmente
resulte, si es que procede, con la figura de planeamiento que finalmente entre en
vigor, si es que se alcanza ese punto.
Efectivamente en los supuestos impugnados no cabe dudar fundadamente de su
seriedad y procedencia, fructifique o no finalmente en una figura de planeamiento
a que se hace mención, ya que de un lado nos hallamos ante una mera previsión
para estudio y de otro lado nos hallamos ante un planeamiento aprobado
inicialmente por lo que incuestionado el ejercicio de la discrecionalidad en el
concreto ámbito de la suspensión potestativa y resultando reglada y obligatoria la
suspensión por mor de la aprobación inicial sólo cabe concluir en el decaimiento y
rechazo de las alegaciones ofrecidas que tratan de abordar una temática que no
es la propia de los mismos, en su caso, para improcedentemente prejuzgar la
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resultancia de una figura de planeamiento u ordenación urbanística que todavía
nadie ha actuado ni ha visto la luz.
5.–Finalmente sólo cabe destacar que no constando ni siquiera indiciariamente la
concurrencia de desviación de poder ya que sólo consta una posible tramitación
de una figura de planeamiento que ordene urbanísticamente de forma diferente la
ordenación preexistente en la forma que hasta el momento lo ha sido, sólo cabe
calificar de formularia e infructuosa la línea argumental ofrecida que decayendo
debe rechazarse.” …/…
El fet que l’acord sobre la suspensió potestativa s’hagi adoptat un cop transcorreguts els
terminis de suspensió legal de tramitació d’expedients expropiatoris per ministeri de la llei
obeeix a la necessitat de preservar la viabilitat d’una futura ordenació urbanística, tal com
queda acreditat en l’expedient. La seva adopció en un moment anterior simplement
resultava del tot innecessària ja que era la pròpia llei la que impossibilitava la tramitació
d’aquest tipus d’expedients. Per tant, d’aquesta actuació no es pot desprendre, tal com
pretén la interessada, l’existència de desviació de poder.
En conseqüència, es proposa la desestimació d’aquesta al·legació.
CONCLUSIÓ
Per tot l’exposat qui subscriu proposa la desestimació del recurs de reposició interposat
per entendre l’acord de suspensió potestativa de qualsevol tramitació relacionada amb
expedients d’expropiació per ministeri de la Llei vinculats a equipaments públics pendents
de desenvolupament no adscrits a cap sector, polígon o unitat d’actuació adoptat pel Ple
municipal en sessió ordinària de 10 de maig de 2016 és ajustat a Dret.”
S’acorda:
PRIMER. Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat per la Sra. M.A.I.M.d.V
el 23 de juny de 2016 (RE 2016/4904, de 27 de juny) contra l’acord de suspensió
potestativa de qualsevol tramitació relacionada amb expedients d’expropiació per ministeri
de la Llei vinculats a equipaments públics pendents de desenvolupament no adscrits a cap
sector, polígon o unitat d’actuació adoptat pel Ple municipal en sessió ordinària de 10 de
maig de 2016, en base a l’informe jurídic emès el 30 de juny de 2016 per la secretària
general de la Corporació.”
SEGON. Notificar aquest acord a la interessada als efectes escaients.
Alcaldessa
Explica que es tracta de la desestimació del recurs de reposició contra l’acord plenari pres en el Ple
del 10 de maig de 2016, relatiu a la suspensió potestativa de qualsevol tramitació relacionada amb
expedients d’expropiació pel ministeri de la Llei i vinculats a equipaments públics pendents de
desenvolupament. Han presentat un recurs de reposició que ara desestimem basant-nos en l’informe
de Secretaria. Aquesta persona al·lega que l’acord de suspensió potestativa anava únicament dirigit
cap els seus interessos per evitar unes possibles expropiacions i ens acusa d’una suposada existència
de desviació de poder. Comenta que aquest acord no afecta només a aquesta persona sinó també
altres persones. El que presenten ara aquí és la desestimació. 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, Ramon Gabarrón Rubio, Carme
Benito Gómez (PSC).”
10. Creació comissió mixta AMB-Ajuntament per a l’anàlisi del servei municipal
d’abastament domiciliari d’aigua potable.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria de Serveis Públics
amb el text següent:
“El 10 de gener de 1989, el Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va aprovar
l'expedient de contractació per a la concessió del servei municipal d'abastament domiciliari
d'aigua potable. El mateix òrgan, en sessió de 14 de març de 1989, va adjudicar
definitivament aquest servei a l'empresa 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.
L'article 14.c de la Llei 31/2010, de 2 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
reconeix a aquella administració, com a pròpia, la competència relativa al subministrament
domiciliari d'aigua potable o l'abastament d'aigua en baixa, així com la gestió directa o
indirecta de l'aigua.
Atès que la concessió municipal actualment vigent finalitza el proper 4 d'abril de 2019, i
en aquests moments l'Ajuntament ja no ostenta la titularitat d'aquesta competència per
haver estat atorgada per Llei a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per la qual cosa no es
procedirà a formalitzar cap pròrroga del contracte actual, es considera necessari efectuar
una petició formal a aquella administració per tal que procedeixin a la creació d'una
comissió mixta entre ambdues administracions per analitzar la prestació del servei i la
forma de gestió.
S’acorda :
PRIMER. Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la creació d'una comissió mixta
amb l'Ajuntament de Corbera de Llobregat per analitzar la prestació del servei
d'abastament domiciliari d'aigua potable al municipi així com la seva gestió.
SEGON. Notificar aquest acord als interessats als efectes corresponents.”
Alcaldessa
Explica que la proposta va dirigida a sol·licitar la creació d’una comissió mixta Àrea Metropolitana Ajuntament de Corbera per tal d’analitzar el servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua
potable. Dóna la paraula al senyor José Antonio Andrés Palacios.
José Antonio Andrés Palacios
Recorda que al 4 d’abril de 2019 finalitza el contracte formalitzat amb l’empresa Sorea per
subministrament d’aigua i com s’ha parlat altres vegades la idea no és continuar amb aquest
contracte. Ara està dins de l’àmbit de competències de l’Àrea Metropolitana i d’acord a la normativa
es demana la creació d’una comissió mixta entre l’Ajuntament i la mateixa AMB per analitzar la
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situació de la xarxa i saber com quedaria la seva gestió quan finalitzi el contracte. I aquesta és la
proposta, la creació d’una comissió mixta per tractar el tema de l’aigua.
Alcaldessa
Comenta que els regidors de la CUP han fet arribar una petició, també a la secretària, en la que es
demana que en aquesta comissió hi pogués estar un membre de cada partit polític de l’oposició.
Afirma que ja anteriorment, estava d’acord en que participés algun membre de l’oposició però explica
que d’entrada no saben quantes persones formaran part de la comissió i tampoc es plantegen que
hi hagi un membre de cada partit del govern. Hauria de ser una comissió àgil, que es pugui treballar.
No es plantegen que pugui haver-hi vuit persones, ja que són vuit grups polítics. Hauria d’haver-hi
una persona de l’oposició. Haurien de ser ells els que es posin d’acord per escollir la persona. Dóna
la paraula al senyor Eric Blanco.
Eric Blanco
Fa un recull de com s’ha arribat fins aquí. El passat mes de març des de Convergència van obrir el
debat sobre la gestió de l’aigua, sobre la necessitat d’obrir i traslladar aquest debat a la ciutadania
d’una manera clara i transparent per dotar-la de la informació i capacitat de poder decidir sobre quin
era el seu model de gestió d’aigua que havia de ser per als propers anys. L’ha preocupat el que ha
dit el senyor Palacios de la possibilitat de no continuar, ells havien dit que no continuarien i el que
l’agradaria sentir és que ho digués de forma contundent fins que no coneguem una decisió entre la
ciutadania. Al passat mes de maig Convergència va presentar una moció on demanaven precisament
el que vostès proposen avui i varen modificar els punts d’acord ja que des de la mateixa AMB no
posen cap oposició ni condició per a la creació de la comissió mixta. Per tant és competència del
govern de l’Ajuntament decidir els representants que participen en aquesta comissió i no veu
problema en que participi un representant de cada grup polític, perquè el que s’està demanant és
que sigui mes transparent i pública. Creu que no ho fan amb determinació, que ho fan arrossegats
per les circumstàncies. Que ells han demanat en vàries ocasions que a més d’aquesta comissió mixta
es comprometin a obrir un procés de participació ciutadana i que disposin d’una informació
transparent, no condicionada pels partits. Condicionaran el vot del seu partit, el seu suport, al
compromís del procés que els demanen. Concretament demanen que assumeixin tres propostes:
crear la comissió mixta entre l’AMB i els responsables de tots els grups polítics del Consistori que
vulguin participar, posteriorment obrir un procés de participació ciutadana per tal de traslladar
aquesta informació i, en tercer lloc, volen demanar al govern el seu compromís de sotmetre aquesta
decisió última organitzant una consulta popular i vinculant per tal que sigui la ciutadania, lliurament,
qui decideixi el nostre model de gestió de l’aigua en els pròxims anys. Agraeix que tinguin a bé a
considerar-ho.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Afirma que sí els agradaria que quedés per escrit que en aquesta comissió mixta, com a mínim hi
hagués un membre de l’oposició. Un representant de les diferents sensibilitats que pot haver dins
d’aquest Ple, bàsicament perquè no hi tenen confiança de com es procedeixi amb aquest tema. Es
van assabentar, per part de l’AMB, que l’Ajuntament els hi havia dit que no tenien cap intenció de
gestionar el servei ells mateixos. Volien delegar totes les competències a l’AMB. Explica que els va
arribar un document que hi diu clarament que l’Ajuntament vol delegar la competència a l’AMB i que
aquesta decidís com es gestionaria. Es van indignar, ja que des d’un temps s’havia parlat de la
participació ciutadana i ells estan totalment en contra de la gestió per part de l’AMB. Van presentar
una Moció per tal que l’empresa Aigües Ter Llobregat, que va ser privatitzada fa quatre anys, tornès
a mans públiques i ha estat un tema important per a la CUP. Van acceptar retirar-la perquè entenen
que ells el que han de lluitar és pel tema de Corbera. No els agrada aquesta introducció, no
comparteixen aquesta percepció de que la competència de l’aigua és de l’AMB i volen trencar amb
aquest discurs de que al ser la competència de l’aigua de l’AMB no es pot fer res. En un altre cas, el
del Cau de la Guineu i la seva ampliació, encara que no tingui competència l’Ajuntament està
intentant que s’acabi la segona fase. Amb l’aigua encara hi ha més opcions. Els hi agradaria saber

