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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PEL
PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 27 DE SETEMBRE 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
- Ramón Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa
- Jordi Anducas i Planas, regidor
- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Carme Benito i Gómez, regidora
- Alfredo Prado García, regidor
- Manel Ripoll i Puertas, regidor
- José Antonio Andrés Palacios, regidor
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Albert Cañellas i Pagés, regidor
- Miracle Guerra i Sala, regidora
- Èric Blanco i Moragas, regidor
- Pol Ejarque i Cortés, regidor
- Alfonso Olarte Rodés, regidor
- Antonio Moreno Ruíz, regidor
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, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC)
2. Modificació de crèdits 16/2016.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Tinència d’alcaldia de l’àrea de
Finances, amb el text següent:
Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades per a les quals
no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual, i atès que hi ha projectes de despesa
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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.
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.
S’acorda:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2016 mitjançant:
A) Crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria afectat per
excessos de finançament, segons el següent detall:
Despeses que cal finançar:
Projecte

Aplicació
pressupostària

Descripció

2016/2/AJUNT/
24

11

1532

61915

2016/2/AJUNT/
25

11

1532

61916

Consignaci
ó actual

Alta

Baixa

Consignac
ió final

ADEQUACIÓ
CARRER
0,00
CINTURÓ DE LA PLANA

7.000,00

0,00

7.000,00

NOVA
PAVIMENTACIÓ
VORERES DE LA PLAÇA 0,00
DELS PAÏSOS CATALANS

60.000,00

0,00

60.000,00

TOTAL

67.000,00

0,00

67.000,00

0,00

Finançament que es proposa:
Aplicació
pressupostària

Descripció

1.87010

ROMANENT
TRESORERIA
DESPESES
FINANÇAMENT
AFECTAT

TOTAL

Previsió
actual

Alta

Baixa

Previsió
definitiva

649.769,71

67.000,00

0,00

716.769,71

0,00

716.769,71

DE
AMB

649.769,71 67.000,00
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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 67.000,00 €, correspon a que
el projecte d’inversió amb codi 2001/2/AJUNT/11 URBANITZACIÓ CREU ARAGALL I INC.
01 té excessos de finançament afectat per un import de 45.000,00€ i que el projecte de
finançament 1998/2/AJUNT/12 REDACCIÓ PROJECTE URBANITZACIÓ CREU ARAGALL té
excessos de finançament afectat per un import de 22.000,00€, 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/24 i 2016/2/AJUNT/25, per imports de
7.000,00€ € i 60.000,00 €, respectivament, el finançament dels recursos provinents d’un
préstec concertat amb Caixabank, S.A. l’any 2008, aplicació pressupostaria d’ingressos
1.91312 Crèdit per a inversió 2008.
SEGON. Aprovar la modificació del Programa de Finançament del Pla d’Inversions derivada
de la present modificació.
TERCER. Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en els termes d’exposició pública
no es presenta cap reclamació contra el mateix.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
Ramon Gabarrón
Explica que es tracta d’aprovar, si es creu convenient, la modificació de crèdits per fer front, en
concret, a dos actuacions que no estaven pressupostades i que s’han de dotar. Es doten a partir del
sobrant d’inversions anteriors que no s’han utilitzat. Una actuació és per adequar el carrer Cinturó
de la Plana en el que s’ha de fer un talús per aguantar les terres i el seu cost s’ha valorat per 7.000,00
€ i l’altra actuació és per la nova pavimentació de les voreres de la plaça dels Països Catalans que
estan molt malmeses i s’han de fer noves i ampliar-les i s’ha valorat per 60.000,00 €. En total els
67.000,00 € es doten a base de utilitzar sobrants d’inversions anteriors. Pregunta si hi ha algun
dubte.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Contesta que votaran a favor d’aquesta modificació de crèdit però tenen una pregunta i

un

comentari. La pregunta fa referència al primer projecte de Can Canonge, aquest de l’ampliació de
vorera; hi ha un moment que diu que les terres es portaran a la Guixera de Pere Calders i si els hi
poden explicar el pla que hi ha. L’altre comentari és, ja que estan a favor de que es faci aquest
modificació de crèdits sobretot amb el tema de la plaça dels Països Catalans, referit a la moció sobre
l’accessibilitat que va presentar el grup de la CUP i que es va aprovar en aquest Ajuntament on un
dels compromisos que es va prendre en aquell moment va ser que es donarien compte de totes les
accions que es realitzarien al llarg de l’any i que se’ls aniria passant un llistat de les que serien
prioritàries. També es va dir que hi havia una partida de 22.000,00 € per arranjar voreres i volien
saber on va anar aquest import i alguns dels punts que es van aprovar en el Ple com per exemple
tot el tema del pla municipal d’accessibilitat i de crear una comissió per l’estudi del procés participatiu
contemplat en aquest pla municipal d’accessibilitat.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
En primer lloc i no és el tema, vol dir que avui és el 80 aniversari de l’Olimpíada Popular de Barcelona
i tot el que va significar. Creu que es bo posar-ho de manifest. Dit això i sobre aquest tema, i tal i
com es va parlar a la Comissió informativa, el dubte és qui farà les obres dels 67.000,00 €. Pregunta
si es farà amb plec de condicions on es presenten les empreses o ja hi ha una empresa per aquesta
obra.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
Rosa Boladeras
Respon en relació al projecte del carrer del Cinturó de la Plana, si hi ha aquesta anotació d’abocar
les terres en aquell lloc és un error que deu correspondre a un altre projecte anterior. En un principi
s’han de portar a l’abocador. En la guixera que estan parlant de la zona del que s’anomena “Corbera
2000”, allà es va aprofitar per fer un cordó per assegurar el talús pels despreniments i es van
dipositar terres però aquesta tasca s’ha finalitzat i per tant és un error i les terres es porten a
l’abocador.
El tema de la pavimentació de les voreres de la plaça dels Països Catalans té un import de 40.000,00
€ més IVA de sortida, els 22.000,00 € que hi havia per actuació de les voreres, per tant, es veu
sobrepassat i com què hi havia disponibilitat d’aquest diners que explicava el regidor de finances,
s’ha decidit fer tot aquest projecte amb aquests fons i els 22.000,00 € es destinaran al projecte que
s’ha fet per reformar i ampliar les voreres del carrer Lluís Guiamet en que estan molt malmeses. Es
tracta de la vorera de la banda dreta anant cap el fons del carrer i tenint en compte que és un lloc
on hi ha una escola bressol, està transitat i hi havien queixes per problemes de mobilitat. Aquesta
obra del carrer Lluís Guiamet ja s’ha adjudicat i està en procés que porti la documentació
l’adjudicatari i del començament de l’obra que té una durada relativament curta. L’obra finalment
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s’ha adjudicat per 11.000,00 € més IVA i continuarà quedant un romanent per fer més actuacions a
les voreres d’aquí a final d’any.
En quant al que deien de les actuacions fetes, si li permeten quan s’acabin les actuacions aquestes,
faran un resum del que s’ha pogut donar compliment, de la moció, i quines coses tenen en cartera
de cara al pressupost de l’any vinent i quines pensen abordar o actuar. Respon al senyor Antonio
Moreno que aquesta obra, evidentment, ni s’ha adjudicat ni es preveu cap empresa i ara el primer
pas és posar els diners per poder treure-la a concurs. Ha de sortir a licitar, no és un menor, però
encara que fos un menor ara es dona publicitat i per tant es presenten les empreses i quan s’obrin
les pliques i les ofertes se sabrà qui és. Pero encara el plec de licitació encara no s’ha fet. La primera
condició és què s’aprovi la modificació de crèdits, que passi els terminis de publicació i a partir d’aquí
es podrà treure a concurs aquesta obra.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Pregunta dels 11.000,00 €, de 22.000,00 € a 11.000,00 €, el 50 %, quina és l’empresa que s’ho ha
emportat.
Rosa Boladeras
Explica que no. Que a la partida que es va aprovar en el pressupost del 2016, hi han 22.000,00 € i
l’obra s’ha adjudicat per 11.000,00 € més IVA. La resta queda disponible perquè és una actuació
genèrica que diu “Remodelació de voreres” i, per tant, amb el que quedi es poden fer altres
actuacions.
Antonio Moreno
Diu que això li queda clar, però lo que no li queda clar es perquè s’ha baixat, perquè la licitació ha
sigut d’11.000,00 €.
Rosa Boladeras
Respon que no, la licitació no ha estat d’11.000,00 €
Antonio Moreno
Diu que a la empresa li costarà 11.000,00 € quan l’Ajuntament estava disposat a pagar 22.000,00
€, pregunta per aquesta baixada.
Rosa Boladeras
Explica que el projecte és com en totes les obres. Aquest tema ja l’han parlat aquí altres vegades.
És a dir, s’han presentat 17 empreses, cada una ha fet la seva oferta i l’empresa que ha presentat
una millor oferta són 11.952,82 més IVA.
Antonio Moreno
Pregunta qui és l’empresa que ha guanyat.

