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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 25 D’OCTUBRE 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
extraordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.
Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la secretària
general, Maria Abarca Martínez, hi assisteixen:
- Rosa Boladeras Serraviñals, primera tinenta d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa
- Ramón Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa
- Jordi Anducas i Planas, regidor
- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Carme Benito i Gómez, regidora
- Alfredo Prado García, regidor
- Manel Ripoll i Puertas, regidor
- José Antonio Andrés Palacios, regidor
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Albert Cañellas i Pagés, regidor
- Miracle Guerra i Sala, regidora
- Èric Blanco i Moragas, regidor
- Alfonso Olarte Rodés, regidor
- Antonio Moreno Ruíz, regidor
Absent i excusat:
- Pol Ejarque i Cortés, regidor
També assisteix l’interventor municipal, Javier Vicen Encuentra.
La presidenta obre la sessió i tot seguit es prenen els acords següents:
HISENDA
1.Aprovació Compte General 2015.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la tinència d’alcaldia de l’Àrea de
Finances, amb el text següent:
“Vist el Compte General de l’exercici 2015, elaborat de conformitat amb el que disposen
les Regles 44 a 48 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per
Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre (ICAL 2013).
Atès que la Comissió Especial de Comptes, reunida el dia 19 de setembre de 2016, va
informar favorablement l’esmentat compte.

CPISR-1 C
Maria Eugènia
Abarca Martínez

CPISR-1 C
Montserrat
Febrero i Piera

Atès que l’informe de la Comissió de Comptes, juntament amb el Compte esmentat i els
seus justificants han estat exposats al públic durant quinze dies i vuit més, als efectes que
els interessats poguessin presentar reclamacions,
objeccions
u observacions que
creguessin convenients, no havent-se presentat cap reclamació.
S’acorda:
PRIMER. Aprovar el Compte General de l’exercici 2015, integrat únicament pel de la pròpia
Entitat.
SEGON. Autoritzar el traspàs al Compte de Patrimoni (100) del saldo del compte “Resultats
de l’exercici” (129) equivalent a -161.503,56 € corresponents als resultats obtinguts a
l’exercici 2015.
TERCER. Establir, en compliment del que determina la regla 8 de l’Ordre HAP/1781/2013,
de 20 de setembre, que aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, els
següents criteris a seguir en la gestió comptable d’aquesta entitat local:
a) Els criteris per a calcular l’import de la dotació anual de la provisió per a insolvències
es correspon amb criteris de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, establerts en
l’informe de fiscalització 20/2014, i són els següents:






Deutors per tributs municipals de l’exercici corrent: 10%
Deutors per tributs municipals de l’exercici immediatament anterior al
corrent:30%
Deutors per tributs municipals del segon any anterior al corrent:60%
Deutors per tributs municipals del tercer any anterior al corrent:90%
Deutors per tributs municipals del quart any i anteriors:100%

Després d’una anàlisi individualitzada, també es podrà realitzar una dotació
complementària dels saldos de deutors tributaris i no tributaris quan, atesa la
naturalesa, la situació i les incidències produïdes durant el procediment recaptatori, es
consideri aconsellable.
b) Els criteris per a la dotació anual a l’amortització es calculen pel mètode lineal i la
taula de coeficients anuals d’amortització és la següent:

ELEMENT
PATRIMONIAL
L’IMMOBILITZAT

PERÍODE
DE MÀXIM ANYS
apl. Compt.

APLICACIONS INFORMÀTIQUES

8

URBANITZACIONS

34

SENYALITZACIONS

10

XARXA D'AIGUA I COL·LECTORS

50

ENLLUMENAT PÚBLIC

25
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PARCS I JARDINS

34

URBANITZACIÓ VIES PÚBLIQUES

34

FRANGES

20

CONSTRUCCIONS

50

MAQUINÀRIA
TÈCNIQUES

I

INSTAL·LACIONS
12

MOBILIARI I MATERIAL INVENTARIABLE

20

EQUIPS
PER
D'INFORMACIÓ

8

A

ELEMENTS DE TRANSPORT

PROCESSOS
12

c) Els béns contingut en l’immobilitzat de l’actiu del balanç es comptabilitzen, en el
moment de la seva adquisició, pel valor nominal i no es procedeix, amb
posterioritat, a cap revalorització d’aquests béns.
d) Quantificar en un percentatge del 2% de les obligacions reconegudes en l’exercici,
el llindar de materialitat especifica per tal d’avaluar la importància relativa de les
incidències detectades en l’aplicació de les regles o normes pressupostàries i
comptables aplicables a aquest Ajuntament.
QUART. Retre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el Compte General, de
conformitat amb l’article 212.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
Ramon Gabarrón
Fa una exposició molt resumida del Compte anual del 2015, que ja va ser àmpliament exposat i
debatut per la Comissió Especial de Comptes el 19 de setembre i el va informar favorablement i que
ara proposem aprovar en aquest Ple. Del Compte General es desprèn que no es pot fer una
comparació exhaustiva amb el 2014 pel canvi normatiu que obliga a aplicar altres consideracions en
la informació comptable. Una d’elles és la regularització de l’immobilitzat que s’ha efectuat. Les
transferències de capital s’incorporen en el compte de resultats en funció de la vida útil en lloc de
forma integra en un sol cop com es venia fent fins ara. A resulta dels canvis normatius, l’immobilitzat
material ha crescut en 32,6 milions d’euros ja que consideren infraestructures amortitzables el que
abans eren bens d’ús general. Degut a aquesta regularització, tant l’actiu com el passiu s’han reduït
en un 9% mantenint l’equilibri existent. L’actiu no corrent, que és l’immobilitzat i el net patrimonial,
s’han reduït en un 8%. Poden destacar en el Compte General, primer l’equilibri patrimonial, segon la
reducció de l’endeutament en un 13%, de 11.100.000,00 € s’ha reduït a 9.700.000,00 €, tercer
l’increment de la tresoreria en un 35% de 643.000,00 € a 871.000,00 € el que permet pagar al dia,
quart una reducció del saldos creditors d’un 10% en comptes de 7.100.000,00 € en aquest moment
al tancar l’any 2015 està en 6.400.000,00 €, cinquè l’aplicació de nous criteris de la dotació per
insolvències per part de l’Ajuntament ha suposat un increment de la provisió en 870.000,00 € i sisè
l’increment de l’amortització de l’immobilitzat en 1,8 milions d’euros. Producte d’aquesta
regularització que s’ha hagut de fer també ha crescut la partida per amortització de l’immobilitzat
que si fins ara era de 240.000,00 € ara és de més de dos milions i pico. Diu que aquests canvis no
varien en res la liquidació del pressupost amb el seu resultat i romanents positius. Intentarà contestar
si hi ha alguna pregunta.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
Vol explicar la seva posició respecte a aquest punt. Entenen que no estan valorant positivament o
negativament el fet de que augmenti el romanent de tresoreria o el fet de que es redueixi el deute,
no estan valorant les polítiques municipals que s’han dut a terme per tal d’arribar en aquests comptes
generals, per tant es per això que no votaran en contra. En lloc d’això el que estan valorant és si
aquests realment són els comptes de l’ajuntament de forma fidel. No han vist que hi hagi cap partida
que estigui en lloc inadequat ni quantitat, també per això no votaran que no. Creuen que fa falta
acompanyar de l’anàlisi econòmic de l’ajuntament una auditoria ciutadana i participada del deute a
Corbera. D’on i de quins anys va sortir aquest deute i que la ciutadania de Corbera pugui discutir
quina part considera legítima i quina il·legítima. Fins que no hi hagi aquest procediment no votaran
a favor d’aquests comptes tot i que no neguen que tècnicament sigui com les instruccions digui que
s’hagi de fer. Per això s’abstindran.
Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.

“Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC),
Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa
Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Èric Blanco i Moragas (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i
Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP).”
2. Modificació de crèdits 19/2016.
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 la consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, i atès que hi han uns
projectes de despesa d’inversió d’exercicis anteriors amb excés de finançament afectat, cal
tramitar expedient de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria afectat.
Davant la necessitat de realitzar un canvi de destí del recurs de finançament del préstec
2016 del programa Caixa Crèdit de la Diputació de Barcelona previst inicialment al
pressupost vigent que afecta al programa de finançament d’uns projectes d’inversió,
aplicació pressupostària 1.91104, cal modificar el programa de finançament dels projectes
d’inversió afectats.
L’interventor municipal ha emès informe favorable que consta a l’expedient.
Atès el que disposen els articles 8, 9 i 10 de les Bases d’Execució del vigent Pressupost;
l’ article 177 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i els articles 35, 36, 37 i 38
del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del
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Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de pressupostos.
S’acorda:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 19/2016 mitjançant:
A) Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria afectat per
excessos de finançament, segons el següent detall:
Despeses que cal finançar:
Projecte

Aplicació
pressupostària

2016/2/AJUNT/02 10

161 61900

Alta

Baixa

Consignació
final

INV.XARXA
AIGUA
60.000,00
CA N'ARMENGOL

28.739,48

0,00

88.739,48

TOTAL

28.739,48

0,00

88.739,48

Descripció

Consignació
actual

60.000,00

Finançament que es proposa:
Aplicació
pressupostària

Descripció

1.87010

ROMANENT
TRESORERIA
DESPESES
FINANÇAMENT
AFECTAT
TOTAL

Previsió
actual

Alta

Baixa

Previsió
definitiva

649.769,71

28.739,48

0,00

678.509,19

649.769,71

28.739,48

0,00

678.509,19

DE
AMB

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 28.739,48 €, correspon a que
els projectes d’inversió amb codi 2001/2/AJUNT/11 URBANITZACIÓ CREU ARAGALL I
INC.01, 2001/2/AJUNT/14 URBANITZACIÓ CAN CANONGE INC. 01, i 2005/2/AJUNT/17
U.A. LA CREU DE L'ARAGALL I tenen excessos de finançament afectat, per imports de
4.235,66 €, 15.425,28 €, i 9.078,54 €, respectivament, ja que el total d’ingressos afectats
reconeguts superen el total de despesa efectuada, i donat que no es preveu la necessitat
d’ aquests imports d’excés de finançament als esmentats projectes, i atès que els projectes
d’inversió no poden estar sobrefinançats, amb la present modificació de crèdits es pretén
transferir al projecte 2016/2/AJUNT/02 INV.,XARXA AIGUA CA N'ARMENGOL, per import
de 28.739,48 €, el finançament dels recursos provinents d’un préstec concertat amb “La
Caixa” l’any 2008, aplicació pressupostaria d’ingressos 1.91312 Préstec Pla Econòmic i
Financer.