l’opinió d’Esquerra. Segons l’AMB passaria a un empresa mixta amb capital 85% (70% Agbar i 15%
Holding de la Caixa) privat i 15% públic (AMB). L’AMB vol que sigui pública. Si fos així els hi agradaria
més del que hi ha ara. Ells s’oposen fermament, els hi sembla com la TMB que saben com treballa.
No volen una nova TMB per a l’aigua. És una empresa pública que treballa amb gestió privada i un
cementiri de polítics, té mes de 600 directius amb sous fóra de conveni. Els sembla una vergonya.
Hi ha altres opcions que l’ajuntament pot fer. El Reglament del servei del cicle integral de l’aigua va
ser suspès pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè entre moltes altres coses i anant
ràpid es va dir que s’havia fet una concessió a dit a Agbar. Amb el nou reglament, en l’article 3.5 diu
que, per motius de millorar l’eficàcia en la gestió del servei, l’AMB podria delegar en un municipi
metropolità la competència per la gestió del servei de l’abastament en el seu territori. Ells estan
presentat al·legacions perquè consideren que la competència de l’aigua es municipal i encoratgen als
altres grups polítics per si volen presentar al·legacions a aquest reglament abans del 29 de juliol. És
en el que està treballant la CUP. L’article 14 de la Llei de l’AMB diu que la gestió és metropolitana,
encara que reconeix que hi ha subordinació, però hi ha dues lleis de rang superior que qüestionen
aquest article, com són la Llei de règim local, en l’article 25.2.C i el Decret legislatiu 2/2003. Tots
dos diuen que la gestió d’abastament d’aigua és competència municipal. Per exemple Ripollet
municipalitzarà el servei de l’aigua. Entenen que s’ha de fer un debat i que Corbera necessita
gestionar l’aigua.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
El seu posicionament sobre el tema que es presenta en relació a que es comunicaria a Sorea que no
es renovaria i que es crearia una comissió mixta, i a que les peticions que ha fet el company de
Convergència les han tombat, creuen que els problemes de Corbera son molt grans en concepte
d’inversió en tot el que és la conducció de l’aigua. Que ni l’AMB ni la Diputació han invertit a Corbera
i estem amb moltes fuites d’aigua, etc.. A part d’aquest problema hi ha un altre del que es va
assabentar a la Comissió Assessora. Saben que Corbera és el segon poble amb l’aigua més cara al
Baix Llobregat. Som l’únic municipi a Catalunya que paguem al mateix preu per l’aigua que s’ha de
comprar a l’ATLL i que quan arriba al municipi l’hem de bombejar nosaltres afegint una despesa,
només d’electricitat de més de 100.000,00 €/any i que significa una greu injustícia que ja fa molts
anys que està passant amb el tema de l’aigua. És una informació que no s’ha d’amagar, senyora
alcaldessa i senyora Boladeras. La població de Corbera no ho sap, que ens està costant més de
150.000,00 €/any d’electricitat més reparacions a part del preu de l’aigua. Aquí si que hi estaríem
d’acord tots en informar al poble d’aquest problema d’injustícia de fa anys i que els regidors no hem
fet res perquè no estaven assabentats. És un problema afegit. Tal com deia el company, dintre de
l’AMB no hi seriem res. És molt important la informació al poble, posar alguna pancarta. Que els
disset regidors hi estiguéssim d’acord que s’ha de fer alguna cosa. Proposa donar-lo a conèixer al
poble, perquè reivindiqui, mitjançant web i pancartes i si les han de pagar els partits, estaria disposat
a pagar els 100,00 € que cobra cada mes de l’ajuntament, com iniciativa. Per tant, demana una
resposta també d’aquesta proposta.
Alcaldessa
Contesta que tot i que la competència és de l’AMB, ells en cap moment han dit que volen que ho
porti l’AMB i evidentment poden demanar la gestió per Corbera però abans han de tindre els números
i saber en quines condicions està tot. El model que més els agradaria és el que doni més qualitat al
poble de Corbera i que sigui el més econòmic. A l’AMB tothom paga la mateixa tarifa. I si al final es
decidís que la gestió de l’aigua la portés l’AMB, ara no ens podríem afegir a l’empresa que hi ha,
s’hauria de fer una licitació. I l’AMB tampoc no sap encara que farà, si tirarà cap a un model o altre,
i per això és molt important poder fer la comissió mixta. Dóna la paraula al senyor José Antonio
Andrés Palacios.
José Antonio Andrés Palacios
Afirma que la finalitat de tots els presents és la mateixa: la millor qualitat d’aigua, la millor gestió i
el millor preu. No sap si la millor gestió és la pública o la privada i vol saber els números. L’equip de
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govern no es posiciona aquí. No entren en el tema de les lleis, com actualment la competència és de
l’AMB, reclamen un informe i desprès ja parlaran. Van manifestar la voluntat de no continuar amb
Sorea. Explica que l’aigua ve de l’ATLL i té un cost elèctric impressionant. L’aigua a Corbera és de
les més cares que hi ha. A diferència d’altres municipis tenim de canonada 14 m/habitant. L’aigua
surt a un preu desmesurat, té una xarxa antiga que provoca per averies un manteniment excessiu.
No saben si aquest ajuntament té ara mateix capacitat per gestionar una xarxa com la que tenen.
L’AMB és la que ara pot dir millor com està la xarxa. Per això apostar sense tenir informació per una
gestió pública o privada seria esbojarrat. Ens diuen, dos anys abans demaneu una comissió. La
comissió ve a ser tècnica pràcticament, no és per opinions polítiques, és per a que treballin els tècnics
i diguin com està la xarxa. Ell es compromet que farà tot el possible per valorar el que es farà en el
seu moment i considera que amb un representat de l’oposició és suficient per obtenir la informació i
desprès ja es farien les xerrades aquí. Si participa molta gent en la comissió el que fa es alentir el
temps. Ja arribarà el moment de decidir què es fa amb l’aigua quan sapiguem el cost. Hi ha per
davant casi tres anys. Hi ha tota la transparència entre l’equip de govern i l’oposició. Els ciutadans
podent tenir tantes opinions com número d’habitants però primer s’ha d’obtenir la informació i a
partir d’aquí l’Ajuntament prendrà les decisions en el sentit que sigui. Ara mateix, ens agradi o no,
la competència la té l’AMB. Que assumeixin la seva responsabilitat. No sap si pot ser bo però tenen
una capacitat econòmica que Corbera no té i estem dintre de l’AMB per altres serveis que ens aporten
més diners del que nosaltres aportem amb subvencions i ajuts, etc. Van dir a l’AMB que si entraven
volien les mateixes condicions que la resta d’associats amb les mateixes tarifes, les mes baixes; que
tenen 30 milions per fer inversions, per manteniment. S’ha d’esperar a tenir tota la informació per
fer les valoracions, sense polititzar i per trobar la millor opció per a Corbera. Dijous han de venir de
la Diputació ja que es va demanar un estudi per tema fuites o els problemes que es trobin. Sorea no
ha fet cap inversió. Nosaltres tampoc hem pogut però ara arriba un moment que s’han de prendre
decisions. Demana que participin tots d’aquest debat amb mesura amb el que es digui i que quan es
tingui tota la informació es pot donar a conèixer a la ciutadania.
Alcaldessa
Atès que ja no queda cap punt de l’Àrea de Finances pendent de debatre, l’alcaldessa autoritza
l’interventor a poder marxar de la sessió. Tot seguit, dóna la paraula al senyor Eric Blanco.

Eric Blanco
Diu que proposen una forma de gestió molt antiga. Ells precisament demanen la formació d’una
comissió mixta, en que l’AMB no condiciona el nombre de persones, en que poden participar tots els
grups polítics del Consistori. També demanen que posteriorment s’obri un procés de participació
ciutadana per tenir tota la informació i posteriorment decidir el model per al seu municipi. Els
preocupa perquè quan ell feia aquestes peticions, la setmana passada, a la Comissió Assessora la
senyora Febrero va fer el comentari de que la democràcia participativa ja es feia cada quatre anys i
li contesta que diu molt de les carències del seu lideratge dintre del govern. No entén quina és la por
que pot tenir un govern a obrir debats participatius. No entén com un govern que vol governar i no
te res a amagar, pot estar en contra de passar la paraula a la ciutadania per tal de que ells mateixos
puguin decidir. El que els han demanat són propostes perfectament assumibles. Si els veten la
participació en aquesta comissió ho demanaran a través del seu grup metropolità de Convergència
perquè volen transmetre la seva visió encara que no s’han posicionat si volen una gestió directa o
indirecta. Que els posicionaments dels grups polítics poden condicionar però que la ciutadania té
capacitat per decidir per sí mateixa. Demana que, com es una decisió important, s’obri aquest procés,
deixin participar a tothom i sotmetin aquesta decisió a la consulta sobirana de la ciutadania.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Comenta que també han parlat amb l’AMB i no hi ha cap condicionant sobre la comissió mixta. Que
es tracta d’una comissió política perquè s’han de resoldre temes polítics i que tindrà el recolzament

dels tècnics de la Diputació i en aquest cas del municipi. Aquesta comissió mixta passarà per dues
fases, la primera d’un bon diagnòstic i assessorament tècnic. Hi està d’acord amb els companys de
la CUP de no tenir una empresa mixta, tal com es ara, privada. Demanarà què significa una empresa
pública i privada, vol saber tot. Tenir informació dels tècnics municipals, que són pocs i dels tècnics
de l’AMB que coneixen molt bé Corbera i que parlaven de Corbera i La Palma que segurament, cada
vegada més tindrem que mancomunar serveis. Volen una diagnosi del que significarà si és privat,
del mixt públic i del municipal amb dades i números de Corbera.
Alcaldessa
Contesta que ara no estan decidint res. L’únic que estan demanant és la creació d’una comissió mixta
per obtenir les dades. La decisió no es prendrà.
Antonio Moreno
Insisteix que aquesta comissió mixta és la que prendrà la decisió, diu que està claríssim. Faran les
propostes i el Ple decidirà. Plantejarà les tres propostes. I si no donen aquesta informació del cost si
fos municipal, públic o mixta no saben per què volen aquesta comissió.
Alcaldessa
Aclareix que amb la comissió s’haurà de saber primer quin es l’estat de la nostra xarxa, una diagnosi.
No es decidirà res. Quines inversions es tindrien que fer però no es debatrà en cap moment el tipus
de model que sigui. D’entrada, ni l’AMB sap en aquests moments cap a on tirarà. Nosaltres hem de
saber si tenim unes deficiències. Intuïm que sí i que fa falta una inversió. Hem de saber de quants
diners estem parlant i un cop ho sapiguem s’haurà de veure si es pot tirar endavant municipalitzantho o no. Ja havia dit que ni es contemplaven de estar-hi els quatre partits que formen l’equip de
govern, perquè entenen que les comissions per treballar han de ser àgils i que es pugui tirar
endavant. Estan parlant d’un tema a tres anys vista i no es poden permetre allargar-ho. I no tenen
cap problema que hi hagi un membre de l’oposició, és un tema ja parlat que volen que sigui àgil.
Consisteix en que es puguin posar d’acord. Per ells és molt millor que estiguin participant.
(Hi ha una intervenció del senyor Antonio Moreno i la senyora alcaldessa demana si us plau que
esperi, que parlarà primer el José Antonio Andrés Palacios i que desprès li donarà la paraula).
José Antonio Andrés Palacios
Diu que s’està parlant pràcticament d’una comissió tècnica, ja que per desconeixement de la resta
de la gent s’ha de deixar treballar als tècnics perquè ells facin una valoració. A partir d’aquí ja faran
reunions, ja parlaran, però que vagi un representant de l’oposició per saber com funciona, no han
de prendre cap decisió. Demana si us plau que no es polititzi el tema de l’aigua. Es faran totes les
reunions en el seu moment.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Respon que sap com funciona, però el que no sabia és el cost de més de 100.000,00 €. i li diria al
senyor Palacios que segurament és perquè ho havien ocultat, però això seria una ofensa.
José Antonio Andrés Palacios
Li diu que està als comptes de cada any. És públic i que ells no s’ho han llegit mai.
Antonio Moreno
Afirma que el problema es que el senyor Palacios està a favor de Sorea, que diu una cosa però farà
l’altra. La falta d’inversió que s’ha fet aquí sempre estaven al govern. Que sempre estan els mateixos,
socialistes, al govern ja que porten molts anys. Recrimina a la senyora Boladeras el tema del pàrquing
i el deute de quan la Diputació va fer el pla econòmic financer. El que passa és que no ho escolta
ningú. Que cridin al Ple no passa res, la gent no està assabentada.
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Alcaldessa
Demana si us plau que no s’entri en desqualificacions, ho demana a tothom. Dóna la paraula al
senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Explica que per tal de votar favorablement, demana que s’inclogui un punt que digui que algun
membre de l’oposició hi serà present en aquesta comissió mixta. Que consti per escrit als acords de
Ple. Sobre el tema de la Llei tampoc no hi entraran ja que són temes de jurídics i d’interpretació de
la Llei i que, per tant, pot ser d’aquí tres anys estem en una altre situació. Vol saber que pel tema
de l’estat de la xarxa, si es garanteix que entrant en l’empresa mixta ens finançaran.
(La resposta es que no ho saben).
Continua dient que desprès de tants any i que havent en el contracte amb Sorea una comissió de
seguiment no saben si s’han reunit alguna vegada i quines han estat les conclusions. Diu que el tema
de l’aigua és tot menys transparent. S’està parlant de coses que la gent no coneix. Des de la factura
de l’aigua que amaga coses que la gent no sap, com analítica, rendiments, etc. I sinó que el hi diguin
on poden tenir aquesta informació. En quant a la politització, entenen que són les empreses privades
que fan mercat amb l’aigua. El 90% de l’aigua de tot el mon es pública. Una empresa privada com
és Sorea es fica en això per un negoci: Si fos pública, aquest suposat benefici es podria reinvertir en
temes de canonades i de deficiències del servei.
José Antonio Andrés Palacios
En relació a les lleis, no sap el que passarà en un futur. Actualment és el que diu la Llei. Quant a la
garantia de la xarxa no la tenen, i és per aquest motiu que volen fer una inspecció. Si que es va fer
un seguiment per saber on estaven les averies, de 1.300.00,00 € on tenen constància. Però dijous
vindrà una empresa a comprovar aquests punts on no tenen constància. És aquest el motiu pel qual
es farà aquesta inspecció ara. Que el seguiment es fa, al menys des de que ell està en aquest
Consistori i per això tenen constància on son les averies. Han tingut fuites que ho ha pagat tot el
municipi. Que s’havia baixat al 60 % (el 66% es l’ideal), ara recuperaran. El tema de les fuites es
important. Quant a la transparència, tota la informació es pública. Si el ciutadà la busca i la demana
la pot trobar. La memòria de Sorea es pública cada any. Les analítiques són correctes. Les inversions
que s’han fet com Ajuntament han estat en reparacions i ara es farà una altra bastant important
d’1.300.000,00 € en reparacions o reposicions d’aquella xarxa que està més desgastada o que té
mes anomalies. Les inversions en relació al contracte de Sorea, que des de fa més de 30 anys, són
del municipi, no de Sorea. És un contracte que es van trobar tots i allò que no agrada s’intenta
modificar. Quan arribi a final de contracte no sap quina solució serà, si pública o privada. De moment
els han de donar informació. Està d’acord amb que hi hagi un representat de l’oposició perquè volen
transparència en aquest tema i els que facin falta però quan tinguin la part tècnica. Ell no posa en
qüestió la capacitat de qualsevol d’ells però no són tècnics. Amb les conclusions, tots prendran les
decisions.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
Eric Blanco
Diu que no poden donar suport a aquesta proposta quan estan vetant que altres membres del
consistori puguin participar. No votaran a favor si no es comprometen a obrir un procés de
participació ciutadana i no votaran a favor si no es comprometen a que la decisió última sigui
consultada a la població.
Xavier Miquel
Insisteix que no entenen el tema de la Llei, que les lleis son interpretatives. Es això
buscant la CUP. Tenen informació de la federació d’empreses d’aigua municipalitzada
d’allà es del 92% de rendiment. Aquí s’ha dit que el 66% era l’òptim. Evidentment si
privada les pèrdues li són igual però si es pública no. Amb el 66% de rendiment vol di