Rosa Boladeras
Respon que ja li passaran l’acta de la licitació.
Antonio Moreno
Diu que és tan fàcil com dir tal empresa, pregunta si no saben qui ha guanyat.
Rosa Boladeras
Respon que si ho sap, però tampoc no sap si ells han acceptat, si han presentat tota la documentació
i ja li respondran.
Antonio Moreno
Demana que té el dret de saber qui ha guanyat, perquè ja ha guanyat.
Rosa Boladeras
Explica que si ha guanyat en el procés de prestar la documentació i que ara s’ha d’adjudicar, ella no
ho sap, és un tema jurídic.
Antonio Moreno
Respon que no s’ha d’amagar res, si ha guanyat.
Rosa Boladeras
Diu que no és una qüestió d’amagar, és una qüestió d’utilització de les dades i de la informació. De
tota manera l’obertura de pliques és pública, per tant, qualsevol pot assistir. En tot cas demanaria a
la senyora secretaria si creu que ho digui o no, perquè ella com a regidora s’ha d’ajustar a la
normativa. Avui en dia, ell, pots ser si es pot permetre de dir coses però hi ha una protecció de dades
i s’han de regir per la normativa.
Antonio Moreno
Comenta que ell es pot permetre a dir coses i ella també. Que l’únic que demana és saber qui ha
guanyat.
Rosa Boladeras
Diu que li agrada ser curosa amb les coses i no causar problemes per parlar quan, pot ser, no toca.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la secretària de l’Ajuntament.
Secretària
Explica que en el procés de l’obertura de les pliques, la mesa valora l’oferta econòmicament més
avantatjosa i el que fa és una proposta d’adjudicació. Aleshores, acta seguit, al licitador se li requereix
tota la documentació. En el cas que no l’entregui en el termini establert, aquesta persona no és la

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

adjudicatària, seria la següent. Estan en aquest termini. Adjudicatari no n’hi ha encara, hi ha una
proposta d’adjudicatari però no s’ha formalitzat.
Antonio Moreno
Respon que si no es pot assabentar no passa rés, només volia saber qui havia guanyat.
Alcaldessa
Diu que li passaran la informació. A continuació dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
Eric Blanco
Explica que ells volen fer alguna pregunta i alguna consideració respecte a aquest punt. Quant a la
documentació i quant a la recerca que han fet volen preguntar respecte a l’obra de la Plaça dels
Països Catalans, quins criteris segueixen per arranjar unes voreres que no són precisament les que
estan en pitjor estat al nostre municipi respecte d’altres necessitats que hi ha al municipi com voreres
inexistents o en mol mal estat a urbanitzacions, als nuclis urbans, paviments aixecats, carrers amb
voreres intransitables al nucli que no compleixen amb cap normativa des de el punt de vista de
seguretat de les persones i amb les dificultats que es troben les persones amb mobilitat reduïda. Per
últim volen fer un prec, en relació al debat que es va suscitar a la Comissió Assessora del dimarts
passat, en el qual es va parlar de quina manera es licitava per part de l’Ajuntament o si es podien
buscar formules per tal de que les empreses o per tal de que col·lectius no empresarials o col·lectius
de sensibilitat social poguessin participar d’aquestes licitacions. Que ells van comentar que hi havia
possibilitat d’introduir criteris socials en els concursos i en les licitacions públiques. Li agradaria
preguntar al regidors de l’Àrea de Serveis Socials quins criteris socials ha introduït la seva regidoria
en les licitacions públiques i desprès de les respostes li agradaria continuar amb la seva exposició.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.
Arturo Martínez
Respon que ell, des de que està a la Regidoria, no ha intervingut per res en introduir cap criteri social
en cap lloc. Si existeixen estan i si no estan, per part d’ell, no té res ha dir.
Eric Blanco
Diu que ho sap, que volia constatar aquest fet de que no hi ha hagut aquesta sensibilitat per part de
l’equip de govern o d’aquest Ajuntament fins ara. El que ells voldrien es proposar l’elaboració d’un
reglament de clàusules i criteris socials a introduir en la contractació pública d’aquest Ajuntament,
entenen que cal actuar per tal d’afavorir l’activitat econòmica del sector social en favor de les
persones en situació de vulnerabilitat social o amb discapacitat. Poden parlar i consensuar la
introducció d’aquestes clàusules socials i poden basar-se en diferents estratègies, creació de reserves
de mercat i de registres públics de proveïdors socials, introducció de clàusules socials com a requisits
la solvència tècnica en l’admissió dels licitadors, en la valoració dels projectes de inserció quan
estiguin directament vinculats a l’objecte del contracte o com condició especial de qualitat social en
la execució. Aquestes clàusules, que es podrien treballar conjuntament, podrien tenir cabuda en