B) Modificació
del
programa
de
finançament
dels
projectes
2016/2/AJUNT/03
COL·LECTORS C/ALARCON I C/EL PONTARRO,
2016/2/AJUNT/01 ADQUISICIÓ FINCA 11536 A L'AVANÇADA, i
2016/2/AJUNT/27
REHABILTIACIÓ
I
MILLORA
APARCAMENT
C/CASANOVA segons el detall següent:
L’Ajuntament amb l’aprovació del pressupost inicial 2016 ha previst finançar el projecte
d’inversió 2016/2/AJUNT/03 COL·LECTORS C/ALARCON I C/EL PONTARRO, per import de
60.000, 00 €, amb els recursos provinents del préstec 2016 del Programa Caixa Crèdit de
la Diputació de Barcelona, i atès que aquesta actuació encara no ha estat executada, la
qual cosa és necessària per al lliurament del crèdit dins l’exercici actual, cal realitzar un
canvi de destí del finançament previst del préstec 2016 del programa caixa Crèdit de la
Diputació de Barcelona.
D’acord amb el canvi de destí a sol·licitar es proposa al Ple de l’Ajuntament traspassar el
finançament del projecte d’inversió 2016/2/AJUNT/03 COL·LECTORS C/ALARCON I C/EL
PONTARRO previst amb el préstec 2016 del Programa Caixa Crèdit de la Diputació de
Barcelona, per import de 60.000,00 €, als projectes d’inversió 2016/2/AJUNT/01
ADQUISICIÓ FINCA 11536 A L'AVANÇADA, per import de 50.000,00 € i 2016/2/AJUNT/27
REHABILTIACIÓ I MILLORA APARCAMENT C/CASANOVA, per import de 10.000, 00 €, i
traspassar al projecte 2016/2/AJUNT/03 el finançament previst del projecte
2016/2/AJUNT/01 amb alienació d’inversions, per import de 50.000, 00 € i el del projecte
2016/2/AJUNT/27 amb recursos ordinaris, per import de 10.000,00 €.
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 la modificació de crèdit té dos apartats, el primer es que s’ha hagut de dotar amb
28.700,00 € més en lo que ja estava previst per la inversió en la xarxa d’aigua de Can Armengol que
bé d’un deute endarrerit que es va signar un conveni amb Sorea i que ara en 2016 s’havia de pagar
aquesta despesa que es va efectuar a la xarxa d’aigua de Can Armengol i si bé hi havia pressupostat
60.000,00 €, un cop analitzat tota la justificació per part de Sorea l’import que s’ha de pagar es de
88.000,00 €. Ha fet falta dotar de 28.700,00 € i s’ha fet a base de sobrants d’inversions anteriors
que permet aplicar en aquesta necessitat. La segona part és un canvi de destí de la partida que hi
havia del programa caixa Crèdit de la Diputació per import de 175.000,00 € que recorda es tracta
d’un creditor sense cost. D’aquest import total hi havien 60.000,00 € que finançaven el projecte dels
col·lectors del carrer Alarcón i el carrer El Pontarró, degut a que aquesta actuació no està encara
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executada i segurament hi hauran baixes importants. Per poder utilitzar la totalitat, es aquest canvi
de destí que passa a finançar l’adquisició de la Finca l’Avançada, pressupostada en 50.000,00 € i
l’aparcament del carrer Casanova, en 10.000,00 € i les partides que hi havia pressupostades per
aquests dos últims projectes, es faran servir per finançar els col·lectors. Aquest moviment és per
evitar perdre una part dels 175.000,00 € que s’ha de gastar dins de l’any 2016.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
Eric Blanco
Pregunta sobre el crèdit que fan referència, quin tipus d’amortització té.
Ramon Gabarrón
Respon que és de deu anys.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
En relació al primer punt vol saber perquè en un primer moment posava 60.000,00 € a la inversió
de la xarxa d’aigua de Ca n’Armengol i ara està en 80.000,00 €. Hi ha moltes inversions pendents
en tota la xarxa d’aigua i volen saber si es poden anar incrementat la resta d’inversions o pot haver
un canvi substancial en tota la resta d’inversions que hi ha fins el 2019 quan s’acaba el contracte
amb Sorea. En relació al segon punt els hi agradaria saber que ha passat perquè no s’han executat
les obres del col·lectors del carrer Alarcón i del carrer Pontarró, son qüestions que es van
pressupostar l’any passat, per tant des del gener fins avui s’haurien d’haver pogut fer. Pregunta
quina és la raó perquè encara no s’ha fet gairebé al novembre.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor José Antonio Andrés Palacios.
José Antonio Andrés Palacios
Respon al tema de Sorea, explica que és un conveni que es va signar i es van aprovar les quantitats
que es tenen que justificar. Eren quatre pagaments, ja s’ha efectuat dos pagaments, aquest seria el
tercer i queda un per l’any vinent. A Can Armengol es va valorar en 60.000,00 € van considerar que
era aproximadament el 50% del que presentaven, la petició de Sorea era de 117.000,00 € i només
s’ha acceptat 88.000,00 € que és el que s’ha justificat. Es va valorar 60.000,00 € perquè en la
primera valoració es pensa en la justificació i és per això la diferència, però la pretensió de Sorea era
de 117.000,00 €. Respecte al segon punt, explica que per al carrer Alarcón està en licitació, aquesta
setmana s’obriran les pliques, s’adjudicarà i s’efectuarà, sinó passa res, dintre d’aquest any. En quant
al carrer Pontarró, ja està adjudicat i estan esperant que comencin les obres. Els canvis es deuen
perquè es tenen que justificar aquestes subvencions i la preocupació és que les obres no estiguin
finalitzades abans de tenir la certificació. És per això aquest canvi de partida, però les obres

s’executaran ara, possiblement aquest mes vinent estiguin les dues fetes. Tenen una duració de 30
dies.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Diu que només pel tema de Sorea, si es comença amb demandes per un major import, que ja hi ha
més del doble de l’import inicial, entén que hi ha més inversions que s’han de fer en els propers tres
anys de la xarxa de Sorea, pregunta si tenen contemplat que pugi el preu de les inversions que ha
de fer l’ajuntament.
José Antonio Andrés Palacios
Contesta que no té res a veure, està confonent els termes. L’any 2007 havia uns pagaments que
s’estaven fent a Sorea i es va decidir que no es pagava més per tarifes. Es va assumir hi s’havia de
liquidar. Sorea va presentar aquests pagaments i hi havia uns interessos. El que s’ha fet es acceptar
l’import de pagament que quedava net sense interessos. La resta d’inversions ja estan pactades, no
tenen cap increment i és independent d’això. És el pagament d’un deute que ja estava reconegut per
l’ajuntament, independent de la resta d’inversions que faci Sorea. Només queda la inversió de la
pujada de cubes de Can Coll que tenen el conveni, tenen una valoració aproximada però han de
justificar aquest import. Tan podria ser que es pagui el màxim d’aquesta previsió o passi el mateix
que es redueixi l’import.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
Rosa Boladeras
Vol aclarir, respecte l’obra de Ca n’Armengol, que és una obra anterior a les obres d’urbanització que
l’havia gestionat, en aquell moment, la Junta de Compensació. Es va acordar que la pagaven els
veïns incorporada en la tarifa. En el seu moment es va paralitzar el cobrament a tarifes perquè es
va determinar que era incontrolable perquè suposava un increment de preu que depenia del consum
de l’aigua que es feia de l’aigua. La discrepància en el preu ha estat l’anàlisi del que es portava pagat
en tarifes del cost inicial i dels interessos. Fins que no s’ha tingut aquesta informació es va paralitzar
i a partir de la paralització del pagament s’ha deduït i parat de pagar els interessos. Hi ha tota la
documentació del que s’ha fet. Gairebé la discrepància no és en el preu de l’obra, perquè la Junta de
Compensació la va acceptar en el seu dia i va acordar amb Sorea quin era l’import de l’obra, sinó del
que s’havia cobrat realment i quins eren els interessos que s’havien pagat.
Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.

“Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC),
Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa
Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
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Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Èric Blanco i Moragas (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i
Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP).”
AFERS TRIBUTARIS
3. Aprovació modificació ordenances fiscals 2017.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la tinència d’alcaldia de l’Àrea de
Finances, amb el text següent:
“EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRHL), estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
L’objecte d’aquest expedient és la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici
2017, segons el detall contingut en la memòria elaborada per l’Alcaldia el 10 d’octubre de
2016, que forma part de l’expedient.
A la vista de l’esmentada Memòria de l’Alcaldia i de l’informe 112/16 de la Cap de secció
d’afers tributaris, proposo al Ple de l’Ajuntament que, previ Dictamen de la Comissió
Assessora, adopti els següents acords:
PRIMER. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2017 i següents la modificació de les
ordenances fiscals que es detallen a continuació, en el sentit que s’indica:
ORDENANÇA FISCAL NUMERO 1. Impost sobre Béns Immobles
Article 1r. Fet imposable
Punt 3. Es simplifica el redactat que fa referència al sòl de naturalesa urbana, rústica, béns
de característiques especials, classificació de béns i altres supòsits, adoptant com a
redactat el mateix que preveu el TRLHL. D'aquesta manera es recull, de forma genèrica,
la modificació introduïda per la Llei 13/2015 de 24 de juny en relació al sòl urbanitzable
sense planejament desenvolupat i la seva classificació com a béns rústics. Aquesta
simplificació dóna com a resultat l'eliminació dels apartats 4, 5, 6, 7, 8 i 9 i la variació de
numeració de l’actual apartat 10.
També es modifica el punt 5 de l’article 6.
"3. Als efectes de l'impost sobre béns immobles, tindran la consideració de béns
immobles urbans, rústics, i de característiques especials els definits com a tals
en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari."
Article 4t. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa.
Punt.1. j). Es clarifica l’exempció amb la següent redacció:
"j) La superfície de les forests en que es realitzin repoblacions forestals o
regeneració de masses d’arbres subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics
aprovats per l’Administració forestal.