el que està
i la mitjana
és empresa
que el 34%

que es paga s’està perdent, ja no a nivell econòmic sinó a nivell ecològic s’està perdent l’aigua. Li
sembla una barbaritat.
José Antonio Andrés Palacios
Confirma que el rendiment de l’AMB es del 76%. Que li està parlant d’una empresa que porta quatre
pobles amb una xarxa relativament nova i nosaltres una xarxa antiga amb reparacions. Fa dos anys
estàvem al 65%, dues fuites han fet baixar el rendiment. Amb la reparació d’aquestes dues fuites
ens tornarem a posicionar per sobre del 70% de rendiment molt a prop de l’AMB, amb una xarxa
que té 50 anys gairebé. No es pot comparar amb unes xarxes que han fet una inversió fabulosa en
les seves instal·lacions. Que s’estan fent esforços com el 1.300.000,00 € d’inversió que fan ara i no
serà tot. I millor un tercer interlocutor que ens digui com està tota la instal·lació per prendre una
decisió.
Alcaldessa
Explica que s’hauria de fer una esmena ja que no constava que hi estiguessin d’acord en que hi
hagués un membre de l’oposició. Desprès de consultar-ho amb la secretària en el punt tercer seria
incloure que, en la representació municipal d’aquesta comissió, haurà de comptar amb un
representant de l’oposició.
(Es fa la consulta de quants seran els representants de l’equip de govern).
Diu que no ho saben, perquè no saben si ho delegaran en tècnics. Això no ho han acabat de parlar.
Primer haurien d’aprovar aquesta esmena. Abans de passar a votació dóna la paraula al senyor
Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Comenta que està totalment en desacord amb el plantejament que es faci una diagnosi, per primera
vegada ben fet, de l’aigua a Corbera. Espera que surti d’aquesta comissió mixta la diagnosi i,
políticament, ja decidirem nosaltres quina és la millor forma de gestió de l’aigua. Encara que ICV
estem per la municipalització de l’aigua perquè té més avantatges, inclús a Corbera. Segurament
per la inversió que caldrà, hi haurem de demanar ajuts a la Diputació, a l’AMB, a la Generalitat a
l’Estat, a qui sigui. Perquè no tenim recursos suficients al que hipotèticament creiem que passa amb
l’aigua a Corbera. Espera que puguin anar els companys de la CUP, que ho defensen millor que ells,
per defensar la municipalització del servei de l’aigua. Està segur que la majoria de gent d’Esquerra
Republicana també defensa això. Per tant votarà favor.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
En relació a l’esmena que s’ha de fer, demana que no es concreti que hi haurà un membre ni un
representant de cada un dels partits de l’oposició, sinó que hi haurà representació de l’oposició.
Alcaldessa
Hi està d’acord en fer aquesta esmena presentada per la CUP i demana que es passi a votació
modificant el punt primer de l’acord que quedaria de la manera següent:

“PRIMER. Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la creació d'una comissió mixta
amb l'Ajuntament de Corbera de Llobregat per analitzar la prestació del servei
d'abastament domiciliari d'aigua potable al municipi així com la seva gestió. La part
municipal d’aquesta Comissió, haurà de comptar amb representació de l’oposició.”
Abans de passar a la votació de l’esmena dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
Eric Blanco
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Fa la consulta abans de votar, que s’està concretant amb un representant de l’oposició. Si vol dir que
hi hauran dos, o que només serà un.
Alcaldessa
Respon que ha començat dient que ells hi estan d’acord que ha d’haver una persona de l’oposició.
No canvia, és el mateix. Repeteix que la part municipal d’aquesta comissió haurà de comptar amb
representació de l’oposició. Demana es torni a passar la votació, de l’esmena i el punt. Abans, però,
torna a donar la paraula al Sr. Blanco.
Eric Blanco
No hi està d’acord amb l’esmena i li sap greu quedar-se sol davant de la defensa que es veti a tots
els partits de l’oposició la participació, per la seva tasca de fiscalització en l’acció del govern, en
aquesta comissió. Que la senyora alcaldessa ho ha dit ara, que només permetran la participació d’un
membre de l’oposició. Per tant el seu vot es contrari.
Dit això es passa a la votació de l’esmena amb el resultat següent:

“VOTACIÓ ESMENA:
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel
Ripoll i Puertas (MPC), 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, Ramon Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Vots en contra: Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC).”
A continuació es procedeix a la votació de la proposta la qual, un cop incorporada aquesta esmena
queda de la manera següent:

“El 10 de gener de 1989, el Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va aprovar
l'expedient de contractació per a la concessió del servei municipal d'abastament domiciliari
d'aigua potable. El mateix òrgan, en sessió de 14 de març de 1989, va adjudicar
definitivament aquest servei a l'empresa 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.
L'article 14.c de la Llei 31/2010, de 2 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
reconeix a aquella administració, com a pròpia, la competència relativa al subministrament
domiciliari d'aigua potable o l'abastament d'aigua en baixa, així com la gestió directa o
indirecta de l'aigua.
Atès que la concessió municipal actualment vigent finalitza el proper 4 d'abril de 2019, i
en aquests moments l'Ajuntament ja no ostenta la titularitat d'aquesta competència per
haver estat atorgada per Llei a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per la qual cosa no es
procedirà a formalitzar cap pròrroga del contracte actual, es considera necessari efectuar
una petició formal a aquella administració per tal que procedeixin a la creació d'una
comissió mixta entre ambdues administracions per analitzar la prestació del servei i la
forma de gestió.
S’acorda:
PRIMER. Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la creació d'una comissió mixta
amb l'Ajuntament de Corbera de Llobregat per analitzar la prestació del servei

d'abastament domiciliari d'aigua potable al municipi així com la seva gestió. La part
municipal d’aquesta Comissió, haurà de comptar amb representació de l’oposició.
SEGON. Notificar aquest acord als interessats als efectes corresponents.”
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel
Ripoll i Puertas (MPC), 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, Ramon Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Vots en contra: Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC).”
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco
Eric Blanco
Lamenten profundament haver-se quedat sols en la defensa d’aquests postulats de participació de
totes les forces polítiques de l’oposició. Lamenten també haver-se quedat sols en els postulats de fer
participar a la gent i de demanar el seu compromís per obrir un debat de participació ciutadana i
lamenten també que no es tingui en compte que aquesta decisió última hauria de ser de la ciutadania.

11. Aprovació festes locals 2017.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Alcaldia, amb el text següent:
“En el DOGC núm. 7135 de 6 de juny de 2016 s’ha publicat l’Ordre TSF/137/2016, de 30
de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2017 i en
concret l’article 2 determina que s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, a proposta dels ajuntaments.
S’acorda:
PRIMER. Fixar que les festes locals a Corbera de Llobregat per a l’any 2017 seran les
següents:



Dimarts, 17 de gener
Dissabte, 22 de juliol

SEGON. Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya.”
Alcaldessa
Explica que no hi ha cap variació sobre les festes locals del proper any 2017. Demana passar a
votació.
Abans, però, el Sr. Èric Blanco es queixa del Sr. Gabarrón perquè quan estan parlant els membres
de l’oposició fa comentaris i se’n riu del que estan dient. Li demanaria una mica de forma i d’educació
per tal de participar en aquest Ple.
L’alcaldessa respon que ella ja ho ha demanat abans a tots.
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“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), 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, Ramon Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC).”
En aquest moment l’alcaldessa explica que passen a la part de control, però que atès que hi ha
representants de la PAH amb motiu d’una de les mocions s’altera l’ordre de debat de les tres incloses
a l’ordre del dia, si no hi ha oposició de la resta de regidors, i que en primer lloc es discutirà la
corresponent al punt 14 de l’ordre del dia per tal que després puguin, si volen, abandonar el Ple. No
obstant, a l’acta es farà constar el debat i votació seguint l’ordre prèviament establert.
(el debat i la votació duts a terme en aquest moment es traslladen al lloc de l’acta que li correspon
segons l’ordre del dia).

12. ERC-MOCIÓ Per un nou país lliure de corrupció d’estat.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal d’ERC, amb el text
següent:
“El diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de l'interior en
funcions i candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, i Daniel de
Alfonso, cap de l'Oficina Antifrau, en què es demostra la persecució dels poders de l'estat
contra Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya. Amb
la intenció de fer descarrilar el procés d'independència, el ministre Fernández Díaz, amb la
connivència del cap de l'Oficina Antifrau, va intentar construir casos de corrupció per
desacreditar els partits favorables a la independència de Catalunya davant de la societat.
Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats en aquestes
gravacions, no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Les forces polítiques
independentistes són perseguides per tots els poders de l'Estat espanyol per entorpir que
compleixin el mandat de la ciutadania de Catalunya.
La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat civil que ha
convocat manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets.
Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar per
enfortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació de
la corrupció.
Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta qualsevol
intent de discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar impunes fets
com els descrits, propis d’estat totalitaris.
Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un Estat.
S’acorda:

Primer. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat exigeix la dimissió, tant del Ministre de
l’Interior en funcions, el Sr. Jorge Fernàndez Díaz, com del Director de l’Oficina Antifrau de
Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso Laso, ja que en cas de confirmar-se aquesta informació,
haurien pogut fer un ús indegut del seu càrrec a l’intentar perseguir i reprimir
ideològicament a polítics independentistes.
Segon. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat a les accions que
tant el Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per
esclarir els fets i demanar responsabilitats a les persones implicades.
Tercer. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un nou
país lliure de corrupció d’Estat.
Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya
i a l’Associació de Municipis per la Independència.”
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Explica que la moció es presenta arran de la difusió de la gravació d’unes converses entre el Ministre
d’Interior en funcions i candidat del partit popular per Barcelona, senyor Jorge Fernàndez Díaz, i el
cap de l’Oficina Antifrau, el senyor Daniel de Alfonso, en les quals quedava demostrat la persecució
contra Esquerra i contra Convergència Democràtica de Catalunya amb l’única intenció de fer
descarrilar el procés d’independència. Malgrat aquest intent de construir casos de corrupció, no s’ha
trobat cap indici dels mateixos. Es procedeix a la lectura de la moció.
Alcaldessa
Demana que es passi a votació al no haver-hi més comentaris.