aquella taula d’emergència social què, ells hi van proposar en l’inici del mandat i què els hi ha dit
que no era necessària ni era urgent. Si es per parlar d’això amb ells els tindran al costat. Creuen que
l’emergència social hauria de ser una prioritat per aquest govern. Poden parlar d’aquests criteris
socials que poden ser inclusius o d’inclusió laboral, de qualitat i de condicions de treball, sostenibles,
solidaris o de suport a la comunitat, ètics. Han fet una recerca a la plana web de contractació de la
Generalitat i del que està publicat d’aquest primer any poden extreure les següents dades:
l’Ajuntament ha tret a licitació 38 contractes dels quals 34 responen a contractes menors. Diuen
que estan per sobre de la mitjana i en la majoria de les convocatòries només s’ha presentat una
empresa, el que podrien qualificar com un fet singular. De les 38 empreses s’han introduït criteris
socials a l’hora de valorar-les, a una i en segon terme. Llegeix la part del plec de clàusules
administratives particulars i tècniques que regulen el contracte per a les obres d’un tram de
l’Avinguda Can Montmany on l’únic criteri que es seguirà per la valoració de les ofertes i la seva
adjudicació, és el preu més baix i en la clàusula 4.7 en el cas d’empat si que tindrien en compte
alguns criteris socials. Per tant, volen constatar que la inclusió de criteris socials en les licitacions
d’aquest Ajuntament són inexistents i no són una prioritat en un govern que hauria de ser molt més
sensible. L’Esquerra no fa d’esquerra ni des de la perspectiva nacional ni des de la perspectiva social
i pacta amb un govern poc sensible i ineficaç en el sector més social. Cal que es prenguin mesures
urgents, ells, els hi van proposar i avui ho tornen a proposar formalment la constitució d’aquesta
mesa amb el propòsit d’elaborar una instrucció sobre la introducció de clàusules socials en els
contractes de l’Ajuntament. Ha portat un exemple de l’Ajuntament de Sant Cugat on es va elaborar
una instrucció sobre la introducció de clàusules socials en els contractes de l’Ajuntament arran d’una
comissió que es va formar per part de tots els partits polítics a través d’una moció que també es va
aprovar per unanimitat. En la seva cerca també a la web de la Generalitat hi ha un recull de bones
pràctiques en ús de clàusules socials i fa una relació dels Ajuntaments. També es poden descarregar
de la web de l’Ajuntament de Barcelona un informe relatiu al balanç sobre la contractació responsable
i social i mediambiental on s’incorporen els aspectes positius generats. Aquest seria el prec. Com
administració més pròxima no podem donar l’esquena ni ser insensibles a les problemàtiques de la
ciutadania. Els hi preguem què de manera urgent convoquin una comissió per elaborar una instrucció
sobre la integració de clàusules socials en els contractes de l’Ajuntament. Els tindran en el seu costat
i serà una magnífica oportunitat per aquest equip de govern, per aquest Ajuntament i sobre tot per
als sectors més necessitats de la ciutadania.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.
Arturo Martínez
Comenta que vol puntualitzar des de Benestar Social, efectivament, no han fet res en quant a la
contractació estàndard de l’Ajuntament de obres i d’aquest tipus de contractes, però si tenen
convenis amb empreses com “Solidança” en les quals es demana que contractin per determinats
llocs, com pots ser deixalleria o altres llocs o alguna altra empresa, treballadors en situació d’atur o
situació de risc d’exclusió i aquí síi que intervé d’alguna forma.
Alcaldessa
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Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
Jordi Anducas
Fa una reflexió davant d’aquest discurs on la paraula social ha sortit tantes vegades i es dirigeix al
regidor dient que treballa en una empresa privada. Quan a una empresa privada li obligues a això...
perquè no sap de què es tracta tot això, si , d’emprear a gent que no està empleada i pregunta quin
es la següent.
Eric Blanco
Respon que per això deixa que farien bé de veure que fan en altres no només parla d’administracions
locals sinó d’administracions supramunicipals en les quals s’hi introdueixen criteris que tenen a veure
no només amb la contractació de persones aturades sinó també amb persones amb risc d’exclusió
laboral.
Jordi Anducas
Pregunta si el que els interessa es gent que malauradament està passant-ho malament, que trobi
feina, aquest es el punt.
Eric Blanco
Respon que no es tan senzill, això seria simplificar molt el fet i ell li feia esmen que, ell mateix,
treballava en una empresa privada, fa 17 anys que treballa amb l’administració, del 80% dels seus
contractes són amb l’administració pública. Hi ha una directiva europea i també hi ha unes directius
empresarials en les quals els obliguen a les bones pràctiques i els puntuen més en les licitacions per
tenir persones contractades amb dificultats laborals o amb discapacitats, per l’adopció de tot tipus
de mesures contra l’impacte ambiental, etc. A part d’això, no només és per l’empresa privada, també
és la promoció de que col·lectius socials i cooperatives puguin també participar d’aquestes licitacions,
que hi hagi un foment i una promoció d’aquestes associacions i que hi hagi, fins i tot, una reserva
per tal que aquestes col·lectius puguin accedir.
Jordi Anducas
Explica que amb ell li sembla perfecte afegir clàusules per afavorir tot això. Té experiència en
l’empresa privada com a treballador i com a consultor i en la seva experiència si en una empresa
tens 10 empleats i has d’entrar l’11é, malauradament l’1 se’n va. Ell ho ha vist així. Poden omplir-se
la boca de fer mesures perquè les empreses siguin socialment més respectuoses, li consta que hi ha
moltes que ho són però no totes. Des del sector públic, ell creu que sí que han de ser líders i
promulgar aquesta temàtica i amb això està totalment d’acord. Desprès de tot el que s’ha dit sembla
que aquest Ajuntament mira cap un altre banda i ell com a responsable de l’Àrea d’ocupació i que si
que treballen actualment amb tres recursos, amb tres persones per intentar reduir els 690 aturats
que tenim al municipi, que es un 10,6 de la població activa. Són 31 menys que l’any passat, 32 més
que el mes passat, són dades d’agost. Estan millor que el Baix Llobregat. A ells els preocupa, com
Ajuntament de Corbera, que aquestes 690 persones tinguin feina i el que fan és seguir les directrius
que brinda l’AMB i la Diputació de Barcelona per contractar directament persones que estan en atur
i barema si estan en situació de risc d’exclusió o vulnerables. Aquest any han contractat 10 persones