Aquesta exempció té una durada de quinze anys, comptats a partir del període
impositiu següent al que es realitzi la sol·licitud."
Article 6è. Base imposable i base liquidable.
Punt 4. S’adapta el redactat a allò que disposa la disposició transitòria dotzena del TRLHL,
modificada amb efectes 1 de gener de 2015 i vigència indefinida per disposició final 9 de
Llei núm. 36/2014, de 26 de desembre.
Punt 5. És modifica atès que s’ha suprimit el punt 9 de l’article 1.
"4. L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la
tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de
discrepàncies i inspecció cadastral, en el supòsit que l'Ajuntament hagi assumit
aquesta competència legalment.
5. En els immobles el valor cadastral dels quals s’hagi incrementat com a conseqüència de
procediments de valoració col·lectiva de caràcter general o de ponències especials, segons
els casos, la reducció s’aplicarà durant nou anys a comptar des de l’entrada en vigor dels
nous valors, segons es determina en els apartats següents.”
Article 8è. Període impositiu i acreditament de l’impost.
Punt 3. Se substitueix la referència a l’article 10 per article 9.
“3. Els fets, actes i negocis que, d’ acord amb el que preveu l’article 9 d’aquesta Ordenança,
hagin de ser objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, tindran efectivitat en l’exercici
immediat següent a aquell en que es van produir, amb independència del moment en que
es notifiquin.”
Article 9è. Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds.
Punt 3. S'adequa la redacció a la modificació introduïda en el Text refós de la Llei de
cadastre immobiliari per la Llei 13/2015, de 24 de juny.
"3. Podrà formular sol·licitud de baixa en el Cadastre Immobiliari, que
s’acompanyarà de la documentació acreditativa corresponent, qui, figurant com
a titular cadastral, hagués cessat en el dret que va originar l’esmentada
titularitat.”
Article 11è. Règim d’ingrés.
Punt 1. S’afegeix un paràgraf per regular el fraccionament en 4 terminis per els pagaments
domiciliats.
“Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment
periòdic gaudiran d'un fraccionament del deute en quatre terminis.
Les dates del càrrec en compte de cada termini figuraran en els edictes
assenyalats en el paràgraf anterior.”
ORDENANÇA FISCAL NUMERO 2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
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Article 9è. Padrons.
Punt 1. Es modifica el període de cobrament, que serà el que es fixarà anualment.
“1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de
les quotes anuals de l'impost es realitzarà en el període de cobrament que es fixarà cada
any i que es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la
Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es cregui més adients. En cap
cas el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos.”
ORDENANÇA FISCAL NUMERO 5. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana.
Article 2n. Actes no subjectes.
Punt 3 nou. Per afegir com a supòsit de no subjecció l'adjudicació de la totalitat d'un bé
immoble en favor d'un dels copropietaris efectuada com a conseqüència de la dissolució
d'una comunitat de béns constituïda sobre un immoble de naturalesa indivisible. Varia, en
conseqüència, la numeració de la resta de punts.
Punt 4 actual (en endavant 5). Se substitueix la referència a l'article 18 del Text refós de
la Llei del sòl, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, per l'article 23 del
Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015,
de 30 d'octubre.
Punt 6 actual (en endavant 7). Se substitueix la referència a l’article 94 del Text refós de
la Llei de l’Impost sobre Societats, aprovat per Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març,
per l’article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre de l’impost de Societats.
“3. L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble a favor d'un dels copropietaris
efectuada com a conseqüència de la dissolució d'una comunitat de béns
constituïda sobre un immoble de naturalesa indivisible. (...)
5. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de beneficis
i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació
urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en proporció als
terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 23 del Text refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana, aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30
d'octubre. No obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari
excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l'excés
d'adjudicació si estarà subjecte a aquest Impost. (...)
7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals
resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat
o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s'aportin a l'empara del
que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre
Societats, quan no estiguin integrats en una branca d'activitat.”
Article 9è. Període de generació i acreditament.
Punt 3. S’amplia el contingut per especificar en quin moment es produeix el meritament
de l'impost en el supòsit de transmissió d'immoble en procediment d'execució forçosa:

“3. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la
transmissió:
(...)
c) En les transmissions per subhastes judicials o administratives, la data del
decret d'adjudicació que hagi esdevingut ferm.
d) En les expropiacions forçoses, la data de l'acta de pagament i ocupació".
Article 11è. Règim de gestió.
Punt 7. S’amplia el contingut per incorporar els requisits formals de la sol·licitud de
pròrroga en les herències. Així mateix, s'especifica quin és el sentit del silenci
administratiu.
“Aquesta sol·licitud de pròrroga s'ha de presentar dins dels primers sis mesos i
s'entén concedida si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha resolució
expressa.
Abans d'esgotar el termini de la pròrroga, el contribuent haurà de practicar la
corresponent autoliquidació.
No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d'haver
transcorregut els primers sis mesos a comptar des de la data de defunció del
causant.”
ORDENANÇA FISCAL NUMERO 11. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
administrativa en l’activitat de la ciutadania i les empreses.
Article 6è. Quota tributària.
Es redueixen les quotes tributàries un 50%.
“La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:
1.
2.
3.
4.

Comunicació prèvia / Declaració responsable
Llicència d’activitats annex III i Incendis Annex I
Autorització ambiental AMB Avaluació d’impacte ambiental (aIA)
Llicència ambiental AMB Consulta prèvia positiva de declaració
d’impacte ambiental
5. Llicència ambiental sense declaració d’impacte ambiental
6. Llicència d’espectacles
7. Controls inicials i periòdic d’activitats
8. Transmissió de qualsevol tipus de llicència
9. Sol·licitud informe bombers
10. Procediment d’inspecció
a) 1ª i 2ª inspecció
b) 3ª inspecció
c) 4ª inspecció i successives (per inspecció)

132,50,-€
138,50,-€
205,00,-€
262,50,-€
220,50,-€
168,00,-€
67,00,-€
24,00,-€
30,00,-€
65,00,-€
32,50,-€
81,50,-€

”
ORDENANÇA FISCAL NUMERO 15. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions.
S’introdueix una disposició transitòria única que regularà la suspensió de la vigència de la
taxa per ocupació del domini públic amb mercaderies per un període de dos anys.
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“Disposició transitòria única.
Amb caràcter excepcional per als exercicis 2017 i 2018 resta suspesa la vigència
de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, regulada en
l’annex de tarifes.”
ORDENANÇA FISCAL NUMERO 16. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa.
S’introdueix una disposició transitòria única que regularà la suspensió de la vigència
d’aquesta taxa per un període de dos anys.
“Disposició transitòria única.
Amb caràcter excepcional per als exercicis 2017 i 2018 resta suspesa la vigència
d’aquesta ordenança fiscal.”
ORDENANÇA FISCAL NUMERO 19
Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb
entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini
públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena.
Article 10è. Règim de declaració i ingrés.
Punt 2. S’afegeix un paràgraf per regular el fraccionament en 4 terminis per els pagaments
domiciliats.
“2. Tractant-se d’aprofitaments especials que ja estan autoritzats i prorrogats, el període
de cobrament per als valors-rebuts notificats col·lectivament es determinarà
cada any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial
de la Província.
Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment
periòdic gaudiran d'un fraccionament del deute en quatre terminis.
Les dates del càrrec en compte de cada termini figuraran en els edictes
assenyalats en el paràgraf anterior.”
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36. Taxa pel servei de recollida i transport
d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris
Article 5è. Beneficis fiscals.
Punt 1 lletra b. Es modifica per canviar el termini per a sol·licitar la bonificació per a que
es pugui confeccionar el padró de la taxa amb la suficient antelació.
“b) Gaudiran d’una bonificació del 50% de la taxa els contribuents que acreditin que durant
l’exercici anterior al de meritació de la taxa s’han autogestionat la fracció orgànica de