“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, Ramon Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP).”
13. ERC, PSC, GIU, MPC, IMC I CDC-MOCIÓ suport iniciativa “Anem a mil”.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals d’ERC, PSC,
GIU, MPC, IMC I CDC, amb el text següent:
“La remuneració de qualsevol lloc de treball ha de permetre viure dignament, i això ara no
passa al nostre país. Una de cada cinc persones amb feina es troba en situació de risc de
pobresa (més de 637.000 catalans i catalanes, segons les darreres estimacions oficials).
El Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent és considerat injust per les institucions
europees, que recomanen augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de
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vida decorós als treballadors i treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix l’article
4.1 de la Carta Social Europea.
Actualment els sous de les ocupacions més ben remunerades són gairebé un 400% més
elevats que el de les ocupacions no qualificades. És necessari un món laboral més just, per
reduir les desigualtats salarials i aconseguir una societat més justa.
“Anem a mil” és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un salari digne
per a totes les persones que treballen al nostre país, i que proposa que el salari mínim real
a Catalunya esdevingui de mil euros mensuals a 14 pagues.
La iniciativa “Anem a mil” vol impulsar un canvi de model laboral i productiu al nostre país,
sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció dels
governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions col·lectives
en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur que viu el nostre
país, entre tots els agents socials, econòmics i polítics, cap a una nova Catalunya on tothom
pugui viure amb dignitat.
Atès que l’actual Salari Mínim Interprofessional, fixat pel govern espanyol en 655,20€, és
insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una persona per
poder viure a les ciutats catalanes.
Atès que amb un salari mínim de 1.000 € es contribuirà a la millora de les condicions de
les persones treballadores amb un salari per sota d’aquest llindar, reduint així la pobresa i
la desigualtat. Caldrà generar incentius per a la formació i per la millora de la productivitat.
Amb un SM més alt, augmentarà la capacitat de consum i de l’activitat econòmica, i
s’assolirà, així, una distribució de la renda més justa i una societat més cohesionada.
S’acorda:
1.- Manifestar el suport de l’Ajuntament a la iniciativa ciutadana per un salari digne “Anem
a mil”.
2.- Assegurar que les retribucions del personal de l’administració local no siguin inferiors
als 1000€.
3.- Assegurar que en les contractacions ja existents amb les empreses que intervenen en
la prestació de serveis o subministraments a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat es
comprometin a garantir una remuneració mínima de 1.000 € als seus treballadors i
treballadores.
4.- Assegurar que en les futures licitacions públiques s’adoptaran mesures normatives que
condicionin a aquelles empreses subcontractades o receptores de recursos municipals, a
adoptar el SM de 1000€ al seu personal contractat.
5.- Realitzar un pla de treball conjuntament amb les empreses del municipi, comerços i
sindicats per difondre, treballar i establir el SM de 1000€ en totes les empreses del
municipi.

6.- Fer arribar aquest acord a la Plataforma Anem a Mil, als sindicats, a tots els grups del
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació
de Municipis de Catalunya i al Consell de Ciutat.”
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Saluda i dóna lectura a la moció.
Alcaldessa
Dóna la paraula als representants d’“Anem a mil”.
Representant d’“Anem a mil”
Explica que són conscients que els ajuntaments no tenen competència en matèria de determinació
del salari mínim interprofessional però són els que estan més a prop d’ells i és el camí per arribar a
instàncies més altes. Si s’ajunten tots els ajuntaments poden tenir més força. No parlen d’una qüestió
de progressistes contra lliberals, es tracta d’una qüestió de dignitat. La OCD va advertir, recomanar
a l’Estat espanyol que una pujada de salaris és el motor per crear feina i parla de l’OCD i del Partit
conservador anglès. Vol que la patronal no s’aixequi mai d’una taula de negociacions. Tenim sous
mínims interprofessionals de 555.00,00 €, és a dir del que val un lloguer a l’àrea metropolitana. La
raó principal, és la dignitat humana. Com s’ha dit a la moció, hi ha 637.000 famílies catalanes que
no arriben a final de mes. Si algú es pot posar davant seu i dir-li que no té dret d’arribar a final de
mes, treballant quaranta hores/setmana, aleshores que voti en contra. Dóna les gràcies.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
Agreix la proposta, iniciativa i paraules d“Anem a mil”. En la seva explicació ha dit que no és una
qüestió de dretes o d’esquerres sinó de dignitat que hi hagi salaris dignes. Ells creuen que el propi
salari ja es una indignitat. Per ells la lluita de classes va molt més enllà d’augmentar els salaris i és
canviar les relacions de poder i canviar la utilitat de la propietat privada. Però qualsevol avanç, com
el que s’està proposant, és positiu i totalment necessari per lluitar. Els agradaria que els acords que
proposa aquesta moció es portin a terme en aquest ajuntament. En vist d’altres mocions que s’han
aprovat i que els seus acords no s’han portat a terme i fins i tot s’ha arribat a dir que no cal portarlos a terme en la seva integritat, tal i com estan escrits perquè ja s’entén que el important es la idea
que hi ha darrera de la moció. No, volem que es portin a terme tal i com estan escrits. Els hi agradaria
saber la informació real de les persones que depenen de l’ajuntament i ara mateix reben un salari
inferior a 1.000,00 €, inclòs les persones que tenen contractació de temps parcial i evitar picaresques
en aquests tipus de contractació. Volen assegurar-se que totes les persones que estan treballant
tinguin un contracte, que es portin a terme totes aquestes mesures i assegurar-se de l’organització
dels treballadors, l’organització sindical i les inspeccions de treball que són totalment necessàries.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
Eric Blanco
Agraeix i explica que volen demanar, en el mateix sentit, que apart d’aprovar mocions, s’han de
reproduir en la pròpia acció política. Que fa poc ell els hi demanava, tal com fan altres ajuntaments,
que no acceptin baixes temeràries que acaba repercutint en les condicions laborals dels
treballadors/res d’aquesta empresa. És una lliçó de vida el que ens estan donant avui aquestes
persones, al donar-los la veu i tot el que estem aprenent nosaltres del que estan explicant. Vostès
volen vetar aquesta participació i crec que, avui més que mai, es necessària. Agraeix la participació
de la PAH i d“Anem a mil”. Creu que cal donar la veu a la ciutadania perquè expliquin de viva veu
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quines són les problemàtiques, ja que ells moltes vegades estan allunyats d’aquestes problemàtiques
i per tant és molt necessària la participació.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Vol afegir que qualsevol empresa que treballi per l’ajuntament, a partir d’aquesta moció, deixi de
treballar si els seus treballadors cobren menys de 1.000,00 € les quaranta hores. Ha sentit que la
regidora deia que cap treballador de l’ajuntament cobra menys de 1.000,00 € per 40 hores, però
saben que hi han moltes empreses que treballen per l’ajuntament que no és així. El que també està
dient la moció, igual que han fet a Cornellà i altres municipis, és que aquestes empreses no puguin
treballar per nosaltres si no fan efectiva aquesta moció que s’aprovarà avui aquí.
Alcaldessa
Demana que 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, Ramon Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Abstencions: Alfonso Olarte Rodés (PP).”
14. PSC, ERC, MPC, GIU, IMC I CDC-MOCIÓ en defensa de les polítiques de lluita
contra l’emergència habitacional.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals PSC, ERC, MPC,
GIU, IMC I CDC, amb el text següent:
“Els grups polítics del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), d’Esquerra Republicana
de Catalunya (ESQUERRA), de Moviment pel Canvi (MxC) i del Grup Independent
d’Urbanitzacions (GIU), integrants del Govern Municipal de l’Ajuntament de Corbera,
atenent la petició de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, proposen al Ple l’aprovació
de la següent Moció:
EXPOSICIÓ

DE

MOTIUS:

Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del Govern de l’Estat, en funcions des de
desembre de 2015, de judicialitzar la política recorrent davant del Tribunal Constitucional
normes que afecten els drets bàsics de la ciutadania i atemptant d’aquesta manera contra
la sobirania del Parlament de Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió
de diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel Govern en funcions davant
d’un tribunal mancat de legitimitat.
La crisi econòmica ha impactat de forma dramàtica en la vida de milers de persones que,
a causa de dificultats econòmiques sobrevingudes, no poden cobrir les seves necessitats
més bàsiques. Segons dades del Consell del Poder Judicial, als darrers 7 anys, la traducció
social d’aquesta crisi a Catalunya han estat 68.274 desnonaments, xifra que suposa el
15% del total dels desnonaments executats a tot l’Estat espanyol. Només a l’any 2015 es

van produir 15.557 desnonaments, és a dir, una mitjana de 43 desnonaments al dia.
Centenars de milers de persones s’han vist excloses del dret a un habitatge.
D’altra banda, en els darrers deu anys, el preu de la llum s’ha incrementat en un 83% i
l’aigua una mitjana del 66%. El Síndic de Greuges, al seu informe d’octubre de 2013 sobre
la pobresa energètica a Catalunya, documenta els impactes socials, sanitaris i
mediambientals de la pobresa energètica i denuncia el sobreesforç que implica l’acumulació
de deutes vinculats al pagament de factures de la llar. A Catalunya 320.000 famílies tenen
problemes per fer front al pagament dels subministraments bàsics, enfrontant-se a
situacions de precarietat extrema i exclusió social, econòmica i residencial.
En aquest context, són els ens locals els que reben en primera instància l’impacte social
d’aquest problemàtica i els que han hagut d’abordar-la incrementant els recursos destinats
als serveis socials i fent actuacions per incrementar el parc públic d’habitatge.
Ara, davant els constants recursos i sentències del Tribunal Constitucional, la present
moció, que té com a objectiu garantir els drets bàsics de les persones que es trobin en
situació d’exclusió residencial o de vulnerabilitat energètica, proposa al Ple l’adopció dels
següents
S’acorda:
Primer.- Rebutjar enèrgicament l’actitud del Govern de l’Estat espanyol de recórrer davant
del Tribunal Constitucional les iniciatives legislatives aprovades a Catalunya per pal·liar la
pobresa energètica i l’accés a l’habitatge.
Segon.- Exigir al Govern de l’Estat la immediata retirada del recurs presentat contra la
Llei de la Generalitat de Catalunya 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, així com d’altres
recursos anteriors que afecten mesures legislatives d’aquests àmbits.
Tercer.- Donar suport als acords presos a la cimera de 3 de maig de 2016, mantinguda
entre el Govern de la Generalitat, els ens locals i els grups promotors de la Iniciativa
Legislativa Popular (ILP), en el sentit de:
1.- Tramitar i aprovar una nova Llei urgent que garanteixi la cobertura que donaven els
articles 2 (procediment extrajudicial), 3 (procediment judicial), 4 (extensió al fiador de la
cancel·lació del deute), 5 (lloguer social obligatori) i 7 (cessió obligatòria), impugnats pel
Govern central, amb participació dels ens locals i de les entitats impulsores de la ILP en la
seva redacció.
2.- Crear una comissió de treball, formada per Generalitat, ajuntaments i grup promotor
de la ILP amb l’objectiu d’activar de forma immediata les mesures d’urgència que han de
cobrir el buit dels articles impugnats mentre no es creen els instruments per a substituirlos.
3.- Signar de manera immediata el conveni entre la Generalitat de Catalunya i les
companyies distribuïdores de gas i electricitat per a l’aplicació de la Llei 24/2015 de
mesures urgents per fer front a la pobresa energètica que inclogui la creació d’ajuts a fons
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perdut destinat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial i
a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen per la prestació de serveis.
Quart.- Des de l’Ajuntament, impulsar dins del possible les iniciatives previstes en la llei
24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica, llei que és fruit d’una iniciativa legislativa popular i que va ser aprovada
pel Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2015 per unanimitat, així com continuar
impulsant accions per evitar desnonaments per impagament d’hipoteca o de lloguer i
buscar mecanismes de segona oportunitat per cancel·lar deutes concrets per habitatge
habitual.
Cinquè.- Instar el Govern de la Generalitat a mobilitzar els immobles en mal estat de
conservació aplicant l’article 32 i 40 de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge i l’article 4 del
Decret 1/2015 que permeten l’expropiació o ús temporal per fer complir el deure de
conservació i rehabilitació. Demanar també que s’ampliï la relació de municipis que es
consideren àrees de demanda residencial forta i acreditada.
Sisè.- Instar el Govern de la Generalitat a aprovar una partida extraordinària destinada a
ajuts al pagament del lloguer per evitar desnonaments per impagament de lloguers.
Setè.- Instar el Govern de la Generalitat que s’exigeixi a les entitats financeres i als grans
tenidors d’habitatge que segueixin aplicant els mecanismes i criteris que estableix la Llei
24/2015.
Vuitè.- Traslladar els presents acords al Consell Econòmic i Social i de la Taula d’Habitatge,
al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol, als Grups polítics
del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, a les empreses subministradores
de serveis al municipi i a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.”
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
Rosa Boladeras
Explica de manera resumida que els senyors de la PAH, arran de diverses trobades que han
mantingut, els hi van demanar portar al Ple aquesta moció que reivindica que es pugui portar a terme
el que s’havia legislat a nivell de Catalunya i que en essència significava que els bancs, a l’hora de
desnonar o executar una hipoteca, havien d’oferir obligatòriament un lloguer social als que fins aquell
moment eren els propietaris de l’habitatge. Ha estat recorregut per part del Govern central, es va
portar al Constitucional i per tant queda en suspens aquesta Llei i l’obligació dels bancs d’oferir un
lloguer social. El que es reclama des de la PAH i des de altres sectors socials, és que puguin posar
en marxa polítiques d’habitatge i una legislació adequada on quedi recollit. Llegeix els acords
d’aquesta moció que es proposa.
Alcaldessa
Dóna la paraula als representants de la PAH.
Representant de la PAH
Explica que recull tot el criteri que la PAH, a nivell de tot Catalunya i d’Estat, està plantejant. Que la
realitat és que a Catalunya la voluntat és molt més gran, encara que alguns partits que estan donant
suport a nivell de Catalunya no ho estan fent a nivell d’Estat. També ho estant denunciant
públicament. Desitgen que qualsevol Llei que surti sigui com aquesta. No el que sigui el contrari de
la necessitat social. Agraeix i demana que no es quedi només amb una moció sinó que es reculli el
criteri del problema social que existeix.