que estaven en situació d’atur en un període entre 7-8 mesos i ara contractarem 5 més que comencen
a finals de desembre o 1 de gener entre 7-9 mesos, peons forestals, recepcionistes, tècnics de
desenvolupament econòmic, tècnics d’arxiu, brigada municipal, brigades forestals, educadora social,
tècnica auxiliar de biblioteca, tècnic auxiliar de màrqueting, tècnic auxiliar d’informàtica. Ells son
sensibles amb tot el que s’ha parlat i aprofiten al màxim tots els recursos que els vinguin. Estan en
època d’elaboració de pressupostos i s’està avaluant com han fet en altres Ajuntaments veïns fer
places ocupacionals finançades amb els pressupostos propis. A banda de donar feina a 15 persones
del nostre municipi i algun cas no és del nostre municipi, també amb els recursos que tenen i amb
el que està fent gent empleada d’aquest ajuntament, que creu que estan fent una molt bona feina
com és; en aquest any 2016, s’han atès 490 persones que busquen feina, s’han programat 107
entrevistes d’ocupació, orientat a 85 persones per buscar feina, s’han gestionat 38 ofertes i s’han
contractat en la gestió que fa l’equip de l’ajuntament juntament amb la gent de la Generalitat 751
persones, s’han creat 751 llocs de treball que han passat o bé per qui o bé per les oficines del SOC
que gestiona la Generalitat. S’ha ajudat a fer un total de 315 “curriculum vitae” que s’han enviat a
empreses per dinamitzar. No es una cosa de la seva regidoria, funciona molt bé ja fa anys perquè hi
ha un equip molt potent. Aquesta informació és per fer evident que si que es preocupen i molt des
de ocupació i també li consta que s’ajuda des de l’Àrea de serveis socials i no són de cap manera
insensibles sinó tot el contrari i repeteix que hi ha molt bona feina que creu que no és d’ells sinó de
professionals que hi ha en aquest ajuntament que dediquen molt del seu temps de valor a atendre
la ciutadania que està en una situació que no desitgem cap de nosaltres.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
Eric Blanco
Es dirigeix al senyor Jordi Anducas i comenta que no entén perquè sempre es posa a la defensiva,
en cap cas ha dit que no siguin insensibles. Estava parlant de la sensibilitat que tenen en la inclusió
de criteris socials en les licitacions, en un dels temes que podria ser més important de foment de
l’ocupació i no només de persones en atur. Tot el que li ha explicat ja fa anys que es fa. La pregunta
és, a més a més què han fet i el que està proposant es degut a que hi ha aquesta carència, doncs
què es posin. Ja que no hi han criteris socials en els licitacions d’aquest Ajuntament, dons què es
posin. Ell ja ocupava anys enrere aquesta cartera i ja sap el que es fa i li està parlant del que fa
l’AMB i la Diputació i del que fan ells a través d’aquestes organitzacions supramunicipals. Del que es
tracta es què fan. Ara hi tenen una oportunitat de millorar, de créixer en aquest sentit i ser més
sensibles a les necessitats de la ciutadania. Que no posi l’excusa que ha dit sobre les empreses
privades. Amb les empreses privades surt a compte des del punt de vista empresarial i també de
responsabilitat social, en tots els sentits, tens desprès bonificacions en la contractació d’aquestes
persones i no tot són criteris empresarials sinó també han de tenir una responsabilitat social. No es
tracta només de contractar persones en atur, es tracta de parlar sobre quins criteris han de tenir
aquestes clàusules socials, inclusives o d’inclusió laboral, promoció de l’ocupació per determinats
col·lectius, criteris d’igualtat de gènere, persones amb discapacitat, persones en situació o risc
d’exclusió, promoció de millors condicions laborals, conciliació de feina i de la família i llegeix
quantitat de criteris que es poden introduir i comenta que també hi ha la possibilitat de reservar
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certes licitacions a col·lectius concrets que es dediquen a aquest camp. Els hi proposen de manera
constructiva la creació d’una comissió que han fet, de manera positiva, ajuntaments de tots els
colors. Que a més respon a unes directives europees i a donar compliment a les determinacions del
text refós de la Llei de contractes del sector públic.. S’ha de parlar del que es pot fer a partir d’ara,
que de 38 licitacions no hi ha cap ni una, es pot fer la recerca d’any anteriors, en les que s’hagin
inclòs clàusules socials o criteris socials a l’hora d’adjudicar.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
Jordi Anducas
Respon que no es vol justificar sinó que complementa el discurs que ha dit i donar-li la raó i la gent
ho ha de saber no només ell.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Li vol preguntar a la senyora Rosa Boladeras, i insisteix en preguntar-li a ella com a responsable de
contractació i propera alcaldessa, si sap que van aprovar una moció en la que van dir (i també diu
que espera que la secretaria veli per complir-ho) en la que van acordar que aquestes empreses tenen
que pagar com a mínim 1.000,00 € als treballadors o la part proporcional en 14 pagues. Els dubtes
que tenen és saber si això es complirà i es dirigeix també al senyor Jordi Anducas.
Alcaldessa
Demana saber per qui era la pregunta degut a què els ha despistat.
Antonio Moreno
Respon que està parlant de regidor a regidor. Explica que els dubtes que tenen molts es que aquesta
senyora porta 16 o 18 anys aquí fent el contrari i la sensibilitat que vostè està dient que té, ell creu
que si, però clar, als contractes no hi ha cap. Vostè a donat números, que els números quan son
relatius no es veritat que siguin aquets números. Aquestes 490 persones que han atès que estan en
atur i com Ajuntament s’ha arribat a contractar 15, pregunta per la resta. Ell coneix a persones que
s’han anat d’aquest poble perquè no troben treball, ni troben atenció ni troben res. Vostès els hi toca
defensar el govern. Fa molts anys que hi ha molt poca sensibilitat en aquest tema. L’altre dia es va
parlar per aquestes 690 persones aturades,, que ell creu que hi han més però que no queden recollits,
ajudar a crear l’associació d’aturats de Corbera. El punt de referència el vam deixar, és Esquerra
Republicana a Sant Vicenç dels Horts. Déu anys d’Esquerra Republicana a Sant Vicenç dels Horts que
han fet, veritablement, coses ben fetes amb la població que està aturada. Suggereix que vagin a
veure què fan. Pregunta que quan començaran i que alguna responsabilitat tenen els regidors del
govern. Espera que es respectin els 1.000,00 €, 14 pagues i que la secretària de l’Ajuntament vetlli
perquè això es compleixi.

Secretària
Amb el consentiment de la senyora alcaldessa agafa la paraula. Afirma que la secretària vetlla perquè
es compleixi la legalitat. Els acords polítics poden contravenir la legalitat o no, això no és llei, això
es una Moció. Explica, que, si hi ha un salari mínim interprofessional fixat ella no té eina legal per
obligar a pagar una altre salari, i per tant ella farà l’informe que pertoqui.
Antonio Moreno
Pregunta a la senyora alcaldessa què farà, si complirà la moció amb aquest tema dels 1.000,00 €.
Alcaldessa
Respon que ho complirà. Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
Rosa Boladeras
Recupera el tema que s’està tractant, la modificació de crèdits per fer una obra i diu que li ha
preguntat el criteri de l’obra. Explica que aquest criteri és la freqüentació de la zona i el malmesa
que està la vorera, la part que hi ha davant del parc infantil, que és la que més s’utilitza de la zona.
Potser si, evidentment hi ha altres que estan pitjors però són realment les més freqüentades en una
zona propera a la zona esportiva i a l’escola. S’ha considerat aquesta, tan de bo hi haguessin recursos
per arreglar i fer un volum més important cada any, aquest és un dels seus objectius. Una
puntualització, els contractes menors que en el cas de les obres de serveis son un total de 18.000,00
€ i que en el cas de les obres de 50.000,00 €, es podrien adjudicar directament i no s’adjudiquen
directament sinó que es fa amb publicitat i pública concurrència i li respon que casi torna en negatiu
una mesura que han fet en aquest govern justament per donar transparència i oportunitat, i que fins
i tot en els contractes menors hi hagi una concurrència d’empresa. Es permet dir-li que, això no es
negatiu sinó justament positiu.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
Diu que volen celebrar, en aquest punt que es tracta de la modificació de crèdits, hi hagi aquest
debat que es la lluita en contra de l’atur. Que aquesta proposta l’ha fet l’Antonio i l’han utilitzat com
argument en la conversa el partit demòcrata per fer propostes. Des d’un govern d’esquerres,
s’haurien d’escoltar totes aquelles propostes, vinguin d’on vinguin, per fer una lluita en contra de la
desocupació i adoptar mesures com les que comenta el partit demòcrata. Com a mínim plantejar-se
totes aquelles propostes que siguin per lluitar en contra de l’atur i fer el possible entre tots.
Alcaldessa
Demana es passi a votació al no haver-hi més preguntes i davant la pregunta sobre el prec formulat
sobre el Sr. Blanco en el moment de votar li contesta que ja en parlaran l’equip de govern i li donaran
una resposta. Ja li van donar una primera però ara ho tornaran a tenir en compte. Ho han de valorar
perquè ha vist molta demagògia en el que ell estava dient.
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Eric Blanco
Vol saber una resposta i pregunta si el que la senyora alcaldessa està dient és què tots els diversos
ajuntaments i administracions que han inclòs aquestes clàusules socials s’han dedicat a fer
demagògia. Pregunta si l’important és guanyar el debat polític.
Alcaldessa
Respon que no està parlant d’això. Que vol saber la implicació de cadascú, que queda molt bé de
proposar de fer, desprès veurien quina implicació hi hauria. És un tema que ja el parlaran.
Eric Blanco
Pregunta si el que li preocupa és la implicació que poden tenir ells, no la ciutadania.
Alcaldessa
Contesta que ella li diu que ja li respondran i res més.