residus (autocompostatge). Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà adreçar la sol·licitud,
abans del 31 de desembre de l’exercici anterior, a l’Àrea de Medi Ambient, que emetrà
informe adreçat al Departament d’Afers Tributaris que relacionarà els que emetrà informe
adreçat al Departament d’Afers Tributaris que relacionarà els subjectes passius amb dret
a bonificació.”
Article 8è. Règim de declaració i ingrés.
Punt 3. Es modifica per recollir el fraccionament en 4 terminis per els pagaments
domiciliats.
“3. El període de cobrament per als valors-rebuts notificats col·lectivament es
determinarà cada any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al
Butlletí Oficial de la Província.
Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment
periòdic gaudiran d'un fraccionament del deute en quatre terminis.
Les dates del càrrec en compte de cada termini figuraran en els edictes
assenyalats en el paràgraf anterior.”
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’edictes de l’Ajuntament aquest acord provisional,
així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta
dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
TERCER. Publicar l’anunci d’exposició al públic en el Butlletí Oficial de la Província i a més
a més en un diari dels de major difusió de la província. Si transcorregut el termini no s’han
presentat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu, sense
necessitat d’un nou acord plenari en aquest sentit.
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les
modificacions aprovades.
CINQUE. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya l’acord
de modificació de les ordenances fiscals, un cop s’hagi aprovat definitivament, de
conformitat amb allò que preveu el Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de
funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i
Finances.”
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
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Jordi Anducas
Explica que aquest punt és per aprovar una sèrie de modificacions que es proposen dur a terme per
les ordenances fiscals de l’any 2017. Es modifica l’ordenança fiscal número 1 sobre l’impost de bens
immobles (IBI), la 2 sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), la 5 d’impost d’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana que únicament es fan unes modificacions d’acord amb
modificacions legislatives de la Diputació de Barcelona. Com també les ordenances 19 i 36 de com
es paguen, relacionades amb la taxa d’entrada de vehicles i la taxa del servei de recollida
d’escombraries i altres residus. S’escriu que es pot fer un pagament fraccionat en quatre terminis.
Aquestes modificacions que ha esmentat no generen ni més ni menys tributació per la ciutadania,
només canvis en quant a la gestió de recaptació i manera de pagar. El que si genera un canvi és en
la modificació de les ordenances 11 i 16 i la 15. La 11 es refereix a tot el que es paga per fer
intervencions administratives relacionades amb l’obertura de negocis i la generació d’activitat i el
que fan es una reducció del 50% d’aquestes taxes. Es modifica la moratòria durant dos anys (20172018 quedarà a 0) per la taxa d’ocupació per mercaderies en la via pública. La tercera que es
modifica, també es una moratòria per dos anys (2017-2018) eliminar la taxa que actualment paguen
els establiments (terrasses, bars) per ocupar, amb taules i cadires, la via pública. Es fa, perquè per
aquest govern, és molt important que aquest poble ha de generar maneres de desenvolupament
econòmic, amb això va néixer el que havien anomenat “projecte de les quinze mil meravelles”. Es
tracta d’un projecte destinat a quatre àmbits. Primer, generació d’activitats. Segon, generar àrees
d’activació d’emprenedoria i de cara a l’any vinent tenir un espai físic per emprenedors. Tercer,
buscar activitat econòmica en l’àmbit del turisme i fer que Corbera sigui atractiu per la gent de l’àrea
metropolitana i han identificat cinc atributs que poden explotar: “emocionat” per promocionar més
el Pessebre Vivent i el Correfoc amb el nou concepte del “Luciferum” i de cara a l’any vinent el tema
del “bandoler”; un altre argument “el bon profit” aprofitar tota la restauració que tenen i la creació
de més i potenciar amb jornades gastronòmiques; un altre argument “agafa aire i respira” amb
projectes d’esport i natura; un altre argument és “un viatja al passat” per explotar i activar l’àrea
mil·lenària amb visites guiades i donar més visibilitat als edificis emblemàtics i històrics que tenen al
poble i l’últim atribut és “anem de compres” on s’han fet i es faran activitats (“Fira del cel obert”,
“Sant Jordi”, “Terrasses a Corbera”, “Shopping Night”, “Atipat”, “Campanya de Nadal”) per potenciar
el comerç i la creació d’un centre comercial “cel obert” on s’ha fet un concurs per saber el dia 24 de
novembre com s’anomenarà aquest centre comercial a cel obert a Corbera. Són els motius per donar
als comerços i bars, durant dos anys com a prova pilot, per impulsar i omplir el carrer d’atractiu
comercial. Per les dades que tenen de les activitats que ja s’han fet, la majoria d’establiments de
menjar van trencar stock, no tenen prou oferta per satisfer als 15 mil habitants i ja tenen noves
propostes de negocis a Corbera que volen fer la seva sortida al carrer, per aquest motiu volen reduir
les taxes en la generació d’activitat. Tenen actualment a la zona baixa vint locals vuits per generar
noves activitats econòmiques. Fent un repàs a la història, fa uns cinc-cents anys eren 100 habitants,
dos-cents cinquanta anys desprès van passar a 800 habitants perquè van activar un nou negoci que
era explotar el guix, fa quaranta-sis anys uns 2.000 habitants i ara a Corbera hi ha 15.000 degut el
“boom” econòmic a Catalunya. El model que tenim s’ha quedat esgotat i no és sostenible i per tant
ara s’ha de buscar nous models, no per incrementar els habitants però si perquè no marxin. Perquè
si marxen quedaran urbanitzacions desertes. Totes aquestes iniciatives van cap aquí. Avui aproven
tres, petites però importants, si les saben gestionar bé. És l’objectiu estratègic d’aquest govern i
estan treballant ja i continuaran en la seva legislatura.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Diu que estaria d’acord en quasi tot i està preocupat per un cosa i pregunta si han valorat el que
significa reduir al 50% la moratòria i d’on vindran els diners que ara no es cobraran.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
Jordi Anducas

Respon en relació al que es recapta per terrassa, actualment, són 2.640,00 €. Es deixaran de cobrar
al 2017 i 2018. Al 2019 es tornarà a valorar que fan amb la possibilitat de continuar sense recaptar,
recaptar el mateix o recaptar més si s’han generat més activitats. En relació a les mercaderies,
només hi ha dos establiments que paguen 200,00 € a l’any cada un, es deixarà de recaptar 400,00
€ en dos anys amb idea que al tercer any i havent 20 locals vuits pugin haver-hi nous establiments
que tributin. S’haurà de decidir si han de tributar o no. En relació al tema de llicències, actualment
l’activitat és molt baixa. El que s’està fent de forma simbòlica, amb aquestes tres ordenances, és
promocionar l’activitat i reconduir amb uns atributs semblants a l’hora de posar les terrasses o treure
les mercaderies al carrer. Hi ha bona sintonia amb pràcticament tots els comerciants i que estigui
tot, visualment, més agradable.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
Eric Blanco
Explica que, les ordenances fiscals juntament amb els pressupostos no són cap altra cosa que explicar
amb xifres les voluntats polítiques: és a dir, posen preu al model social, territorial i que es
desenvoluparà políticament al llarg del seu mandat. Ja els avança que el seu vot no serà favorable,
però espera que trobin en aquesta argumentació les claus objectives del seu vot. En primer lloc
perquè com ja han expressat en diverses ocasions, el seu model de gestió fiscal seria radicalment
contrari al d’ells. Segueixen exercint el poder de dalt a baix i ignoren sistemàticament tot mecanisme
de consulta o control social. No existeix actualment a Corbera, cap consell de participació que actui
com a tal i que doti la ciutadania no només de la capacitat d’entendre tot el que pasa aquí dins, sinó
també que els doni poder per tal de poder co-decidir activament la política fiscal, territorial,
econòmica o social. En quant al contingut, doncs creuen que assisteixen a una altra oportunitat
perduda. Fan una proposta de modificació d’ordenances de tràmit, sense ambició en termes generals,
tot i que es poden reconèixer alguns intents, que poden avaluar com a positius, com són algunes
mesures fiscals que proposen dins l’àmbit de la dinamització econòmica i comercial. Creuen que en
aquest sentit podrien haver anat més enllà, insisteix, no només en el contingut sinó també en la
forma:• Bonificar l’emprenedoria responsable: La Llei d’Hisendes Locals (art.88) permet que els
ajuntaments estableixin bonificacions per motius d'inici d’activitat empresarial; per creació de llocs
de treball amb contracte indefinit; per preservació del medi ambient; i per a empreses que no tinguin
beneficis. Permetre bonificacions per creació de llocs de treball amb contracte indefinit, que tinguin
en compte l’equitat de gènere, de contractació de persones amb limitacions funcionals, de persones
de més de 50 anys i/o d’aturats de llarga durada. Aplicar bonificacions en l’IAE per preservació del
medi ambient i adaptació d'accessos per a persones amb mobilitat reduïda, i un llarg etc. Però és
sobretot en l’àmbit de la participació, la transparència i l’aplicació d’una fiscalitat justa on troben més
carències. Per tant, una de les primeres preguntes que fan, o que ja els hi fa directament és, si el
seu govern creu que l’objectiu de les seves polítiques fiscals, són les de buscar com racionalitzar la
recaptació d’impostos d’acord amb els criteris de Justícia, cura del Medi Ambient, i Solidaritat. L’abril
de l’any passat, la Plataforma per una fiscalitat Justa va elaborar un informe sobre Fiscalitat municipal
on recollia 45 propostes per tal variar substancialment l’aproximació fiscal que tenen els municipis
respecte a la ciutadania, i especialment tenir especial sensibilitat amb aquelles persones o col·lectius
que més ho necessiten. Creuen que fora bo que l’estudien o que estudien aquests tipus de fórmules
ja que comparteixen la preocupació per l’evolució d’un sistema fiscal, cada vegada més regressiu i
injust, i el model de societat que se’n deriva. En aquest sentit doncs trobem a faltar per exemple,
propostes per a reforçar la progressivitat de l’impost sobre béns immobles, a través del gravamen.
Tenien l’oportunitat de revisar l’aplicació de l’IBI, que és un impost que es paga igual per a tothom,
afavorint les rendes altes i perjudicant a les baixes. O aplicar mesures excepcionals per a famílies en
risc d’exclusió social: la Llei d’Hisendes Locals (LHL) no permet aplicar una exempció per a famílies
necessitades. Existeix, però, la possibilitat que els ajuntaments bonifiquin a aquestes famílies l’import
d’un impost que hagin de pagar. I això no està recollit en les ordenances fiscals actuals. O bonificar
l’import de l’IBI a famílies en que les persones empadronades en un habitatge (que no estigui llogat)
estiguin desocupades o en situació d’atur, i cobrin prestacions inferiors al Salari Mínim
Interprofessional (SMI). Introduir criteris ambientals ambiciosos en l’impost de béns immobles per
tal d’afavorir l’eficiència energètica dels immobles o per mitigar alguns impactes ambientals. O
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perquè no, aplicar polítiques per des-incentivar els pisos buits: la Llei d’Hisendes Locals permet,
opcionalment, que els pisos desocupats tinguin un recàrrec de fins al 50% de la quota líquida de
l’IBI. En l’actualitat, els pocs municipis que ho apliquen, ho fan només als pisos en mans dels bancs.
Exigir aquest recàrrec del 50% sobre els pisos que portin més d’un any buits, independentment de
que el propietari sigui un banc, una empresa, o una família o exigir un recàrrec en el cas d’edificis
antics desocupats amb risc de despreniment i aquí podrien parlar dels edificis catalogats i d’alt interès
per al nostre municipi propietat del bisbat i que estan en perill d’esdevenir irrecuperables. Per tant
són moltes les raons que els indueixen a pensar que com en molts àmbits de la seva gestió van a
ralentí, sense un rumb fix i un any i mig després, sense un programa de govern que es pugui debatre.
Per tant, el seu vot com ja els avançava al principi de la seva exposició serà contrari. Tot i això, no
perden l’esperança.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
Diu que en relació a la proposta que es fa de les modificacions fiscals sobre tot referit en primer lloc
als impostos que es cobren directament a l’Ajuntament de Corbera, el més important és el de l’IBI i
és un impost que grava la propietat, si es vol tenir en compte la redistribució de riquesa es positiu
que s’estigui gravant justament la propietat. Es viu en una societat que saben que es desigual i de
desigualtat creixent i són coneixedors que el sistema capitalista patriarcal depredador de recursos
naturals és una màquina d’augmentar aquesta desigualtat, és un màquina de redistribuir la riquesa
dels que tenen poc cap als que tenen més i les poques mesures que en tenen per fer front són
justament les polítiques fiscals, mesures per intentar aconseguir que els que més tenen paguin més
i els que menys tenen paguin menys. Tan el que fa, per exemple, la tarificació progressiva social
com ara fer uns impostos que siguin progressiu. L’IBI és justament un impost que no ho és de
progressiu, és el mateix per tothom però es poden fer mesures com bonificacions i subvencions per
aquelles persones que menys tenen no paguin tant. També troben a faltar en aquestes modificacions
fiscals que no es proposi la possibilitat de gravar els immobles amb un valor cadastral més alt, als
que no són per usos residencials o en el cas de comerços petits en relació al que paguen els comerços
grans. Es pot modificar fins el 10% dels immobles amb valor cadastral més alt i s’hauria d’estudiar
quina es la situació concreta en Corbera. I desprès, hi ha un aspecte que ha quedat fixe a les
ordenances fiscals de Corbera, que és la bonificació del 90% dels immobles que constitueixen objecte
d’activitats d’empreses d’urbanització, construcció, promoció immobiliària ja que si no hi ha acord
de Ple aquesta bonificació és la màxima el 90%. Ells proposen que hi hagi acord de Ple per baixarho al mínim que és el 50%. Creuen que aquesta bonificació es excessivament gran. Sobre la situació
de l’IBI a Corbera, saben que fa molts anys que no s’ha fet cap revisió cadastral i per aconseguir una
situació més justa caldria que els immobles estiguessin valorats pel que realment són. Sobre l’IVTM
volen preguntar dels autobusos que fan el transport urbà estan exempts i en el cas que a Corbera
s’apliqui aquesta volen saber si s’està fent un control d’aquest vehicles que s’aplica la bonificació si
són realment de transport urbà i si s’utilitzen per altres tipus d’us per benefici privat per part de
l’empresa. El que es vol es fer mesures que vagin cap a la redistribució de riquesa ja que saben que
són de les poques coses que es poden fer a nivell municipal.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
En relació a les taxes, l’ordenança fiscal número 11 que es la taxa per la prestació de serveis e
intervenció administrativa en activitats de la ciutadania i les empreses no els hi agrada la rebaixa del
50%, entenen que és una rebaixa que afecta tots els comerços i les empreses i entenen que no és
el mateix un petit negoci que una cadena amb un poder adquisitiu molt més alt i capacitat de
pagament molt més alta que el petit comerciant. Ho han mirat en altres municipis i en la majoria hi
ha diferents categories pels diferents sectors, per metres quadrats que tenen. Entenen que això es
podria fer a Corbera, no seria complicat i estan d’acord amb la rebaixa del 50% pel petit comerç però
no en la rebaixa del 50% per tothom. Es important que es catalogui en diferents categories:

d’oficines, de bancs, de caixes, grans superfícies, supermercats, etc. Respecte la taxa número 15 i
16 que es suspenen durant dos anys, pots ser una mesura per impulsar el comerç a Corbera, s’ha
de veure els resultats. Per el tema de les terrasses, actualment a Corbera no hi ha un conflicte
d’ocupació de la via pública com existeix a altres llocs, perquè és espai públic i es privatitza amb les
terrasses. Des de l’equip de govern es vol que hagi vida al carrer, que la gent pugui fer activitats al
carrer. Creuen que no únicament s’ha d’impulsar la vida al carrer de manera privativa sinó que s’ha
de fer de manera no lucrativa, per tant que no es penalitzin ni es criminalitzin les opcions d’ocupació
de manera que és pot consumir una cervesa en una terrassa i no es pugui consumir en un banc.
Sobre la taxa 36 per el tema de la deixalleria. L’any passat van demanar, entenen que aquesta
revisió del valor cadastral es pot fer més progressiva fent que hi hagi més trams pel valor cadastral.
Actualment només hi ha dues, de més o menys 97.000,00 €. Sobre el tema de la deixalleria, li sembla
bé el conveni que s’ha fet amb Acopa, que actualment amb la targeta d’Acopa es tingui una
bonificació però entenen que són dos conceptes diferents, un és el comerç i l’altre són residus per
tant demanen que es retorni la bonificació en aquesta taxa per la utilització de la deixalleria. Per tot
això ells votaran en contra.
Alcaldessa
Contesta alguna de les coses que s’han dit. En relació de que l’IBI es tractés com un impost
progressiu, explica que l’IBI no va en funció de la renda de les persones sinó que va en funció del
valor cadastral. Com a dades diu que s’han girat 9.636 IBI en el municipi i d’aquests 4.459 són per
valors cadastrals per valors inferiors a 100.000,00 €. El que ells poden fer, tal i com els hi ha exposat,
es introduir subvencions. És el que tenen. Tenen subvencions tant per famílies nombroses i
monoparentals i l’any passat van introduir els vidus i les viudes. Contesta al senyor Blanco en relació
a les persones amb menys recursos, tindran en compte que encara que realment no està contemplat
a les ordenances, es faci a través de serveis socials. En relació a la bonificació del 90€ que consideren
és molt alta, en aquets moments no hi ha cap que compleixi això, però ho tindran en compte. De la
revisió cadastral que són partidaris de fer-la, és un tema que l’han parlat al govern i no estan gens
a favor de que es revisin. La última revisió és de l’any 99, s’han anat pujant valors, per decret s’han
anat pujant un 10% cada any, els dos últims anys, encara que proposen un 4% i ells no proposaran
tirar endavant una revisió cadastral. Sobre l’ordenança fiscal número 11 que els hi semblava bé
aplicar-ho només per als petits comerços però no en tots o cadenes que poguessin vindre, ells ho
han estat parlant i lo que contemplen és perquè per tots iguals, no es que dubtin que pugui venir un
gran comerç aquí a obrir, benvingut sigui donaria feina també a persones de la població o de l’entorn,
però lo que si que no vindran perquè només fan que tancar-nos i tenim locals buits, són els bancs.
Desprès, l’ordenança 36 que vostès trobarien que fos molt més progressiva i que no els hi sembla
bé que hagués una bonificació del 50%, nosaltres hem aplicat el 50% perquè és els que ens ha
semblat que era lo més just. Després, del conveni d’Acopa, creiem que tindrà un efecte per les dues
bandes, aquest cap de setmana que és el primer cap de setmana que s’ha aplicat, pregunta al senyor
Palacios si eren quatre mil o la quantitat exacta que s’ha fet.
José Antonio Andrés Palacios
Respon que eren dos mil tres-cents, això aquest cap de setmana.
Alcaldessa
Els usuaris ho han agafat amb bastant il·lusió i serà una mica com tancar el cercle perquè els diners
es puguin revertir en el poble, creiem en aquesta mesura per això l’hem tirat endavant. Sobre l’IBI
la diferència amb Barcelona o una gran ciutat és que tenen la seva pròpia carta municipal, aquí ells
no poden entrar. Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Pregunta si són nou mil i pico d’IBI el que es cobra a Corbera.
Alcaldessa
Respon que són nou mil cinc-cents trenta-sis, el padró d’IBI de rebuts. I quatre mil cinc-cents
cinquanta-nou són amb valor cadastral inferior a 100.000,00 €.
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Antonio Moreno
Explica que ho va dir l’altre dia en la Comissió Assessora i ho ha comentat varies vegades i es
necessita cada vegada més, que tots els regidors i oposició facin una comissió de treball per veure
la tarifació social i com es pot aplicar a Corbera. Tot el que sigui augmentar o disminuir igualment a
tots, a Corbera, és injust. Si s’augmenta el 50% o disminueix el 50% a tots és injust. Tot el que es
lineal és molt injust. Amb una tarifació correcta, és podria recaptar més, saben tots que hi ha molta
gent que està pagant molt menys del que hauria de pagar a Corbera i ha molta gent també que està
pagant més del que pot. Parlar com fer una tarifació social, quins són els indicadors socials, sap que
es feinada i conèixer bé el poble. Demana a la senyora alcaldessa si l’oposició poden arribar a la
informació dels IBI’s, saber quants paguen per valor cadastral de més de 100.000,00 € i saber com
està el percentatge, veure com està fet el cadastre perquè imagina que hi ha grans mansions al
poble que no paguen el que han de pagar. Un ajuntament ha d’esbrinar que ha fet justícia i que la
gent pagui el que ha de pagar. Demana si aquesta informació la pot tenir la oposició.
Alcaldessa
Respon que si pot tenir aquesta informació, sense noms, saber per valor de tant que es el que es
paga. Ho sol·licitarà i demana una mica de temps. També vol contestar una cosa, poden estar d’acord
o no amb el tema de la tarificació social però l’IBI no pot entrar. Altre cosa es poder treballar dins
de l’IBI amb les subvencions i bonificacions però en tarifació social amb ella també l’agradaria poder
dir que es un tema que l’han estat treballant i debatut però si tothom declarés lo que és, pot ser que
empresaris estiguin declarant per sota del que és i a lo millor es beneficia amb aquestes persones i
altres que arriben tot just en una casa que pugui haver-hi dos sous petits a lo millor els hi toca pagar
el que l’altre no paga. Això és un debat.
Antonio Moreno
Contesta que es tot el contrari, no és així. Això és el que està passant ara. Demana saber realment
qui té més que pagui més. Sap que és feina.
Alcaldessa
Respon que amb el que ell diu, és real si tothom fos honrat i fes les coses com es tindria que fer però
per desgràcia hi ha persones que es totalment transparent el que guanya i ha volgut fer la reflexió
sobre l’altre. No li vol treure la raó, és un tema que s’ha de parlar. Ella i tot l’equip de govern no ho
veuen tan fàcil i transparent de fer-ho d’aquesta manera. Tampoc diu que s’acabi aquí el tema, es
un tema que l’han de continuar parlant i amb profunditat.
Eric Blanco
Comenta que avui han sortit propostes molt constructives. I és el que ha dit en la seva intervenció
d’abans, si en lloc de presentar les modificacions fiscals en una setmana es pogués crear una comissió
que poguessin participar el membres de l’oposició doncs miri totes les propostes constructives que
en poden sorgir, si a més s’obrís més el debat es podria enriquir amb més propostes. Hi han
experiències en altres ajuntaments, tot i que si que es veritat que la llei estatal és massa rígida per
tal d’aplicar aquest impost, que han pogut salvar aquesta rigidesa a través de iniciatives creatives.
A final la tarifació justa es complicada i no és fàcil i no la faran d’un any per l’altre però si la treballen
poden arribar a curt o llarg termini a tenir una fiscalitat més justa. En un fòrum municipal de fa dues
setmanes es parlava de la rigidesa d’aquest impost, des de la plataforma “Per una fiscalitat justa”
de que moltes d’aquestes iniciatives haurien d’anar acompanyades de una modificació de reglaments
i de la llei estatal. En aquest sentit ja no creuen en l’estat, un estat que porta al Constitucional els
decrets de pobresa o pobresa energètica, creu que ja han de preparar les seves lleis per la futura
república. Si que es important i aquest és el missatge que els hi volia donar perquè presentar
al·legacions provocarà un Ple extraordinari al mes de desembre, no donarà temps perquè estigui a
exposició pública. Els demana per l’any vinent, si ho treballen conjuntament podran enriquir aquest