Alcaldessa
Demana que es passi a la 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, Ramon Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP).”

15. Moció CUP sobre el fons de temàtica feminista a la biblioteca municipal.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal de la CUP, amb el
text següent:
“Actualment l’Àrea de Polítiques d’Igualtat de Corbera de Llobregat compta amb un ampli
fons de temàtica feminista gestionat, enriquit i ampliat per la tècnica d’igualtat. Un fons
de documentació d’interès rellevant que esdevé inaccessible per a moltes persones perquè
en desconeixen la seva existència.
Des de la CUP Corbera apostem per la difusió i l’accés d’aquest fons documental a tota la
població. És per això que proposem que aquests documents siguin traslladats a la biblioteca
municipal del poble, Can Baró, per, d’aquesta manera, ampliar i enriquir l’actual catàleg
amb la incorporació d’un gruix de documents de temàtica feminista.
Atès que els ajuntaments, com a institucions més properes, són imprescindibles en el camí
de la lluita contra el patriarcat.
Atès que l’Àrea de Polítiques d’Igualtat compta amb un ampli desplegament de
documentació relacionada amb els estudis de dones, feministes i de gènere.
Atès que és necessari dotar les noves generacions de referents femenins i de fer visible
la dona dins la història de la humanitat. Una història ocultada als llibres d’història
tradicional i que, ara més que mai, cal fer visible per a apoderar-nos.
Atès que per a entendre la lluita feminista actual esdevé imprescindible comprendre la
història i l’evolució del feminisme, conèixer el passat per a entendre el present i tenir a
l’abast documentació que expliqui la lluita del feminisme al llarg de la història.
Atès que és important tenir accés a una literatura que no reprodueixi els rols de gènere,
que aporti una mirada crítica a aquestes relacions i trenqui amb el binarisme com a
normativitat i amb la novel·la clàssica que reprodueix els patrons de l’amor romàntic i
heterosexual.
Per tot plegat, el grup municipal de la CUP proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1.- Traslladar el fons documental i les publicacions de caire feminista a la biblioteca
municipal de Can Baró.
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2.- Permetre l’accés, sense limitacions, del fons de temàtica feminista a totes les persones
treballadores de l’ajuntament, amb la finalitat de desenvolupar una funció formativa i
pedagògica.
3.- Redistribuir la partida dels pressupostos de polítiques d’igualtat per a l’ampliació
d’aquest fons.
4.- Donar a conèixer l’existència d’aquest fons, mitjançant jornades de portes obertes i
exposicions, amb l’objectiu de fer arribar aquesta documentació a totes les persones.”
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.
Miracle Guerra
Saluda i llegeix la moció.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfonso Olarte.
Alfonso Olarte
Pregunta si en aquest tema és físicament possible el traspàs dels llibres a la biblioteca, com ja es
va parlar a la Comissió Assessora, o només donar publicitat a l’existència d’aquest fons.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.
Arturo Martínez
Vol explicar la posició del vot d’aquest govern respecte aquesta moció:
Actualment, el “Centre de Documentació de Dones de Corbera de Llobregat”, compta amb un fons
de 650 exemplars de llibres i 88 audiovisuals. Molts d’aquests documents son molt tècnics i de poc
interès per la ciutadania en general.
L’objectiu inicial del Centre de Documentació és promoure i afavorir el coneixement, estudi i debat
de les Polítiques d’Igualtat oferint informació documental especialitzada. Per aquesta raó, tant els
criteris de funcionament i de gestió, així com de classificació temàtica dels documents han seguit la
normativa de la “Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres” de l’Estat Espanyol tal
com segueix “l’Institut Català de les Dones”.
Aquesta xarxa es basa en les premisses i objectius de “The Women’s Library” (UK), amb les finalitats
d’aconseguir l’empoderament de les dones i el canvi de rols, així com preservar la memòria
documental de les dones. Entenem doncs que la proposta entorn al canvi d’ubicació de la
documentació del “CIRD” (Centre d’Informació i Recursos per a Dones) a la “Biblioteca Municipal de
Can Baró” pot ser d’interès per afavorir la difusió d’aquests documents i aproximar-los a part de la
ciutadania que no té contacte amb l’Àrea de Polítiques d’Igualtat. No obstant, s’hauria d’estudiar si
aquesta proposta és vàlida en una biblioteca convencional ja que fàcilment es pot perdre la
perspectiva de gènere i aquest és l’objectiu principal del recull d’aquests documents.
Recordem que la xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona no contempla la classificació
temàtica amb perspectiva de gènere, i la única biblioteca d’aquesta xarxa que sí que el manté és la
“Biblioteca Francesca Bonnemaison”, que supleix la manca de perspectiva de gènere en la
classificació, atorgant un espai propi per la documentació especialitzada amb dones i en igualtat.
Si això signifiqués una pèrdua de la perspectiva de gènere no val la pena; amb una visió “Feminista”
això s’hauria de haver valorat.
Actualment, ja es permet l’accés a qualsevol persona, tant usuàries de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat
com a les alienes a la mateixa.
Es podria crear una partida, però seria per a projectes concrets. Per exemple, la implementació de
la “maleta coeducativa”.

Normalment, aquest Fons documental és utilitzat per professionals del circuit de violència masclista,
del CAP, d’Ensenyament, etc..., son documents molt tècnics que també es poden aconseguir
mitjançant cessions de la Generalitat i altres institucions.
L’únic possible avantatge seria la seva visibilització.
Per tot l’esmentat, votarem negativament aquesta moció relativa al trasllat del Fons Documental.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Carme Benito.
Carme Benito
Diu que com ha dit el senyor Arturo Martínez, la classificació de la Biblioteca ve determinada o bé
per edats o a nivell de caràcter general, no específic d’un fons documental com és el que tenen en
Polítiques d’Igualtat en aquest moment. Les dues tècniques tenen la coordinació, des de la biblioteca,
hi ha coneixement que existeix aquest fons documental. Qualsevol petició d’un llibre que en la
biblioteca no es trobi, es demanarà per poder-lo facilitar a tothom que ho demani. I com ha dit el
senyor Arturo Martínez hi ha una limitació d’espai a la biblioteca.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.
Miracle Guerra
Explica que volen que aquest fons sigui accessible i que evidentment són els tècnics que ho han de
decidir. Creuen que és molt importat que aquest fons passi a la biblioteca perquè li dóna visibilitat a
la causa feminista, uns valors, una cura, una accessibilitat que no la tindrà a Polítiques d’Igualtat. És
una manera de posar en valor tot el que envolta el mon de les dones i valorar la feina de les persones
que han aconseguit aquest fons documental i seria més visible.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Carme Benito.
Carme Benito
Respon que hi està d’acord amb el que diu però que la Biblioteca Can Baró no té un espai concret
per al tema d’igualtat de la dona i es perdria en tota la classificació general.
Miracle Guerra
Li pregunta si no es pot crear. Encara que no sigui tècnica en biblioteconomia treballa en una
biblioteca i sap que existeix, dintre de les matèries dels coneixements generals, el feminisme. Hi ha
un apartat que és feminisme i creu que no es tindria que crear un de nou. Torna a dir que és una
visió general i que voldrien que fos una feina per les persones tècniques.
Carme Benito
Respon que la biblioteca entra dintre de la xarxa de biblioteques de la Diputació, que en l’informe
que s’ha demanat a la tècnica de la biblioteca, específica que a l’any 2005 quan es va crear l’Àrea
d’Igualtat ja es va començar a parlar d’aquests temes i era molt difícil encabir una cosa amb l’altre.
Creu que tant l’Àrea d’Igualtat com l’Àrea de Cultura poden fer difusió de l’existència d’aquest fons
documental molt especialitzat a nivell professional en l’Àrea d’Igualtat.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Vol afegir que a la Facultat universitària on treballa, des de quasi més de 5 anys, la biblioteca depèn
de la Generalitat de Catalunya. La metodologia bibliotecària d’aquest Facultat és la mateixa que fa
servir el sistema de la Generalitat de Catalunya, ja que és un equipament públic. Hi ha un apartat
de gènere i igualtat. Si es creu que és necessari es fa possible. Tot i que no té tota la informació
votarà a favor perquè hi ha intenció que hi hagi major visibilitat i donar protagonisme al treball que
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s’ha fet, durant molts anys, des d’Igualtat; un treball intel·lectual molt gran a part del servei que
fan. La biblioteca pública ha de posar al servei del ciutadà la temàtica que tenim. Confirma que votarà
a favor.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.
Arturo Martínez
Vol afegir que si ells tinguessin clar que no es perdria la perspectiva de gènere amb aquest fons
documental, a part de que tinguessin l’espai suficient per tenir-la, no hi hauria cap problema. Han
comentat que qualsevol ciutadà o ciutadana té accés a aquest fons documental. Els criteris que ha
de seguir la xarxa de biblioteques dependents de la Diputació no permeten fer aquesta classificació
en funció de la perspectiva de gènere. En una biblioteca depenent de la Diputació no poden tenir-ne
un llibre que no sigui la darrera edició i com això altres coses. Ens trobem amb documentació molt
tècnica, polítiques d’igualtat, ensenyament, sanitat, etc., No es poden permetre entrar 650
documents a una biblioteca que els tindran allà mesos o anys per revisar, no tindrà espai i que per
la informació que aporten, per exemple un tractat escrit per una doctora en citologia, anirà a parar
a un lloc on no se sap que està escrit per una dona d’aquestes característiques. Allà si que ho tenim
ben col·locat i accessible a tothom. Per nosaltres, aquest trasllat representa un risc massa alt. Que
la única biblioteca que ha fet això ha estat la “Biblioteca Francesca Bonnemaison” perquè ha generat
un espai específic d’aquesta temàtica.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
Eric Blanco
Comenta que els hi agradaria tenir mes elements de judici a l’hora de votar. Els hi agradaria poder
valorar l’informe tècnic que havia comentat la regidora. Entenen que vostès, al marge de votar
contràriament, si que es comprometen a fer una difusió. Una tercera via podria ser tractar
d’identificar aquells llibres que poden ser mes susceptibles de consulta, digitalitzar-los i que es pugui
accedir també a través de la Biblioteca.
Alcaldessa
Demana que es passi a votació.

Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP).
Vots en contra: 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, Ramon Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Abstencions: Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC).
Resultat: Es rebutja la moció.”
A continuació, la presidenta proposa la incorporació d’una altra moció a l’ordre del dia, per raó
d’urgència. Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat dels presents.