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, Ramón
Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Èric Blanco i Moragas i Pol Ejarque i Cortés (CDC).
3. Inadmissió petició revisió d’ofici sol·licitada per Durantia Infraestructuras,
SAU.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
El 21 de juliol de 2016 s’ha notificat a Durantia Infraestructuras, SAU (NIF A46076873) el
Decret 1494/2016, de 14 de juliol de desestimació de les al·legacions presentades contra
el Decret 1239/2016 i de concessió de suspensió de la tramitació de l‘expedient de
reclamació econòmica fins el 15 d’octubre de 2016 amb l’objecte de presentar el document
tècnic necessari per a l’arranjament de les obres pendents amb les condicions que allà es
fan constar.
El Sr. Alfonso Gil Egido, en representació de Durantia Infraestructuras, SA ha presentat
escrit el 17 d’agost (RE 2016/6269, de 24.08.2016) mitjançant el qual interposa recurs de
reposició i sol·licita la revisió d’ofici de diversos actes administratius.
La part relativa a la petició de revisió d’ofici va dirigida contra els actes administratius
següents:
o

o
o
o

Acte administratiu d’aprovació del conveni signat el 25 de juliol de 2016
entre aquest Ajuntament i la UTE Les Cases Pairals per a la reparació dels
desperfectes de pavimentació sorgits a les obres d’urbanització de Les Cases
Pairals.
Decret d’Alcaldia 1191/2014, de 16 de juny.
Decret d’Alcaldia 1606/2014, de 4 d’agost.
Decret d’Alcaldia 2003/2014, de 17 d’octubre.

o
o
o
o

Decret d’Alcaldia 2212/2014, de 10 de novembre.
Decret d’Alcaldia 2471/2014, d’11 de desembre.
Decret d’Alcaldia 120/2016, de 27 de gener
Acord de la Junta de Govern Local, de 7 de març, de resolució del conveni
signat el 25.07.2016.

La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe conjunt de resolució d’ambdues
peticions, el 9 de setembre, que es transcriu en la part que interessa:
“2. CONTINGUT DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES
Durantia fonamenta el recurs de reposició presentat en les al·legacions següents:
Prèvia - El gerent únic de la UTE Cases Pairals no és la mercantil Hidrocanal, SL sinó una
persona física.
Primera – Nul·litat de Ple dret del conveni de data 25 de juliol de 2013 formalitzat entre
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i Hidrocanal SL en representació de la UTE Cases
Pairals per mancar aquesta de capacitat per representar legítimament a aquesta UTE.
Segona - Nul·litat de Ple dret del conveni de data 25 de juliol de 2013 formalitzat entre
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i Hidrocanal SL en representació de la UTE Cases
Pairals d’acord amb l’article 62.1.e) de la LRJPAC per haver-se prescindit absolutament del
procediment legalment establert per a la formalització d’un conveni urbanístic.
Tercera. Nul·litat de la resolució recorreguda per manca de notificació vàlida de tots els
actes administratius que han precedit al Decret de l’Alcaldia núm. 1239/2016, de 20 de
juny. L’acte administratiu recorregut causa indefensió a Durantia, essent motiu de nul·litat
de ple dret per omissió total i absoluta de tràmits essencials d’acord amb l’article 62.1.e
de la LRJPAC.
Considera que la causa de nul·litat ve provocada per quant les notificacions es realitzen a
Hidrocanal, SL,, Concursal Agreement SLP, Desiree Torres Forcar o Anna Obiols Moline
sense que aquestes persones o entitats tinguin capacitat de representació en relació amb
la UTE Les Cases Pairals. D’altra banda no efectua notificació a Durantia tot i tenir un
interès legítim en el procediment. A més es realitzen al domicili social d’una de les societats
de la UTE, però no al domicili social de la UTE.
Per tant, el fet de no adreçar aquestes notificacions al representant de la UTE ni al domicili
vàlidament designat per la mateixa han estat el motiu pel qual Durantia no ha pogut
conèixer la seva existència i contingut, i no ha pogut fer ús del seu dret a la tutela judicial
efectiva i defendre´s contra aquests.
En aquesta al·legació també fa referència al fet que Hidrocanal hagi entrat en concurs de
creditors. Entén que el fet que un membre de la UTE sigui declarat en concurs de creditors
no implicaria necessàriament la dissolució de la UTE però si comporta aquesta obligació el
fet que el membre de la UTE que està declarat en concurs entri en fase de liquidació, com
és el cas d’Hidrocanal, SL. Considera que l’Ajuntament, al conèixer aquesta situació, havia
d’haver adoptat les garanties necessàries en ordre a comprovar si la resta de membres de
la UTE estaven en predisposició de complir amb l’objecte per a la qual es va crear la UTE,
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ja que en cas que la seva realització resultés inviable, s’incorreria en causa de dissolució
de la UTE.
Quarta. Nul·litat del Decret 1494/2016 de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Corbera per haver
estat dictat prescindint total i absolutament del procediment legalment establert.
Considera que es dona causa de nul·litat atès que Durantia no ha estat notificada de cap
de les resolucions administratives dictades en els expedients dels que porta causa el Decret
que ara impugna.
Entén que la reclamació econòmica actual havia d’estar precedida d’una sèrie de
procediments: el relatiu a requerir a la UTE el compliment del que es va pactar al Conveni,
el procediment d’execució subsidiària de les prestacions pactades al Conveni que no
s’haguessin complert, el procediment d’incautament dels avals per l’import que costessin
les obres executades subsidiàriament i finalment el procediment de resolució del conveni i
de exigència en el seu cas de la liquidació d’aquest.
I tot i que aparentment l’Administració ha tramitat vàlidament aquestes procediments, cap
d’ells és vàlid respecte de la UTE (i molt menys respecte de Durantia) atès que en tots
manca el tràmit essencial de les notificacions les quals van efectuar-se de forma viciada i
errònia impedint a Durantia defendre´s de les conseqüències que se l’imposaven per raó
de les mateixes.
A més considera que la resolució recorreguda deriva directament de la tramitació –
defectuosa al seu judici- d’un procediment d’execució subsidiària per l’administració,
procediment en el que s’han valorat les obres pendents d’executar com a conseqüència de
la suposada negativa o impossibilitat per a executa-les pels subjectes que venien obligats
a dita execució. I el fet de no haver requerit vàlidament a la UTE la seva execució i no
tramitar-se vàlidament un procediment previ a adoptar l’execució forçosa, determinen la
nul·litat de l’ús de l’execució forçosa per la qual cosa considera que l’actuació
administrativa hauria incorregut en via de fet.
Cinquena. El Decret 1494/2016 de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat es
contrària a Dret per quant imposa a Durantia el compliment d’una sèrie de condicions
desmesurades i arbitràries. Vulneració del principi de legalitat i del principi de
proporcionalitat. Les condicions imposades són desmesurades per a la finalitat que
persegueixen. Absència de motivació.
La LRJPAC determina en l’article 96 que l’execució forçosa per les administracions públiques
s’efectuarà respectant sempre el principi de proporcionalitat.
Assenyala que no existeix precepte legal en que l’administració es pugui recolzar per
imposar les condicions que ha recollit en el Decret impugnat relatives a les condicions sota
les quals acceptarà la solució tècnica a presentar per Durantia, i per tant s’està vulnerant
el principi de legalitat. Les condicions imposades estan totalment injustificades i manquen
de motivació i, per tant, l’administració ha actuat amb arbitrarietat ja que no existeix cap
raó que motivi la seva exigència i està vulnerant els principis que regeixen l’execució
subsidiària dels actes administratius.
I atès que l’acte administratiu limita drets subjectius i interessos legítims en acordar les
condicions imposades a Durantia, la resolució hauria d’haver estat motivada, ja que la