debat i propostes i al final els màxims beneficiaris seran la ciutadania i ells.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Explica que entenen que es qüestió de voluntat. Van presentar al·legacions l’any passat i tornaran a
presentar aquest any perquè se’ls dóna el mateix argument que l’any passat, que es poden fer, que
ja ho miraran l’any que bé i quan arriba el moment no es fan. Demana que se’ls faci una mica de
cas. Hi ha coses que són elementals, pel tema de la bonificació de l’IBI que la única bonificació per
activitat comercial sigui per tot el negoci de l’especulació urbanística no és pot dir que com avui en
dia no hi ha cap no ho baixen. Ells ho traurien perquè els hi sembla un escàndol, però com a mínim
que estigui al 50% que és el que permet la llei. L’altra és la taxa número 11 dels serveis
administratius, entenen que el que parlen és que hi hagi també discriminació per afavorir el comerç
local, no parlen de si venen grans empreses o no, que s’està fent a molts llocs i és una manera de
recaptar diners. Han d’intentar trobar formules i no repercutir sempre a la mateixa gent. Els agradaria
preguntar per el tema de la revisió cadastral i perquè no és vol fer. Ho diuen perquè creuen que serà
més just, perquè amb els preus del 99 amb la conseqüent pujada no son els reals, s’han trobat amb
molts pisos i immobles que el valor cadastral és més alt que el preu de venda i amb les situacions
complicades per molta gent, és per això que demanen la revisió cadastral. Referent a la tarificació
social, coses que si es poden fer, ha comentat que en Corbera i han quatre mil quatre-cents norantanou aproximadament la meitat que estan pagant per valor de menys de cent mil euros, entenen
també que hi ha la meitat d’immobles majors de cent mil euros. Per tant la taxa d’escombraries que
ells demanen, que està amb valor inferior i superior a 97.000,00 €, posant uns ficticis d’un immoble
amb valor cadastral de 50.000,00 € està pagant només 24 € menys que un immoble amb valor
cadastral de 400.000,00 €. Entenen que això es una discriminació que és pot redistribuir de manera
més justa.
Alcaldessa
Contesta amb relació del que deia per la taxa d’escombraries. Va en funció del que és el servei, no
perquè la casa sigui més gran o valgui molt més ha de ser el doble o el triple de lo que és, per
concepte. Per el tema de les dues ordenances que ha dit, per als grans comerços que es puguin
beneficiar respecte dels petits comerços, ells el que valoren és que si ha molta més activitat comercial
ajudarà, no anirà en detriment dels petits. Respecta el que ells diuen amb els seus arguments però
ells entenen que és millor que hi hagin molt més comerços i ajudarien els uns amb els altres, no que
aniria en contra. Després lo que diu del 90% que es quedarà per sempre així, lo que reclamen és
que sigui del 50%, això poden mirar-ho de poder-ho arreglar. Ho ha volgut explicar perquè no hi ha
cap i dubta que hi hagi ningú.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
Jordi Anducas
Puntualitza sobre el que parlava el senyor Eric Blanco sobre mesures que es podien fer sobre l’IAE,
malauradament ara representa l’1% dels ingressos que rep l’ajuntament. És un impost que afecta a
certs nivells i a Corbera ja hi han molt poques i paguen poc perquè no tenim cap gran empresa i no
tenim cap gran polígon industrial i com s’ha dit en aquest projecte de dinamització econòmic no han
enfocat cap l’IAE perquè no tenen capacitat d’activar més el petit polígon industrial que tenen per
dificultats logístiques. Actualment creuen que no és la sortida. En quant a la resta, es una reflexió
que cal tenir en compte, s’han parlat de 9 mil abonats d’IBI que es para de que pagui qui més te,
aquets 15 mil que som distribuïts en urbanitzacions on ell creu que la meitat o més de la meitat
d’aquestes urbanitzacions no estan recepcionades, vol dir que algun dia sense saber quan ja que la
situació econòmica no està, haurà de fer lo mínim. Totes les obres necessàries per ser recepcionades
hauran de tenir un clavegueram i fer lo mínim i és el que ens ocasiona en aquest poble degut a que
d’haver passat de 2 mi a 15 mil habitants no s’ha fet gens ordenat. És l’herència que tenen. Pensin
que pujades d’IBI, demanar revisions cadastrals, bonificacions, pot ser un cataclisme que pot recaure
en gent que viuen en una torre que els ha costat un dineral del “boom” immobiliari i estan hipotecats
potser amb treball i no arriben a més i a sobre venim nosaltres, Corbera, ells no estan a Corbera.
Hem tingut una crisi brutal des de l’any 2008 i els hi pugem l’impost perquè tenen més metros. Seria
anar en contra de moltes coses. Hi ha moltes mancances i pensant en els que estan en
urbanitzacions, s’ha de fer un esforç perquè els 15.000 es quedin. Se’ls està demanant molt i no
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estan vivint com tindrien que viure. Pot ser tenen molts diners i estan en una casa que li regalima el
pou mort del de sobre i no ho poden arreglar i a sobre venim nosaltres i els hi pugem l’IBI, s’ha de
tenir en compte. No tot es tan senzill perquè tenim un poble complexa. L’BI no és un impost pensat
per ser progressiu, ni han altres. És com l’IVA, un impost totalment injust. En la situació que estem
en aquest municipi de desordre urbanístic han d’anar molt en compte amb determinades coses. Fins
que no hi hagi una nova reactivació econòmica que ningú sap quan serà, han de passar molts anys.
Viu d’aquest impost aquest Ajuntament, es pràcticament la meitat dels ingressos. Tocar la butxaca
d’aquesta gent, ell creu que com a poble no s’ho mereixen. Creu que han de ser curosos amb tot
això.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miguel
Pregunta, en primer lloc, si els poden contestar perquè no es vol fer la revisió cadastral. Sobretot
amb el tema de l’BI, creu que s’estan barrejant coses. La proposta de la CUP que es va fer l’any
passat de pujar l’IBI per desprès bonificar aquelles persones i immobles que ho poguessin estar
passant malament, és per aquest motiu que no volen pujar l’impost per igual. Creuen que l’BI,
evidentment, no és progressiu però es pot fer progressiu. No ha acabat d’entendre el concepte de
que la gent no es mereixin viure d’aquesta manera a Corbera perquè encara que tinguin molts
ingressos, no ha acabat d’entendre això. Si l’ajuntament recapta més impostos, no es per gastar-los
en tonteries, és per gastar-los en serveis socials, en diferents aspectes que puguin ajudar a la
població de Corbera, que ho està passant malament i pugui millorar i tirar endavant. Que no se’ls
deixi fer que l’IBI sigui un impost progressiu quan hi ha fórmules que es pot fer progressiu, s’està
fent a més llocs. I segurament hi haurà errors però creuen que hi ha més errors ara. Pel tema del
comerç local, entén que si obra una gran cadena, enfonsa al comerç local. Ha passat a tot arreu, el
comerç local no pot competir, ni en preus ni en horaris ni en gent treballadora.
Alcaldessa
Diu que no hi ha lloc on es pugui instal·lar. Ho diu des de el punt de vista de la tranquil·litat. Quan
parlen de cadenes, es refereix a franquícies o semblant. Li respon perquè no volen una valoració
cadastral nova. Amb això estan totalment d’acord tot l’equip de govern. No volen que es faci perquè
no els hi sembla just, pujaria molt els valors que els toca pagar a la gent. No hi ha cap problema
quan hi ha una venda perquè es fa pel valor real, quan vas al notari diuen els valors que Hisenda pot
acceptar. Tocar aquest valor és una pèrdua que poden tenir i amb el valor de l’IBI no es guanyarà
això. Si el valor cadastral es fixa en una altre quantitat i la persona vol vendre per sota tindrà
exactament el mateix problema. Està d’acord que si es recapta més no es pagui en tonteries però el
que es referia quan es parlava de totes les urbanitzacions que no tenen recepcionades és qui no
poden assumir aquestes despeses son els propis veïns. Aquí l’ajuntament no pot fer res, poden
tutelar, ajudar, posar el seus tècnics a la seva disposició. El que estaven dient era diferent, no era
per repartir els diners amb aquesta gent. Dóna la paraula al senyor Eric Blanco i demana que desprès
es passi a votació.
Eric Blanco
Es dirigeix al senyor Jordi Anducas per dir que s’ha perdut en la seva última intervenció perquè en
la seva estructura argumentativa ha arribat a concloure que la tarificació social era injusta. La
tarificació actual és injusta i el que han d’encaminar-se és a una tarificació més justa. Evidentment
és complexa, es pot treballar amb el poc marge que tenen en alguns d’aquests impostos perquè sigui
més justa.
Alcaldessa
Demana es passi a votació.

“Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC),
Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa

Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Vots en contra: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Èric Blanco i Moragas (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i
Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP).”
RECURSOS HUMANS
4. Aprovació modificació de la relació de llocs de treball.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de l’Àrea de Règim
Interior, amb el text següent:
“Atesa la provisió de la Regidoria Benestar Social i Gent Gran i del Tercer Tinent
d’Alcaldessa, en la que exposa una nova ordenació de recursos humans
Cada Administració Pública, en el marc de la planificació general dels seus recursos
humans, i de manera motivada, podrà fer trasllat dels seus funcionaris, per necessitats del
servei o funcionals, respectant les seves retribucions i condicions essencials de treball,
modificant, si es el cas, l’adscripció al lloc de treball que en sigui titular.
Pel que fa al personal laboral la seva mobilitat es realitzarà de conformitat amb el que
estableixin els convenis col·lectius que els hi sigui d’aplicació, i en el seu defecte la mobilitat
del personal funcionari de carrera.
La tècnica de recursos humans ha emès l’informe 162/2016, de data 10 d’octubre de
2016.
S’acorda:
PRIMER. Modificar la relació de llocs de treball en el següent sentit:
Aprovació de la plantilla de personal i modificació de la relació de llocs de treball, pel Ple
de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el 29 de desembre de 2015:
Nº

A

RD

CS

SERVEI

66

01

04

01

30

00

00

04

Benestar social i gent
gran
OAC

DENOMINACIO LLOC
TREBALL
Auxiliar de gestió

DE

Auxiliar de gestió

RL

AG

CD

F

C2

14

L/F

C2

14

RL

AG

CD

L/F

C2

14

F

C2

14

Proposta Modificació Octubre 2016:
Nº

A

RD

CS

SERVEI

66

01

04

01

30

00

00

04

Benestar social i gent
gran
OAC

DENOMINACIO LLOC
TREBALL
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió

DE

SEGON. 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.
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TERCER. Trametre còpia de la relació de llocs de treball a l'Administració de l'Estat i al
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.”
Alcaldessa
Explica que la persona que estava treballant fins aquest moments d’auxiliar administrativa a Benestar
Social, ha presentat la baixa, s’ha anat a treballar per un altre empresa. Per cobrir aquell lloc a passat
a ocupar una altre persona ja de la casa, que és personal laboral interí i que estava adscrita a l’OAC
i ha passat a ocupar-lo voluntàriament. El lloc que ha quedat vacant a l’OAC s’ha fet mitjançant una
bossa, no és una plaça definitiva. És una plaça que quan es permeti sortirà a concurs. Dóna la paraula
al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Diu que quan fan un canvi de llocs de treball ell sempre demana si el comitè d’empresa està
assabentat i ha donat el seu vis i plau.
Alcaldessa
Respon que si i diu que la política que segueixen és si hi ha persones que volen canviar de llocs de
treball i en aquell moment no es pot complir, no es pot fer però ho tenen en compte en cas de que
hi hagi una vacant i el comitè està absolutament a favor de tot això. Demana es passí 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 (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i
Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas
(ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).“
Previ a passar al punt núm. 5, la senyora alcaldessa dona permís al senyor interventor per marxar.

CULTURA
5. Aprovació adhesió Correllengua 2016.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de l’Àrea de Cultura,
amb el text següent:
“Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori,
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element
d’integració de les persones nouvingudes.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea
la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments del nostre
sistema educatiu.
Atesa la consolidació que després de 20 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat
civil en general.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els
municipis i comarques de parla catalana.
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi

S’acorda:
PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la societat
a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla
catalana i a favor de la seva unitat.
SEGON.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament
de les activitats programades.
TERCER.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
QUART.- Organitzar activitats i donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes
per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i encaminades a facilitar
l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població
nouvinguda.
CINQUE.- Donar trasllat d’aquest acord a la Coordinadora d’Associacions per la Llengua
Catalana (CAL).”
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Carme Benito.
Carme Benito
Explica que la proposta que presenten des de cultura és donar suport al Correllengua d’enguany que
l’organitza des de fa 20 anys la coordinadora d’associacions per la llengua catalana. En aquesta edició
està dedicat a la periodista i escriptora catalana Montserrat Roig coincidint amb el 25 aniversari de
la seva mort. Des de cultura es farà una exposició en el vestíbul de la Biblioteca anomenat
“Montserrat Roig. 45 anys de vida, 25 de llegat” del 23 de novembre al 2 de desembre. Els convida
el dia 24 de novembre a la sala polivalent i es faran unes lectures en veu alta de textos, per part
d’alumnes del Centre de Normalització Lingüística. A proposta de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat hi
haurien unes dones que faran aquestes lectures.
Alcaldessa
Al no haver-hi cap més intervenció demana es passi a votació.

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Èric
Blanco i Moragas (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat
Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras
Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP).”
L’alcaldessa comenta que ha finalitzat la part resolutiva i a continuació donarà pas a la part de
control. La Moció la presenta conjuntament ERC, CUP, IMC, CDC i MPC.

PART DE CONTROL
6. Moció de suport al referèndum i al procés constituent (ERC, CUP, IMC, CDC i
MPC).
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Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals d’ERC, CUP,
IMC, CDC i MPC, amb el text següent:
“El Parlament de Catalunya va reafirmar al Debat de Política General el dret imprescriptible
i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació i va aprovar propostes de resolució en
relació als propers passos que s’hauran de fer en el marc del Procés Constituent.
El Govern de la Generalitat ha adoptat el compromís de celebrar un referèndum vinculant
sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017 amb una
pregunta clara i de resposta binària. Per fer-ho possible, el Parlament de Catalunya s’ha
compromès a activar tots els dispositius legislatius necessaris per dur a terme la celebració
del referèndum i per donar-li al mateix temps cobertura legal. Així mateix, abans del 31
de desembre de 2016 es constituirà una comissió de seguiment per l’impuls, control i
execució del referèndum. El compromís per a la realització del referèndum en els termes
indicats es mantindrà fins i tot en absència d’acord polític amb el govern de l’Estat
espanyol.
El Govern de la Generalitat endegarà la preparació dels procediments i reglaments
necessaris per fer efectiu el referèndum, obeint els principis de pluralisme, publicitat i
democràcia, seguint els estàndards internacionals, amb especial èmfasi en la creació
d’espais de debat i propaganda electoral que garanteixin la presència dels arguments i
prioritats dels partidaris del sí i del no a la independència en igualtat de condicions.
El Govern de la Generalitat convocarà de forma immediata una cimera de totes les forces
polítiques i socials favorables al dret a l’autodeterminació per tal de treballar políticament
en la definició i fermesa d’aquesta convocatòria de referèndum.
El text de la ponència conjunta sobre règim jurídic ha d’estar enllestit abans del 31 de
desembre de 2016, i ha de contenir com a mínim la regulació sobre la successió
d’ordenaments jurídics, la nacionalitat, els drets fonamentals, el sistema institucional, la
potestat financera i el poder judicial durant el període de transitorietat existent entre la
proclamació de la República catalana i l’aprovació de la Constitució, així com el reglament
de l’Assemblea Constituent.
El Parlament de Catalunya encoratja als Ajuntaments a impulsar debats constituents des
de l’àmbit local promovent la participació de la societat civil i facilitar els recursos i espais
propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà.
S’acorda:
Primer. Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat a la celebració
d’un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el
setembre de 2017 amb una pregunta clara i de resposta binària.
Segon. Assumir l’encàrrec del Parlament de Catalunya d’impulsar els debats constituents
des de l’àmbit local al nostre municipi promovent la participació de la societat civil i facilitar
els recursos i espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà.
Tercer. Participar en la creació d’un espai de municipis per la República en el marc del
procés constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el món local pugui fer al
procés constituent i es defineixi el model i el nivell competencial dels municipis a la futura
República.
Quart. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.”
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.