URGÈNCIA I: MOCIÓ d’ICV-Movem Corbera per tal d’impulsar una política de
tarifació social en els serveis i equipaments públics municipals.
Vist el punt d’urgència a proposta del grup municipal d’ICV-Movem Corbera, amb el text
següent:

“ATÈS que la crisi econòmica està colpejant amb força la societat catalana, amb atur,
precarietat i exclusió social.
ATÈS que l'Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, rep amb major
intensitat les conseqüències socials d’una crisi que està afectant amb força els treballadors
i les treballadores i les classes mitjanes.
ATÈS que l’increment de les necessitats socials es produeix també en un període de major
dificultat de les finances locals per la caiguda dels ingressos de l’Ajuntament i la manca
d’un finançament adequat.
ATÈS que aquesta crisi coincideix en el temps amb un període de profundes
transformacions de la nostra ciutat que s’ha accelerat els darrers anys.
ATÈS que els ingressos municipals provinents d’administracions supramunicipals, com ara
i entre altres els que cofinancen les escoles bressol o l’Escola de Música, s’han reduït i es
reduiran de forma significativa.
ATÈS que el salari mitjà del nostre país amb prou feines arriba als 1000€/mes, per la qual
cosa prenen rellevància conceptes com el criteri renda personal o altres anàlegs a l’hora
de determinar preus públics o ajuts vinculats a serveis no obligatoris d’atenció a les
persones però de gran importància per a la ciutadania.
ATÈS que la igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol equipament, servei o activitat
municipal és imprescindible, per garantir-ne la seva funció social i que cap ciutadà en pugui
quedar exclòs per motius econòmics.
ATÈS que l’adopció d’una política de taxes o preus públics dels serveis públics municipals
segons la capacitat econòmica dels usuaris esdevé una política fonamental per a l’equitat
i la inclusió social i que permet superar les barreres d’accés que tenen alguns ciutadans a
determinats serveis i activitats municipals.
ATÈS que la tarifació social planteja l’establiment de diversos preus d’un mateix servei
segons el nivell de renda dels usuaris/es (i d’altres circumstàncies personals i/o familiars),
establint franges d’usuaris/es i un determinat preu per a cada franja que cobreix un
percentatge variable del preu de cost de provisió del servei.
ATÈS que es fa palesa la necessitat d’incrementar i enfortir la transparència dels sistemes
de preus públics municipals, millorant la informació sobre la suficiència econòmica dels
usuaris i la capacitat redistributiva de les polítiques municipals.
Per tot això, el grup municipal ICV-Movem Corbera proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció
dels següents acords:
PRIMER: Impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus públics municipals dels
serveis, equipaments i activitats que presta aquest ajuntament, i que s’ajusti per a cada
persona a la seva renda individual o familiar, constituint un criteri polític central des de la
perspectiva de la redistribució de la riquesa, tenint en compte criteris de renda i de situació
personal i familiar.
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SEGON: Crear una comissió mixta, amb representants dels diferents grups municipals i
tècnics municipals, per tal de desenvolupar una proposta de tarifació social sobre els preus
públics dels serveis, equipaments i activitats municipals, per implementar-se durant el
proper any fiscal.”
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Explica que es tracta d’una moció que han presentat a tots els plens municipals, on tenen presència
política, juntament amb grups afins amb els que estan lligats. Inclús en municipis on governa el seu
grup ja està implementat el que tracta la moció. En el cas de Sant Feliu de Llobregat es treballa amb
polítiques de tarifació dels serveis públics. No l’ha presentat però s’ha intentat fer un garbell en
l’exposició de motius perquè sigui el mes consensuada possible a Corbera ja que l’objectiu final és
crear una comissió per treballar correctament i impulsar una política de tarifació social en els serveis
i equipaments públics municipals.
Llegeix l’exposició de motius i comenta que no seria una condició “sine qua non” aquest any però si que
hi hagués la voluntat, en aquest Ajuntament, per fer un bon estudi de la tarifació social de tots els serveis públics
que es donen a Corbera.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.
Arturo Martínez
Dóna l’explicació del vot del seu grup explicant que la línia d’actuació d’aquest Govern s’inspira i va
adreçada a la consolidació i reforç del principi de “Justícia Social” i llegint el text següent:
Els preus públics han de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de la activitat realitzada.
Per raons socials, benèfiques, culturals o de interès públic es podran fixar preus públics per sota
d’aquell mínim citat anteriorment i que la diferència ha de ser coberta amb càrrec els pressupostos
de l’entitat que, en el nostre cas, es l’Ajuntament.
En aquest sentit, l’Ordenança Fiscal nº 8 ja determina els serveis no subjectes a taxa i les exempcions
subjectives. L’Ordenança Fiscal nº 12 regula la taxa de cementiri municipal amb unes reduccions
tarifaries del 50 % o el 100 % segons els casos i previ informe del Àrea de Serveis Socials.
L’Ordenança Fiscal nº 23 relativa a la prestació de serveis de registre i prevenció sanitària d’animals
de companya ja preveu alguna exempció. L’Ordenança Fiscal nº 36 estableix unes bonificacions del
25 % de la taxa del servei de recollida i transport d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris.
Els preus públics de l’Escola Bressol Municipal “El Petit Corb” permeten gaudir d’uns ajuts econòmics
que hauran de ser sol·licitats per l’interessat. L’Ordenança Fiscal nº 26 regula específicament el preu
públic per la prestació de servei d’Escola Esportiva Municipal amb bonificacions per els membres de
famílies nombroses o monoparentals. L’Ordenança Fiscal nº 28 estableix tota una sèrie de
bonificacions sobre el preu públic dels serveis de l’Escola Municipal de Música “Lluis Soler i Ametller”
que van des de el 100 %, 50 % i 20 % amb una especial menció dels membres de famílies nombroses
o monoparentals. Les Ordenances Fiscals nº 29 i 33 estableixen reduccions i descomptes especials
en la taxa per la prestació del servei públic de transport escolar i en el preu públic per la prestació
de serveis en la piscina municipal.
Des de l’Àrea de Benestar Social ja s’està actuant en aquest sentit al prioritzar criteris de renda i de
situació personal i familiar. L’Escola Bressol Municipal “El Petit Corb” manté uns preus socials i que
ja fa 5 anys que no s’han incrementat les tarifes. El Transport Interurbà, per les persones més grans
de 65 anys i les de mobilitat reduïda, té un descompte del 50 % mitjançant la targeta C-Bus.
D’una altra banda, i des d’una òptica de Serveis Socials, aquesta feina ja s’està fent. A tall d’exemple
podem senyalar el següent:
74 Beques de menjador pel curs 2015-16 del CCBLL.
25 Ajuts Municipals de menjador pel curs 2015-16.

-
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pel Casal d’Estiu, 7 amb menjador.
per abonaments de la piscina 2016.
pel Futbol 2015-16.
pel Futbol Sala 2015-16.
pel Bàsquet 2015-16.

Finalment, tots els criteris que es demanen a la moció ja s’apliquen perfectament per l’equip de
Benestar Social. Torna a recordar que el Pressupost global de Benestar social i Gent Gran per aquest
exercici 2016 s’ha implementat en un 22,50 % en relació al de 2015 arribant a 537.139, 67 €. I
concretament en les partides de despeses i ajuts socials la implementació per 2016 ha sigut del
55,63 %, arribant a un import de 197.720,26 €.
Per això votaran negativament aquesta moció. No perquè estiguin en contra, sinó perquè creuen que
ja estan fent aquesta tasca i s’està fent be.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Respon que no ho qüestiona perquè coneix que a Corbera, per bonificacions, des de serveis socials i
altres serveis públics, es fa el que es pot. Ell no parla d’això, ell es refereix que totes les tarifes de
serveis públics a Corbera estiguin sotmeses a una tarificació. Significa que no tothom, en funció de
la seva renda, paga lo mateix. Està d’acord amb el que en el seu dia va dir la senyora Boladeras, no
es pot cobrar menys del que finalment costa. Però es pot fer diferent a una forma lineal. Parla donant
l’exemple de casos que coneix com el senyor que ve de Fontpineda i podria pagar mes, persones que
valoraven que a Corbera hi havia una quota molt baixa. Aquesta filosofia s’està adoptant a molts
ajuntaments. Per que no hi hagi limitació a famílies amb problemes econòmics perquè el seu fill
pugui anar a l’escola esportiva, a les colònies, que a priori ja ni van a serveis socials. Insisteix que
no vol donar la sensació d’un atac a la regidoria en relació als ajuts. No es tracta de demanar ajuts,
sinó que hi hagin unes taxes més accessibles i més justes. No és fàcil preparar una tarifació social
més adient per franges, cal un treball amb tècnics i que hi hagi voluntat política. Arribar a cost 0 per
l’Ajuntament, fent compensar el que paga més amb el que paga menys i que no doni la sensació que
sigui un greuge comparatiu. És el més just. Una proposta en aquesta línia, que ve de l’oposició, que
s’està demanant de moment estudiar, no aplicar. Ell demana que no es voti en contra d’estudiar-lo,
es pot arribar a un consens.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Explica que, evidentment, votaran a favor de la moció perquè entenen que és una eina que tenen,
dins del sistema capitalista, per aprofundir en la distribució de la riquesa. Volen fer una pregunta a
l’equip de govern, que diu que treballa per la justícia social a Corbera: si amb aquesta resposta que
han donat en aquest punt ja consideren que ja s’ha arribat a aquesta justícia social a Corbera. Es
tomba la tarifació de les taxes, es van tombar en el seu moment els impostos progressius quan es
van fer les ordenances fiscals, s’ha acomiadat una treballadora social perquè es va dir en aquell
moment que no calia. Entenen que l’Ajuntament considera que la justícia social ja l’hem assolit a
Corbera.
Arturo Martínez
Respon que mai s’arriba al punt on es vol arribar-hi, es treballa per arribar. Consideren que estan en
una bona línia, les partides s’han augmentat amb el percentatge que ha dit. És el resultat d’un gran
esforç i que demostra on està la voluntat política. Evidentment no poden arribar a tot arreu. Com un
petit detall comenta que recentment s’han augmentat en un 10% el número de persones usuàries
que poden gaudir del teleassistència; teníem 211 persones i ens han autoritzat a tindre 230 persones.
Gràcies al pressupost que tenen poden seguir. Arribar a la justícia social, mai s’arriba i creu que la
seva voluntat és apuntar més amunt i és pel que estan treballant. Ell no nega que es pugui estudiar
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la proposta però actualment, tal i com està funcionant Benestar Social, el tema taxes i preus públics
no és específic d’aquesta àrea. Ha volgut fer un repàs de com estan les ordenances fiscals
actualment, hi ha una sèrie d’extrems que segurament es poden millorar però són les ordenances
fiscals que avui tenim i que ja contemplen una sèrie d’exempcions i bonificacions que ha citat per
sobre.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Diu que el que demanen en aquesta moció és el permís i el vot favorable per fer una comissió mixta
en la que es tracti aquest tema i valorar si és millor la tarifació que el sistema de bonificació que
tenim. Així com en el cas de l’aigua, la municipalització de l’aigua sigui o no inviable o que sigui més
car, en aquest cas si que ho tenen claríssim que és molt millor, més equitatiu i més just. Perquè la
gent no hagi d’anar a demanar. Explica el cas de gent que recull aliments i dóna voltes perquè no
les vegin, passen vergonya i els costa. No tothom s’acostuma a demanar ajuts. Si els imports en
funció a la seva renda són mes baixos, com seria el exemple en l’escola esportiva, la persona, no
tindria la necessitat d’anar a demanar, ni el seu fill, deixaria de gaudir del servei per tal d’evitar
demanar un ajut. La tarifació social é, en general, un pas endavant per ser més justos. Això és
política, decidir les franges. Demana el permís per fer comissió i treballar el tema. Comprèn que no
és fàcil que es faci la proposta des de l’oposició però el futur de les taxes i els servis públics passen
per la tarifació, no només en moment de crisi sinó en qualsevol moment, perquè es el més just, el
que diu l’Estatut d’Autonomia, el que més té més paga. Com es va fer amb la tarifació de l’escola
bressol. Demana que diguin que sí.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
Eric Blanco
Diu que no han tingut temps suficient per valorar la moció, va arribar ahir, però que sí que entenen
que la seva proposta és la de crear aquesta comissió per tal d’estudiar si es pot aprofundir més en
aquesta tarificació social. Hagués sigut una magnífica oportunitat en aquella mesa d’emergència
social que ells van proposar crear fa uns mesos i en la que l’equip de govern també va estar en
contra. Està clar que quan hi ha una proposta de participació de part de l’oposició, de part de la
ciutadania, sempre ens voten en contra. Els hi demana, com fa el regidor d’Iniciativa, si convenen
amb ells que no han assolit aquests objectius de justícia social, que en lloc de votar en contra li
proposin al regidor que deixi aquesta moció sobre la taula, estudiar-la bé i valorar si és possible
aprofundir en aquesta tarificació, però no tallar una oportunitat de participar i estudiar-ho.
Alcaldessa
Explica que han volgut votar la urgència en presentar la moció per explicar clarament la seva posició
i és el que han intentat transmetre, el per què no votaran a favor, ja que estan treballant en aquesta
línia. Son conscients que tenen molt més a fer i avui no contemplen la proposta que es presenta.
L’any que ve no ho saben. No han volgut fugir del debat. Demana que es passi a la votació.