motivació s’exigeix respecte de tot acte que suposi una limitació a l’activitat de
l’administrat.
Sisena. Procedeix, prèvia tramitació del procediment corresponent, la determinació de si
les reparacions requerides han de considerar-se vicis ocults als efectes d’aplicació de
l’article 148 TRLCSP 2000.
I avança que Durantia rebutja la qualificació de les presumptes deficiències com a vicis
ocults per quan no ha pogut intervenir en els procediments seguits sense la seva
participació als efectes de la constatació de dita qualificació dels del punt de vista tècnic
jurídic.
En base a tot això interposa RECURS DE REPOSICIÓ i subsidiàriament sol·licita la revisió
dels actes administratius als que fa referència en l’escrit mitjançant el qual es declarin nuls
aquests i es procedeixi a iniciar el procediment corresponent.
3. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES
Per Decret 1239/2016 es va concedir a Durantia un termini d’audiència amb caràcter previ
a la reclamació de la quantitat deguda a aquesta Corporació, per import de 2.036.121,86
€, derivada de la resolució del conveni de col·laboració signat el 25 de juliol de 2013 entre
aquest Ajuntament i la UTE Les Cases Pairals per a la reparació dels desperfectes de
pavimentació de les obres d’urbanització de Les Cases Pairals, sorgits com a conseqüència
de l’existència de vicis ocults provinents de dites obres.
El recurs de reposició objecte d’aquest informe s’interposa contra el Decret 1494/2016 que
desestima les al·legacions presentades per les raons que allà s’exposen i resol la petició de
suspensió del procediment instada per Durantia fins el 15 d’octubre de 2016 per a la
presentació d’una solució tècnica oferta de manera voluntària per la mercantil, si bé
condicionant la seva execució a l’assumpció d’una sèrie de condicions.
Durantia aprofita aquest tràmit per interposar recurs de reposició contra totes les
resolucions administratives anteriors de les que porta causa l’actual i, subsidiàriament per
sol·licitar la seva revisió d’ofici per considerar que estan viciades de nul·litat de ple dret.
Quant al recurs de reposició en la part relativa als actes administratius anteriors al decret
1494/2016 procedeix, sense més, resoldre la seva inadmissió atès que es tracta d’actes
ferms i consentits i, per tant, no susceptibles d’impugnació.
La petició subsidiària de revisar d’ofici aquests actes comporta efectuar l’anàlisi de les
al·legacions formulades.
Interessa fer constar, però, que gran part d’aquestes al·legacions són reproducció de les
presentades contra el Decret 1239/2016 i que ja van ser desestimades en el Decret que
ara s’impugna en base a l’informe emès el 14 de juliol passat, al qual em remeto en tot
allò que no s’analitzi de manera expressa en aquest informe per qüestions d’economia
processal.
Dit això, procedeix efectuar una anàlisi del contingut de les al·legacions presentades:
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I. EN RELACIÓ A L’AL·LEGACIÓ PRIMERA
El Conveni de 25 de juliol de 2013 es va signar el Sr. P.F. i T. (LOPD), amb DNI (LOPD)
, actuant com a gerent/apoderat d’Hidrocanal, SL i en representació de la UTE
Les Cases Pairals.
El fet que conflueixin en la mateixa persona l’administració única de la mercantil i el càrrec
de gerent de la UTE, i que es facin constar ambdues circumstàncies no vicia el conveni
signat per quant va ser signat per la persona que ostentava la representació i disposava
de poders suficients i es va fer en benefici de la UTE, per tal de donar compliment a les
deficiències sorgides com a conseqüència del contracte adjudicat per a les obres
d’urbanització de Les Cases Pairals.
En conseqüència, el conveni signat es considera vàlid i no concorre cap causa de nul·litat.
II. EN RELACIÓ A L’AL·LEGACIÓ SEGONA
La interessada ha incorregut en error en qualificar el conveni signat atès que no es tracta
d’un conveni urbanístic sinó d’un conveni en matèria de contractació signat per a la
reparació d’uns desperfectes sorgits en el sí d’un expedient contractual d’obres sotmès al
TRLCSP, amb respecte al procediment legalment establert.
Per tant, no s’aprecia la concurrència de cap causa de nul·litat, el que porta a la
desestimació d’aquesta al·legació.
III. EN RELACIÓ A L’AL·LEGACIÓ TERCERA
Respecte de les notificacions efectuades, si bé és cert que no s’han efectuat al domicili de
la UTE sinó al d’Hidrocanal, no és menys cert que la figura del gerent de la UTE i de
l’administrador únic d’Hidrocanal recau en la mateixa persona. I aquest fet, seguint el
criteri jurisprudencial, és el que determina la validesa de les notificacions, tot i que
aquestes s’hagin realitzat de forma defectuosa.
Segons l’actual jurisprudència del Tribunal Suprem, l’eficàcia de les notificacions es troba
estretament lligada a les circumstàncies concretes del cas, el que comporta inevitablement
un important grau de casuística en la matèria.
Interessa transcriure part de la STS de 12 de maig de 2011 (RJ\2011\4170) ja que, tot i
ser extensa, aborda un tema similar al que s’està debatent, i resulta del tot clarificadora:
…/… La cuestión por determinar se refiere, por tanto, a la eficacia de la notificación
practicada por la Administración con fecha 15 de mayo de 2003, efectuada -como
se dijo- en la persona de un empleado de la mercantil "NECSO ENTRECANALES
CUBIERTAS, S.A.". La tesis del recurrente es simple: la persona que recogió la
notificación no era "empleada" de la entidad contribuyente (la "UTE TINDAYA"),
sino de una de las empresas que integran dicha unión temporal de empresas. Como
quiera que la UTE está dotada de "personalidad tributaria", ha de recibir las
notificaciones "a través de las personas físicas que ostentan la representación de
la misma" y no mediante otras que ni son empleadas de la Unión Temporal de
Empresas ni han recibido de ésta habilitación alguna para recoger actos de