Mercè Rocas
Procedeix a llegir la Moció.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Comenta que votaran a favor per això van demanar ser grup promotor de la moció. Entenen que el
referèndum és la manera per exercir el dret d’autodeterminació i seria millor fer-ho d’acord amb
l’Estat però entenen que això, avui en dia, és un conte de fades i més veient el pacte entre PP i PSOE
de l’Estat espanyol que ho fa gairebé impossible. Entenen que haurà de ser un referèndum unilateral
d’independència, haurà de ser mitjançant la desobediència a les lleis que no ens deixen practicar-ho.
Els agradaria sobre tot mostrar el seu agraïment a totes aquelles persones que estan sent
represariades per les seves idees i per exercir la desobediència de l’Estat. Volen solidaritzar-se i
mostrar el seu suport a la Carme Forcadell, presidenta del Parlament, mostrar la nostra solidaritat
amb l’Ajuntament de Badalona i les regidores i regidors que estan sent investigats, amb la Montse
Venturós que és l’alcaldessa de Berga i especialment amb en Joan Coma, regidor en Vic que s’ha
negat a anar a una absurda amb una denúncia de la feixista Plataforma per Catalunya amb una
situació amb l’Audiència Nacional. Creuen que totes aquestes persones són exemple i esperen que
molta més gent segueixi aquest exemple.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Explica que des de IMC estan a favor d’un referèndum per la independència, està d’acord amb el
company i creu que això es una burla total. Si pot ser amb acords amb l’Estat i sinó unilateral. La
governadora que tenen a Barcelona, bastant inculta i impresentable només fa pallassades i el senyor
Albiol per ell és un senyor impresentable amb una cultura bastant feixista que està donant suport
tot el que sigui atacar al dret d’expressió. A l’Ajuntament de Badalona, als companys que van decidir
que el dia 12 d’octubre es treballava, segurament el senyor aquet s’ha dedicat a vigilar, tal com s’ha
demostrat, el Ministre de l’Interior el senyor Fernández. Aquest senyor tindria que estar a la presó
ara, amb la llei espanyola i amb qualsevol llei i molta gent tindrien que estar a la presó. No tindrien
que estar fent res del que estan fent perquè tindrien que estar a la presó. Dit això, dir que estem a
favor d’aquesta Moció per al referèndum i la recolzarem fins l’última necessitat que sigui, per part
nostre.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
Eric Blanco
Explica que en un dia com avui, els han anunciat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
ha admès a tràmit la querella de la Fiscalia per desobediència i prevaricació a la presidenta del nostre
Parlament, la Carme Forcadell, amb un històric on tenim encausats al ex president Mas, a les ex
conselleres Rigol i Pere Llonch, altres regidors de Barcelona citats a declarar als jutjats de la ciutat,
l’Oriol Lladó, Jose Antonio Téllez, Agnès Rotger,
a la Montse Venturós, a
l’alcaldessa de Berga i el regidor de Vic, Joan Coma i a tants més que estan lluitant no només per la
llibertat, la llibertat d’expressió i la qualitat democràtica. Donen el seu suport al referèndum i a la
Moció que avui presenten.
Alcaldessa
Demana es passi a votació.

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas (CDC), Albert
Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió,
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Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC).
Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU).
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón
Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).”
A continuació, l’alcaldessa dóna pas a la Moció que presenten conjuntament ERC, CDC, MPC i IMC i
el senyor Antonio Moreno deixa la sala.

7.Moció per la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d’oportunitats
(ERC, CDC, MPC i IMC).
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals d’ERC, CDC,
MPC i IMC, amb el text següent:
“Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten
els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament de
Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a l’anul·lació de diverses lleis catalanes a
partir de recursos presentats pel govern en funcions davant un tribunal mancant de
legitimitat.
Una de les lleis recentment anul·lades parcialment és la llei 17/2015 d’igualtat efectiva
entre dones i homes que té l’objectiu de fer efectiu el dret a la igualtat i a la nodiscriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.
Concretament, els articles anul·lats pel Tribunal Constitucional són els que fan referència
al dret al treball en igualtat d’oportunitats per dones i homes, així com les mesures per
garantir l’aplicació de la llei.
La suspensió afecta les mesures de prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament
per raó de sexe a les empreses, l’obligatorietat d’implantar plans d’igualtat a les empreses,
la figura d’una persona responsable sindical d’igualtat, la presència de dones i homes a la
negociació col·lectiva, la incorporació de la perspectiva de gènere en els expedients de
regulació d’ocupació i a la prevenció de riscos laborals.
L’informe Human Rights Report 2015 elaborat pel Departament d’Estat dels Estats Units
d’Amèrica va destacar com a exemple de bones pràctiques la llei 17/2015 i alguns dels
articles ara suspesos. L’estudi anual sobre drets humans assegura que la norma "emfasitza
la lluita contra l'assetjament sexual" i que "estableix la igualtat de representació en
l'administració pública, la coeducació a les escoles, els plans d'igualtat a les grans
empreses i la prohibició de difondre contingut sexista en els mitjans públics".
El preceptes suspesos tenen un fort impacte social ja que a Catalunya la diferència entre
el guany salarial entre dones i homes és del 25,95% i la segregació ocupacional i la
temporalitat continuen sent una constant en la realitat laboral de les catalanes. Els plans
d’igualtat són una eina eficaç per complir el principi d’igualtat en l’àmbit laboral i les accions
de protecció davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe garanteixen el
dret de les dones a eradicar aquesta forma de violència de gènere.
Atès que el president en funcions del govern espanyol va promoure un recurs
d’inconstitucionalitat de contra els articles 33, 36 (apartats de l’1 al 4), 39, 40, 41, 44 i del
59 al 64 de la llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes.

Atès que el Tribunal Constitucional ha declarat nuls i inconstitucionals els articles 33,
l’article 36 apartats 1, 3 i 4, l’article 39 apartats 1, 2 i 3, l’article 40, article 41 apartats 2,
3, i 4 i l’article 44.
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat
legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 19 de maig la moció 37/XI sobre
la judicialització de la política que insta el Govern de la Generalitat “a fer tots els passos,
les accions i el desplegament legislatiu necessaris per a assegurar que els drets socials
assolits per la ciutadania de Catalunya per mitjà de les dites lleis recorregudes puguin
ésser garantits en tots els casos, i per tant deixar sense efecte pràctic la suspensió del
Tribunal Constitucional”.
S’acorda:
Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat en les
iniciatives legislatives que permetin fer plenament aplicables i efectives les lleis suspeses
pel Tribunal Constitucional.
Segon. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de l’anul·lació de les
lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya.
Tercer. Garantir el compliment per part de l’Ajuntament de l’article 15 de la llei 17/2015
sobre l’obligatorietat d’elaborar, aprovar, executar i avaluar un pla d’igualtat de dones i
homes destinar al personal al seu servei, així com d’un protocol per prevenir i abordar
l’assetjament sexual i per raó de sexe.
Quart. Donar suport a les empreses del municipi sobre els plans d’igualtat i les mesures
per prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral, així com
fer-los arribar la recomanació d’inscriure els respectius plans al Registre de Plans d’Igualtat
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Cinque. Fer arribar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a la representació
dels treballadors i treballadores del consistori i a tots els grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya.”
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.
Arturo Martínez
Procedeix a llegir la Moció.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
Explica que votaran a favor aquesta Moció ja que defensa una llei que és una pas endavant en igualtat
de drets i és una reivindicació que portaven molts moviments socials i una victòria no només del
Parlament de Catalunya sinó de tots aquest moviments socials feministes per tal de fer passos
endavant que el Tribunal Constitucional vol que fem enrere. Amb els resultats del 27 de setembre,
el Parlament de Catalunya va decidir fer un pas endavant i posteriorment en la declaració de 9 de
novembre, declarar-se el Parlament de Catalunya, com aquell que havia d’obeir al Govern de
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Catalunya, per tant entenem que el Govern de Catalunya no ha de obeir al Tribunal Constitucional,
entenem que no cal demanar al Govern de Catalunya que faci filigrana per tal de fer efectiva aquesta
llei sinó que el Govern de Catalunya la considera vigent en tots els seus articles. És un dels motius
pels quals no ens hem volgut sumar a la proposta, proposant aquesta Moció pel fet que la redacció
dels acords, del primer dels acords, ens dóna la sensació d’aquesta proposta de filigrana legislatives
per tal d’acatar les sentències del Tribunal Constitucional i fer d’altres mesures per tal d’aconseguir
aplicar la llei. Consideren que la llei es vigent i que cal desobeir al Tribunal Constitucional. Consideren
que realment fa falta desobeir a les lleis espanyoles, ja ho han dit en el punt anterior i creiem que
també en aspecte. L’altre motiu pel qual no ens va convèncer afegir-nos amb aquesta Moció, tal i
com està redactada, és la possible mala interpretació del seu propi títol. Aquesta es una Moció no
només per la defensa dels drets de les dones, el treball en igualtat d’oportunitats, sinó de denúncia
de judicilització de la política i en defensa d’aquesta llei que va aprovar el Parlament de Catalunya
però de totes maneres votaran a favor. Vistos que els grups que la proposen més els de la CUP
superem la majoria absoluta, per tant demana que el govern faci efectiu, un cop aprovada, els punts
que inclou per exemple donar suport a les empreses del municipi sobre els plans d’igualtat i les
mesures per abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral i promoure aconseguir
que aquests plans d’igualtat s’inscriguin al registre. Aquesta Moció no és només per dir que
l’Ajuntament de Corbera està en contra de la seva suspensió per part del Tribunal Constitucional sinó
que, també, fa que l’Ajuntament de Corbera hagi de prendre mesures i creuen que l’ajuntament ha
de complir aquells acords que s’aproven de les mocions que s’aproven en el Ple. Per aquests motius
votaran a favor.
(En aquest moment Torna a entrar en la sala el senyor Antonio Moreno.)
Alcaldessa
Al no haver cap més intervenció, demana es passi a votació

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Èric
Blanco i Moragas (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat
Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras
Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP).”
Alcaldessa
Explica que en l’últim Ple es van comprometre a fer unes reflexions sobre la violència masclista i que
en el 2015 s’estimava que un 15,5% de dones de més de 16 anys, havien sofert por, violència física
o sexual per part de la seva parella o ex parella en algun moment de la seva vida. Des d’aquest
ajuntament tenim el compromís per visibilitzar aquesta xacra social per tal que algun dia aquestes
xifres siguin molt inferiors i tendeixin a alliberar-se. A l’últim Ple compartim el condol per les 32
dones mortes en l’any en curs, a data actual malauradament aquesta xifra ja ha augmentat a 35
feminicidis oficials. Tot recordant que hi ha altres 7 assassinats pendents d’investigació.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21:54 hores,
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