Vots a favor: 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).
Vots en contra: 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, Ramon Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Resultat: Es rebutja la moció.”

16. Donar compte d’altres resolucions d’Alcaldia i/o assumptes de competència
plenària.
L’alcaldessa dóna compte dels assumptes següents:
1. Del decret d’alcaldia 1154 de 7 de juny de 2016 de designació com a representant de
l’Ajuntament en el Consell de participació del centre Llar Residència Gentilis del regidor de
Benestar Social i Gent Gran
2. De l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament de Vallirana en sessió de 7 d’abril de
2016 i del Ple de l’Ajuntament del Prat de Llobregat en sessió d’1 de juny de 2016, en
ambdós casos, de la Moció de suport a les resolucions del Consell Consultiu de la Gent
Gran del Baix Llobregat
3. De l’aprovació per part del Ple del Consell Comarcal en sessió de 6 de juny de 2016 de
la Moció per l’adopció del salari mínim de mil euros
4. De l’aprovació de l’Assemblea General del Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola en sessió de 20 de juny de 2016 en la que es reitera l’oposició al projecte de la
Línia de Molt Alta Tensió per manifestament innecessari.
A continuació convida a tothom a participar i dóna la paraula a la senyora Carme Benito.
Carme Benito
Explica detalls sobre la Festa Major que començarà ara. Aquest any compten amb novetats al voltant
del correfoc. Una novetat és que el pregó es farà a la plaça de l’Església de Santa Maria per part de
la Penya del Corb degut al seu 25é aniversari. Altra novetat serà que acompanyant a la Fira de
Barraques hi haurà una fira esotèrica i d’entitats. Fa propaganda dels concerts i convida a que s’ho
passin bé en la diada de la Festa Major, el 22, i gaudeixin de les diferents activitats.
Alcaldessa
Vol aprofitar per donar compte d’assumptes d’altres regidories i dóna la paraula a la senyora Rosa
Boladeras.
Rosa Boladeras
Explica que hi ha prevista una obra, aprofitant que al mes d’agost no hi haurà tant trànsit, per asfaltar
el carrer Raval. Es tracta de la part de la travessia urbana que travessa la carretera de la Diputació,
que en aquesta part, és competència de l’Ajuntament. Està en molt mal estat, s’ha adjudicat per
27.700,00 € i entra dins d’una subvenció del 50% de l’Àrea Metropolitana. Fa referència a una
subvenció que es va demanar en anys anteriors per un pla que acull altres reformes.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Vol informar que des de l’Àrea de Mobilitat i també l’Àrea de Via Pública s’ha arranjat el pàrquing del
carrer Casanova. Com va es explicar, seguirà sent gratuït. S’han ampliat places d’estacionament fent
canvis de delineament i s’ha il·luminat el perímetre de forma correcta. L’equip de govern va
considerar aquesta obra una prioritat i s’ha portat a terme.
Alcaldessa
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Explica que aquest dissabte, en la Fira de Barraques hi haurà la possibilitat de votar els tres projectes
que s’han preparat: l’ascensor per a l’Avinguda Catalunya, el carrer del Centre i l’altre és el del
carrer Rafamans. Els vol fer el recordatori que la primera vegada que es va parlar del tema va ser
l’11 de desembre de l’any passat, quan es va fer la presentació a la ciutadania dels pressupostos.
Desprès, en el Ple municipal de 22 de desembre. Es va publicar a l’Avançada del passat mes de
febrer. Es van exposar els projectes a la Fira de Cel obert del mes de maig i també dintre del projecte
Àgora el 29 de maig, tant la senyora Rosa Boladeras com ella mateixa, van fer una presentació i es
va parlar dels tres projectes. Estan exposats a la Biblioteca. També hi ha altres novetats sobre la
votació.
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
Jordi Anducas
Explica les novetats a la Festa Major: per primera vegada l’Ajuntament tindrà una carpa com una
entitat més, destinada a la votació dels tres projectes. Hi haurà una altra carpa per a posar en valor
de coses que tenim a Corbera i que es poden tenir projectes engrescadors als quals ells estan donant
suport: un és per la votació del nom de dos corbs dels que s’ha trobat el seu niu a Corbera; un altre
projecte, des de l’Àrea de Comerç, és tenir un nou concepte turístic per a la primavera de l’any vinent
que és en relació al bandoler Josep Sàbat “Capa Negra”, del que ja s’ha fet un llibre i té una pel·lícula.
Explica que volen fer un espectacle teatral amb aquesta temàtica. Convida a la participació i a entrar
en el sorteig de llibres que ha fet la Carme Jiménez Huertas sobre el bandoler. Un altre projecte
dintre d’aquesta carpa és el concurs (fins el 30 de setembre) pel centre comercial “Cel obert”, de
cóm s’ha de dir, quin color ha de tenir, la visió corporativa que ha de tenir, cóm s’ha de guarnir i els
agradaria que participessin gent que tingui habilitació en disseny gràfic. També han engegat un tema
pilot per omplir Corbera de terrasses durant tres mesos a l’estiu, destinat a bars i restaurants i si
funciona, de cara a l’any vinent, tenen més coses amb la finalitat de donar-li activitat, potència i
dinamisme al poble.

17. Precs i preguntes
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.
Pol Ejarque
Lamenta la falta de debat i comunicació que hi ha hagut sobre la consulta mes enllà dels canals
convencionals que sovint freqüenta l’Ajuntament. Entre altres per la comunicació, ja que els pamflets
de la fira es van repartir dos dies abans i, l’altra, la falta de debat perquè cada força política exposi
els pros i contres de cada projecte. Si volen explica que poden anar tots a Suïssa o Girona, que no
els queda tan lluny, per veure com es preparen aquestes consultes. En segon lloc, els preocupa
moltíssim que es comparin propostes de pressupostos tan dispars com un de 450.000,00 € a un de
150.000,00 €. Troben a faltar l’opció d’aquells que consideren que no s’ha de fer cap inversió, com
es va fer en la consulta de la Diagonal i que espera no sigui una consulta per tal de teledirigir a la
ciutadania a una opció determinada. En tercer lloc, no comparteixen una consulta on tots els
projectes son de Corbera baixa i no hagi cap projecte per a urbanitzacions o fora del nucli urbà.
Alguns grups municipals haurien de reflexionar perquè cap projecte és fora del nucli urbà. Podrien
tenir sensibilitat territorial i estendre a consultes per barris, urbanitzacions o per als dos nuclis. En
quart lloc, no entenen per què algú de la Creu Sussalba decideix un projecte a Corbera Baixa. Per
exemple a Girona o a Molins de Rei cada barri decideix els seus projectes. En cinquè lloc, estant al
segle XXI es podria implementar el vot electrònic com a Girona. Finalitza amb una frase que ha sentit
i que diu que “mai la discrepància hauria de ser motiu de crisi sinó d’oportunitat”.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas

Manifesta que té diverses preguntes. En relació a la Festa Major, voldria conèixer cóm a anat el
funcionament de la Comissió de Festes, ja que segons ell és una comissió amb un èxit dispar i que
els agradaria que funcionés bé Per tant li agradaria tenir dades referents a la quantitat de reunions
fetes, a la participació, el contingut.. perquè creuen que les festes com més participades millor seran
i que les propostes que es facin a Corbera surtin de la participació de les entitats. Aquest és el cas
concret de la Fira de Barraques, que no va ser una proposta sorgida des de l’Ajuntament sinó que
va venir des de fóra i que creuen que és bo mantenir-la, i per això voldrien saber com casarà aquesta
fira amb la Fira del Lluciférum i si hi ha algun inconvenient o és cert el comentari que ha sentit
respecte de que ha d’estar tot ambientat dins la temàtica del foc. Vol que li confirmin o desmenteixin
aquest aspecte. Ell entén que no, que cada entitat podrà fer la seva barraca com estimi més
convenient perquè, aquesta fira ha de servir per tenir presència de totes les entitats del poble que
vulguin i estiguin animades a participar en la Festa Major.
També demana informació sobre les obres que es faran al carrer Raval. En concret vol saber quina
previsió hi ha de temps i, per al cas que es talli el carrer, com es preveu resituar el trànsit.
Per finalitzar, en relació a les cartelleres i al contingut de la moció que van presentar fa uns mesos
sol·licitant més espais, manifesta que estan contents perquè veuen que se n’han posat més però vol
saber si ha hagut algun procés de participació ciutadana per veure on s’havien de col·locar i en cas
que no hagi hagut procés, vol saber amb quin criteri s’ha fet la distribució d’espais. Recorden que
segons la moció s’havia d’obrir un període de participació i creuen que en aquest cas no s’ha fet.
Xavier Miquel
Diu que en relació als processos participatius, ells van publicar un text a l’Avançada per exposar la
seva postura, per entendre que el procés va ser nefast. Demana que la propera vegada no es faci
tan malament i que la gent no estigui tan poc informada. Demana una mica de garantia.
Entenen que una votació per donar-li nom a corbs o als dissenys es facin en un lloc lúdic com la Fira
de barraques, però no uns projectes participatius amb la ciutadania amb el tema de diners. Vol saber
quines garanties hi haurà d’aquests vots. La gent tampoc sap si es podrà votar amb DNI o
l’empadronament, quines paperetes es tindran, quines garanties. Demana que si es vol tornar a fer
en properes ocasions es faci millor. Critica que el govern hagi decidit quines són les tres prioritats
sense saber l’interès de la ciutadania i que molta gent anirà a votar sense haver tingut informació
prèvia, el que ocasiona que es voti en el moment sense pensar.
Exposa altra qüestió, en relació al tema de les terrasses, i pregunta si s’han valorat els pros i contres
perquè entenen que és un conflicte latent a molts llocs.
Per finalitzar pregunta què passa amb la canonada de la riera de Rafamans, ja que fa mesos que
hauria d’estar acabat i segueix abocant aigua que va canviant de color depenent dels dies i manifesta
que la gent està molt emprenyada. Afirma que això no ho poden acceptar i que, o es prenen mesures
per solucionar-ho, o el seu grup presentaran denúncia a l’ACA perquè això es un delicte. Volen saber
d’on ve l’aigua perquè no ho saben, si aquesta aigua ve de l’empresa Labiana o d’un altre lloc. En el
seu moment es va dir que era un delicte no denunciar-ho. Així ho van fer i ara consideren que també
es un delicte que no es faci res, per la qual cosa exigeix que s’acabi amb els abocaments.
Miracle Guerra
Comenta que els hi ha arribat una iniciativa ciutadana al voltant del “pipi can” o millor dit d’un espai
per esbarjo de gossos que hi ha a la sortida del poble. Aquestes mateixes persones que han fet la
iniciativa comentaven que un regidor s’havia posat en contacte amb ells i estaven contents, i volia
preguntar com es porta aquesta iniciativa. L’altra consulta és en relació als Consells Sectorials de la
Gent Gran i de la Joventut, ja que fa un any que existeix aquest consistori i encara no s’han reunit
aquests consells. Vol saber si hi ha alguna causa o si no es reuniran.
Pol Ejarque
Vol comentar una curiositat en relació a la publicitat sobre l’acte del “Lluciferum”: ferum sense accent
és pudor, hauria de portar accent i vol fer un prec per tal que es vigili en unes properes edicions.
Quant a la gratuïtat de la taxa dels animals de companyia vol saber si s’ha experimentat un augment
de la taxa del nivell d’inscripcions, sobretot, percentual respecte als anys anteriors. En relació al
projecte pilot de les terrasses que es va començar fa dues setmanes, lamenta que alguns comerciants
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de l’Avinguda Catalunya van voler la terrassa i no va poder ser perquè no va haver cap policia ni
tanca per tancar el carrer. Lamenta que si s’aposta per una cosa no es faci de forma continuada,
perquè es fa un cap de setmana sí i un cap de setmana no, i no s’avisi a la gent amb suficient
antelació per a les seves previsions. Un altre tema és la pregunta que han realitzat diverses vegades
sobre quin és el pla de govern que van signar els quatre partits que liderant el Consistori. També vol
saber quina acció s’està portant a Joventut; només saben que existeix una subvenció a l’Associació
de Joves però no saben quines altres iniciatives s’estan portant a terme. Per últim vol saber si tenen
previst recuperar la bandera estelada de la plaça dels Països Catalans, que es va aprovar en una
moció passada de l’anterior legislatura, i si tenen previst complir amb el mandat que va sortir
d’aquella moció.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Primer, vol felicitar a l’Ajuntament i a la regidora de trànsit per l’arranjament del pàrquing. En el seu
dia se li va donar el sentit d’un pàrquing dissuasori amb l’objectiu que la gent agafés l’autobús, inclús
a la nit es tancava. El que li agradaria és que es mantingui gratuït i pregunta si el cost de l’asfaltat
ha estat pagat amb diners públics o subvencionat.
Alcaldessa
Respon que la despesa s’ha pagat amb diner públic.
Antonio Moreno
En segon lloc pregunta si els hi poden donar el Pla de govern. Vol saber si es farà o no públic i quan.
Formulada la pregunta interpreta que la senyora Rosa Boladeras li diu que no.
Rosa Boladeras
Li aclareix que no li ha donat cap resposta a ell directament sinó que estava fent un gest i que
contestarà en cas que la senyora alcaldessa així ho consideri. Aclareix, però, que del que estan
parlant no és d’un pacte de govern sinó d’un Pla d’actuació municipal, que aniria més enllà d’uns
acords de govern i té a veure amb les inversions i amb moltes coses que s’han parlat avui com de la
quantitat de diners disponibles, tant els que pot aportar l’Ajuntament com el que pot venir de les
altres institucions. Li comenta que a tots els municipis, com ell sap, s’elabora un pla d’actuació
municipal per a tot el mandat on hi ha essencialment les inversions i les línies de treball i els projectes
que es duran a terme durant tot aquell període. Per poder fer-ho primer s’ha de fer un estudi dels
diners a disposar i evidentment es farà públic però no li pot dir quan es farà.
via subvencions
Antonio Moreno
Respon que segurament és quan la senyora Rosa Boladeras es presenti com alcaldessa.
Alcaldessa
Demana a tothom, estiguin al govern o a l’oposició, un màxim de respecte a les persones i no fer
comentaris que estan fóra de lloc.
Antonio Moreno
La tercera qüestió, seguint el que ha dit el company Jordi Anducas i que li ha agradat, és que una de
les formes en que es doni a conèixer Corbera és fent coses a Corbera, com el fet que hagi vingut a
parlar en Lluís Llach. A continuació recorda que són les dotze i a les dotze s’han d’acabar els plens.
Pol Ejarque
Intervé per deixar constància que el Pla d’Acció Municipal i la seva publicació és voluntat política i
que hi ha molts ajuntaments on ja està publicat.
Alcaldessa