comunicación. En definitiva, las notificaciones deben realizarse al propio interesado
tributario o a su representante legal o voluntario y sólo de forma subsidiaria deben
practicarse a otros sujetos.
Con carácter general, y, por lo tanto, también en el ámbito tributario, la eficacia
las notificaciones se encuentra estrechamente ligada a las circunstancias concretas
del caso, lo que comporta inevitablemente un importante grado de casuismo en la
materia.
Ahora bien, esta precisión de partida no impide que se puedan establecer una serie
de parámetros que permitan abordar la eficacia de las notificaciones tributarias con
un cierto grado de homogeneidad en su tratamiento. La existencia de un número
considerable de pronunciamientos de esta Sala aconsejan realizar un esfuerzo
sistematizador que permita, sin olvidar el necesario análisis del caso, incorporar
criterios interpretativos a la hora de abordar su tratamiento.
El punto de partida de esta labor no puede ser otro que, como ha señalado el
Tribunal Constitucional, reconocer que los actos de notificación « cumplen una
función relevante, ya que, al dar noticia de la correspondiente resolución, permiten
al afectado adoptar las medidas que estime más eficaces para sus intereses,
singularmente la oportuna interposición de los recursos procedentes » ( STC
155/1989, de 5 de octubre, FJ 2); teniendo la « finalidad material de llevar al
conocimiento » de sus destinatarios los actos y resoluciones « al objeto de que
éstos puedan adoptar la conducta procesal que consideren conveniente a la defensa
de sus derechos e intereses y, por ello, constituyen elemento fundamental del
núcleo de la tutela judicial efectiva » sin indefensión garantizada en el art. 24.1 CE
(STC 59/1998, de 16 de marzo, FJ 3); en el mismo sentido, SSTC 221/2003, de 15
de diciembre, FJ 4; 55/2003, de 24 de marzo , FJ 2).
Y aunque el grueso de la doctrina constitucional sobre la incidencia que tienen las
notificaciones defectuosamente practicadas sobre el derecho a la tutela judicial
efectiva se ha forjado en el ámbito del proceso judicial, el propio máximo intérprete
de la Constitución ha puesto de relieve que existen determinados supuestos en los
que este derecho puede verse afectado en el ámbito del procedimiento
administrativo, supuestos en los que la doctrina sentada en relación con los actos
de comunicación procesal practicados por los órganos judiciales resultará
aplicable mutatis mutandis a las notificaciones de los actos y resoluciones
efectuadas por la Administración.
Así sucede, en particular: a) cuando el vicio en la notificación haya dificultado
gravemente o impedido al interesado el acceso al proceso; b) cuando falte la
notificación personal del inicio de la vía de apremio, aunque se haya podido
impugnar la liquidación tributaria; y c) cuando en el ámbito de un procedimiento
sancionador no se haya emplazado al interesado, causándole indefensión, pese a
que podía ser localizado a partir de los datos que obraban en el expediente [SSTC
291/2000, de 30 de noviembre, FFJJ 3, 4 y 5; 54/2003, de 24 de marzo, FJ 3
; 113/2006, de 5 de abril, FFJJ 5 y 6; y 111/2006, de 5 de abril, FFJJ 4 y 5].
Una vez reconocida la aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva en el ámbito
del procedimiento administrativo, resulta necesario poner de manifiesto que es
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doctrina del Tribunal Constitucional que, en materia de notificaciones, únicamente
lesiona el art. 24 de la CE la llamada indefensión material y no la formal,
impidiendo «el cumplimiento de su finalidad, tendente a comunicar la resolución
en términos que permitan mantener las alegaciones o formular los recursos
establecidos en el ordenamiento jurídico frente a dicha resolución » (SSTC
155/1989, de 5 de octubre, FJ 3 ; 184/2000, de 10 de julio, FJ 2 ; y 113/2001, de
7 de mayo, FJ 3), con el «consiguiente perjuicio real y efectivo para los interesados
afectados» [ SSTC 155/1988, FJ 4 ; 112/1989, FJ 2 ; 91/2000, de 30 de marzo;
184/2000, de 10 de julio, FJ 2 ; 19/2004, de 23 de febrero; y 130/2006, de 24 de
abril, FJ 6. En igual sentido Sentencias de esta Sala de 25 de octubre de 1996 (rec.
apel. núm. 13199/1991), FD Cuarto ; y de 22 de marzo de 1997(rec. de apel. núm.
12960/1991 ), FD Segundo].
Lo anterior implica, básicamente, en lo que aquí interesa, que si, pese a los vicios
de cualquier gravedad en la notificación, puede afirmarse que el interesado llegó a
conocer el acto o resolución por cualquier medio -y, por lo tanto, pudo defenderse
frente al mismo-, o no lo hizo exclusivamente por su negligencia o mala fe, no cabe
alegar lesión alguna de las garantías constitucionales, dado el principio
antiformalista y el principio general de buena fe que rigen en esta materia [SSTC
101/1990, de 4 de junio) , FJ1 ; 126/1996, de 9 de julio, FJ 2 ; 34/2001, de 12 de
febrero, FJ 2 ; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2 ; 90/2003, de 19 de mayo, FJ 2 ;
y 43/2006, de 13 de febrero, FJ 2].
Igual doctrina se contiene en distintos pronunciamientos de esta Sala. En
particular, hemos aclarado que el rigor procedimental en materia de notificaciones
« no tiene su razón de ser en exagerado formulismo, sino en constituir una pieza
clave para la proscripción de la indefensión y la garantía del derecho a la tutela
judicial efectiva que consagran el Art. 24 de la Constitución »… hemos afirmado
que las exigencias formales « sólo se justifican en el sentido y en la medida en que
cumplan una finalidad »; hemos dicho que «todos los mecanismos y garantías con
que las leyes procesales o procedimentales rodean los actos de comunicación»
entre el órgano y las partes « no tienen otra finalidad o razón de ser que la de
asegurar que, en la realidad, se ha producido aquella participación de conocimiento,
o que, en la ficción jurídica, se ha producido en determinadas circunstancias o no
se ha producido »; hemos destacado que « el objeto de toda notificación
administrativa y de las formalidades de que ha de estar revestida, para tener
validez, es el de garantizar que el contenido del acto, en este supuesto de la
liquidación tributaria, llegue a conocimiento del obligado »; hemos declarado
que «[l]os requisitos formales de las notificaciones, que las diferentes normas
invocadas establecen, tienen por finalidad garantizar que el contenido del acto
administrativo llegue cabalmente a conocimiento del interesado y que incluya los
medios y plazos de impugnación, de forma que, cuando ese fin está cumplido,
pierden las referidas formalidades su razón de ser y cualesquiera que sean otras
consecuencias que pudieran producir su inobservancia (responsabilidad del
funcionario, por ejemplo), lo que no puede causar es la anulación de la notificación
misma pues resultaría absurdo convertir el medio (el requisito garante de que la
notificación se produce) en fin de si mismo » y, en fin, hemos dejado claro que « lo
relevante, pues, no es tanto que se cumplan las previsiones legales sobre cómo se
llevan a efecto las notificaciones, sino el hecho de que los administrados lleguen a
tener conocimiento de ellas », de manera que « cuando se discute acerca del