Agraeix i explica el perquè s’han escollit uns projectes. Quan van presentar els projectes al mes de
desembre van explicar que la intenció de l’equip de govern eren uns projectes que anaven a
dinamitzar el comerç i el tema del trànsit. En relació al PAM, comenta que ja s’ha dit que estan
pendents. Avui el que s’ha presentat és la petició que es fa als bancs per allargar quatre anys mes
els crèdits, i segons les condicions que els imposin veuran, i aleshores ja sabran els diners que tenen.
Ja se sap els diners que s’han de rebre per part de la Diputació, que no arriba a tot el projecte de
remodelació del Pavelló, pujava 712.000,00 € i els donen 520.000,00 €. Saben el que tenen de l’AMB
i falta per saber el resultat de la petició als bancs. Amb això acaba la seva intervenció i dóna la
paraula a la senyora Carme Benito.
Carme Benito
Respon en relació a la comissió de festes: explica que li diuen comissió de festes però no ho és ja
que no està constituïda. S’han reunit amb totes les entitats que organitzen activitats durant la Festa
Major. S’han respectat al màxim totes les activitats que els hi ha proposat i creuen que estan en una
bona línia de treball conjunt. No ha rebut cap mena de queixa. Les dues reunions han anat molt bé.
Han donat plena llibertat a la Fira de Barraques per a la nova iniciativa del tema del foc i tampoc li
ha arribat cap queixa al respecte. Agreix si algú coneix cap queixa en aquest sentit, si us plau li faci
saber. En relació a les activitats a la pista de la Diadema informa que el dia 22 es farà la “Tapatum”
i el dia 23 el ball de la Festa Major.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas per respondre al tema de terrasses.
Jordi Anducas
Respon que com tot, els contres són les queixes de cap de setmana i els pros són que hi ha qui els
felicita. Ho estan treballant. Van veure que amb el tema de l’Avinguda de Catalunya va ser un èxit
arran de la “Fira a cel obert”, els comerciants van fer suggeriments per fer-ho per a vianants o per
buscar la manera de posar terrasses i es va arribar a l’acord amb ells per tancar-ho dissabtes tarda
i diumenges matí per posar les terrasses a partir del 2 de juliol i desconeix el problema amb la policia.
En el Passeig dels Arbres van ser curosos en ampliar el tram que podien ocupar però sempre delimitat
i sí que és veritat que va haver-hi queixes perquè el primer cap de setmana un establiment es va
passar. És per això que és una prova pilot, per anar corregint i arribar a l’equilibri. Creu que, en estar
al mediterrani, el carrer és clau per socialitzar i recuperar aquesta tradició com quan fa anys Corbera
no hi era tan transitada.
Sobre el tema de Joventut aquest any s’ha de treballar el Pla de joventut que engloba tot un procés
participatiu per als proper quatre anys. Espera que es concreti passat l’estiu. És per aquest motiu
que no s’ha fet el consell sectorial. Explica que el que ara estan fent es destinen recursos per mantenir
Ca l’Abadia, que acull a l’Esplai i la Penya del Corb. S’ha reparat la “Half” i s’està subvencionant a la
única associació de joves que hi ha a Corbera, l’AJUC amb els que s’ha signat un conveni per ajudarlos. El primer cap de setmana de setembre faran una activitat de baixada de trastos. També es
col·labora al “Magdarock” i s’organitza la festa de cap d’any destinada als joves. Aproximadament,
entre la franja de 12-18 anys hi ha uns mil cinc-cents joves empadronats. Manifesta que realment
són conscients que a Corbera tenen poca cosa, són conscients que falten eines, locals i llocs on anar
perquè malauradament acaben distribuïts per parcs i llocs amagats. És una signatura pendent. A
partir dels 18 anys ja tenen més autonomia. En relació al tema del “change.org” del “pipican”, s’han
posat en contacte amb ells per escoltar les peticions d’aquest grup de veïns de Corbera. La voluntat
és escoltar les iniciatives en el món animalista.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll i comenta que el que els veïns volen és un “correcan”, no un
“pipican”.
Manel Ripoll
Explica que el “pipican” existent és un àrea petita. Aquest grup demana un espai molt més gran per
als animals que porten allà. En funció de les possibilitats es mirarà de trobar un espai més adient.
En relació a la campanya del cens d’animals, al mes de juny hi havien 145 altes més que a l’any
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2015, el que suposa un augment casi del 100%. Es mantindrà aquesta línia d’altes gratuïtes degut
a que no és una qüestió econòmica sinó de facilitar la localització amb la col·laboració de la Policia,
que ha adquirit dos sistemes de lectors de chips. Intenten evitar d’aquesta manera que els gossos
passin a adopció, mitjançant l’empresa que ho gestiona, i tornin amb els seus propietaris. Estan
contents perquè son constants les altes d’inscripció dels animals de companyia.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor José Antonio Andrés Palacios.
José Antonio Andrés Palacios
En relació a l’avaria en la Riera que afecta al carrer Progrés, van començar tres actuacions i
posteriorment van detectar una part de clavegueram que no estava inventariat i que de tant en tant
pateix una petita fuita que dóna al pou. No és constant i ahir es van obrir les pliques per fer les obres
de reparació. Ja s’ha fet una modificació de crèdits per aquesta obra. Es canviaran uns 40m d’aquest
clavegueram que no estava inventariat, es refarà nou des de la cantonada del parc infantil fins a
l’entrada del carrer Progrés, al primer pou que hi ha. Aquesta filtració que dóna al pou d’aigües
pluvials quedarà solucionada de forma definitiva.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
Rosa Boladeras
Explica que en relació a les cartelleres, fins a la data, s’han col·locat deu amb criteris pràctics que ja
els hi va comunicar en un correu electrònic fa uns 2-3 mesos. Al no obtenir resposta va pensar que
hi estaven d’acord. Els criteris van ser inicialment situar-les a les parades d’autobús, i ja es va parlar
que no era adequat que s’enganxessin els cartells en les marquesines, que s’han fet netejar totes.
La següent fase és a les urbanitzacions i està planejat parlar amb les associacions de veïns o
propietaris per saber quin és l’indret més adequat per instal·lar les cartelleres. A partir d’aquí, si es
poden posar més s’haurà de parlar. El criteri essencial és no posar mes entrebancs a la via pública.
Havia pensat fer la valoració quan es tingués mes avançat aquest procés. Amb la disponibilitat
pressupostària d’enguany, explica que probablement podran fer una part de les urbanitzacions i a
partir d’aquí s’haurien de plantejar aquest tema per al pressupost de l’any que ve. En relació al tema
dels suports de metacrilat que es va dir de col·locar en l’eix comercial per evitar que s’enganxin els
cartells sobre les façanes, explica que es posaran d’acord amb els comerciants i propietaris dels
immobles per que col·laborin al seu manteniment. En relació a les obres del carrer Raval, s’han obert
les pliques i hi ha empresa adjudicatària. Ara s’ha de veure la seva disponibilitat. Probablement seria
per a la setmana del 15 i hauran de fer un pla conjunt amb la Policia Local per redirigir el trànsit.
Quant al tall de carrer, probablement amb un parell de dies per fressar i asfaltar sigui suficient.
L’obra també contempla ampliar una vorera que hi ha mes avall del centre que s’estreny molt, però
aquesta actuació no interfereix en el trànsit. També s’han de posar d’acord amb Autocorb.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Agraeix al senyor Antonio Moreno el seu interès i respon que actualment hi ha intenció de mantenir
la bossa d’estacionament gratuïta. No hi ha cap intenció que sigui una zona regulada. El pàrquing es
va deixar de tancar per les nits per peticions veïnals. Explica que s’està treballant amb la finalitat de
mantenir la rotació de vehicles i, finalitzat el període d’estiu, fer-la servir un dia al mes
aproximadament per buidar-lo i fer una activitat com per exemple una exposició de col·leccionistes,.
Insisteix que encara s’està estudiant. Comenta que la quantitat econòmica que s’ha dedicat estava
contemplada en els pressupostos de l’any 2015 en una partida específica d’inversions i per tant no
ha estat finançada per cap subvenció. Contesta al senyor Pol Ejarque en relació al comentari que ha
fet relatiu a que un dia un bar o terrassa no va poder obrir per falta de tanques i de policia i confirma
que es van treure les tanques, la matinada del dia 2, quan quedaven tres taules del bar “El torero” i

el diumenge els mateixos bars van dir que no obririen, tret del “Cup”, perquè a ell no l’implicava cap
problema. La següent setmana no es va obrir perquè hi havia “sopars de carrer”.
Pol Ejarque
Comenta que aquest fet no es va avisar perquè tot i que hi havia “sopars de carrer”, a la tarda la
gent preveia que ja podia obrir.
Mercè Rocas
Contesta que va haver-hi alguna terrassa que els va comentar millor de fer-ho passat la Festa Major.
Manifesta que si va passar el que diu el senyor Pol Ejarque, demana disculpes i li agradaria sabé a
qui li va passar per demanar disculpes personalment.
Xavier Miquel
Pregunten d’on ve la xarxa de clavegueram no inventariada, d’un bloc de pisos, d’una casa?
José Antonio Andrés Palacios
Respon que prové dels edificis del carrer Progrés. Sobre plànol li explicarà.
Alcaldessa
En relació a l’estelada per a la plaça dels Països Catalans, recorda que en aquell Ple es va quedar en
parlar de posar-ho en un altre lloc. S’ha col·locat a Can Xorra i van comprant estelades perquè les
van robant. Aquesta setmana tindran una altra que es tornarà a posar.
Pol Ejarque
Confirma que es va parlar en una moció de l’anterior legislatura i afirma que la versió no és la
correcta. A més, exposa que Esquerra va celebrar una festa de la República on malauradament no
hi havia l’estelada.
Alcaldessa
Respon que l’estelada estava dintre i que en la moció es va demanar de posar-la en un altre lloc. Li
informa que es continuarà posant, que les van comprant de dos en dos i les aniran reposant si se les
emporten.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 00:45 hores
del dia 13 de juliol, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.
L’alcaldessa
Montserrat Febrero i Piera

La secretària
Maria Abarca Martínez