cumplimiento de las formalidades legales, sobre el cómo han de hacerse las
notificaciones, lo decisivo no es que se cumplan esas previsiones legales, sino que
efectivamente el sujeto pasivo tenga o haya podido tener conocimiento efectivo del
acto notificado».
En otros términos, «y como viene señalando el Tribunal Constitucional "ni toda
deficiencia en la práctica de la notificación implica necesariamente una vulneración
del art. 24.1 CE " ni, al contrario, " una notificación correctamente practicada en el
plano formal " supone que se alcance " la finalidad que le es propia ", es decir, que
respete las garantías constitucionales que dicho precepto establece, lo que
sucedería, por ejemplo, en aquellos casos en los que la Administración no indaga
suficientemente sobre el verdadero domicilio del interesado antes de acudir a la
notificación edictal, o habiéndose notificado el acto a un tercero respetando los
requisitos establecidos en la Ley, se prueba que el tercero no entregó la
comunicación al interesado”.
.../…
CUARTO
Una vez establecido que en el ámbito de las notificaciones de los actos y
resoluciones administrativas resulta aplicable el derecho a la tutela judicial efectiva,
conviene comenzar aclarando, como presupuesto general, que lo trascendente en
el ámbito de las notificaciones es determinar si, con independencia del
cumplimiento de las formalidades legales, el interesado llegó a conocer el acto o
resolución a tiempo para -si lo deseaba- poder reaccionar contra el mismo, o,
cuando esto primero no sea posible, si, en atención a las circunstancias
concurrentes, debe presumirse o no que llegó a conocerlos a tiempo. …/…
Pues bien, el análisis pormenorizado de la jurisprudencia de esta Sala y Sección en
materia de notificaciones en el ámbito tributario -inevitablemente, como hemos
señalado anteriormente, muy casuística- pone de relieve que, al objeto de
determinar si debe entenderse que el acto administrativo o resolución notificada
llegó o debió llegar a conocimiento tempestivo del interesado, los elementos que,
con carácter general deben ponderarse, son dos. En primer lugar, el grado de
cumplimiento por la Administración de las formalidades establecidas en la norma
en materia de notificaciones , en la medida en que tales formalidades van
únicamente dirigidas a garantizar que el acto llegue efectivamente a conocimiento
de su destinatario. Y, en segundo lugar, las circunstancias particulares
concurrentes en cada caso , entre las que necesariamente deben destacarse tres:
a) el grado de diligencia demostrada tanto por el interesado como por la
Administración; b) el conocimiento que , no obstante el incumplimiento en su
notificación de todas o algunas de las formalidades previstas en la norma,el
interesado haya podido tener del acto o resolución por cualesquiera medios ; y, en
fin, c) el comportamiento de los terceros que , en atención a la cercanía o
proximidad geográfica con el interesado, pueden aceptar y aceptan la notificación .
…/…
Todos los citados elementos deben ser ponderados tendiendo siempre presente, de
un lado, el principio antiformalista que, como ya hemos señalado, rige en materia
de notificaciones, y, en síntesis, viene a implicar que, en este ámbito, lo decisivo
no es que se cumplan las formalidades legales, sino que el interesado haya tenido
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o haya podido tener conocimiento tempestivo del acto; y, de otro, el principio de
buena fe que debe regir las relaciones entre la Administración y los administrados.
En lo que a los ciudadanos se refiere, esta Sala ha señalado que el principio de
buena fe « impide que el administrado, con su conducta, pueda enervar la eficacia
de los actos administrativos », y les impone « un deber de colaboración con la
Administración en la recepción de los actos de comunicación que aquella les
dirija », lo que conlleva, entre otros los siguientes corolarios:
…/… b) Que carece de trascendencia que la notificación sea defectuosa si consta
que el interesado ha podido conocer la decisión que se le pretendía comunicar;
porque el principio de buena fe impide tutelar al recurrente cuando utiliza los
errores incurridos por la Administración en la notificación, « con propósitos no de
auténtica defensa, sino de obstrucción a la actuación de la Administración
tributaria » …/…
QUINTO
Una vez fijados con claridad los criterios que permiten determinar en cada caso
concreto si debe o no entenderse que el acto o resolución llegó a conocimiento
tempestivo del interesado (y, por ende, se le causó o no indefensión material),
procede ya, sin más trámites, explicar cómo, según se desprende de nuestra
jurisprudencia, deben aplicarse esos criterios. Y, a este respecto, hay que comenzar
por distinguir, fundamentalmente, entre los supuestos en los que se cumplen en la
notificación del acto o resolución todas y cada una de las formalidades previstas en
la norma (o reclamadas en la interpretación de las mismas por la doctrina de esta
Sala), y aquellos otros en los que alguna o algunas de dichas formalidades no se
respetan. …/…
…/… B) La segunda situación a tener en cuenta para valorar si el acto o resolución
llegó a conocimiento tempestivo del interesado, es aquella en la que no se cumplen
en la notificación del acto o resolución todas y cada una de las formalidades
previstas en la norma. En este caso hay que diferenciar, a su vez, según las
formalidades
incumplidas
por
el
poder
público
sean
de carácter
sustancial o secundario .
1) Cuando en la notificación se han desconocido formalidades de carácter
sustancial , en la medida en que éstas se consideran imprescindibles como medio
para garantizar que la comunicación del acto o resolución tiene lugar, hay
que presumir que estos no han llegado a conocimiento tempestivo del interesado,
causándole indefensión y lesionando, por tanto, su derecho a obtener la tutela
judicial efectiva garantizado en el art. 24.1 CE . Ahora bien, esta presunción admite
prueba en contrario que, naturalmente, corresponde a la Administración, lo que
sucedería, por ejemplo, cuando la Administración acredite suficientemente que el
acto llegó a conocimiento del interesado. De igual forma, los defectos sustanciales
carecen de trascendencia cuando no se cuestiona -o, lo que es igual, se admite
expresa o implícitamente- que el acto o resolución llegó tempestivamente a su
destinatario o, en fin, pese a las irregularidades serias que pudieran haber existido
en la notificación, se recurre el acto o resolución dentro del plazo legalmente
establecido (supuesto específicamente previsto en el art. 58.3 de la LRJ-PAC ). …/…

…/… 2) En cambio, cuando las quebrantadas son formalidades de carácter
secundario, debe partirse de la presunción de que, en principio, el acto o resolución
ha llegado a conocimiento tempestivo del interesado, en la medida en que las
formalidades obviadas no se consideran garantías imprescindibles para asegurar
que el destinatario recibe a tiempo la comunicación, sino mero refuerzo de aquéllas.
En este sentido, esta Sala ha señalado que “no puede elevarse a rito lo que no es
más que un requisito formal de garantía no determinante de nulidad, cuando se
trata de una omisión intrascendente, en cuanto la realidad acredita el conocimiento
por el destinatario del contenido del acto y de todas las exigencias para su
impugnación desde el momento de la notificación “
De acuerdo con la doctrina sentada por el Tribunal Supremo y el Tribunal
Constitucional, puede inferirse que, en principio , no puede entenderse que
lesionen el art. 24.1 CE las notificaciones que padecen los siguientes defectos:
…/… c) Notificación de la Resolución del TEAC en un domicilio distinto del designado
por el interesado (art. 234.3 LGT ), pero sí en otro adecuado -v.g.r. su domicilio
fiscal o el de su representante- ( STC 130/2006, de 24 de abril , FJ 6).
d) Notificación a un tercero que se identifica con el nombre y un apellido, y hace
constar su relación con el destinatario, pero no hace constar su DNI [art. 41.2 RD
1829/1999 ; Sentencias de 7 de abril de 2001, FJ Segundo (vecina); de 1 de
febrero de 2003, FD Tercero (hija); de 4 de marzo de 2010 , FD Quinto (portero)];
o a un tercero que, hallándose en el domicilio del destinatario, no señala su relación
con éste, aunque se identifica perfectamente [ Sentencias de 10 de marzo de 2010
(rec. cas. núm. 585/2008), FD Cuarto ; de 25 de febrero de 1998 (rec. apel. núm.
11658/1991), FD Primero ; y de 15 de octubre de 1998 (rec. apel. núm.
6555/1992), FD Segundo; en contra, con matices, Sentencia de 30 de octubre de
2009 (rec. cas. núm. 7914/2003 ), FD Tercero]; o notificación al empleado de una
entidad que, pese a que se identifica sólo con un nombre y el NIF de la entidad,
está perfectamente identificado [ Sentencia de 6 de junio de 2006 (rec. cas. núm.
2522/2001 ), FD Cuarto].
e) Notificación en el domicilio de una sociedad mercantil no constando que la
recogiera un empleado [ Sentencia de 24 de mayo de 2010 (rec. cas. para la
unificación de doctrina núm. 318/2005 ), FD Tercero], o no figurando la correcta
identificación de la persona que la recibe, sino únicamente el sello de la entidad
[ Sentencias de 25 de abril de 2000 (rec. cas. núm. 6050/1995), FD Segundo ;
de 29 de abril de 2000 (rec. cas. núm. 5440/1995), FD Cuarto ; de 11 de diciembre
de 2001 (rec. cas. núm. 4239/1996), FD Segundo ; de 11 de octubre de 2005 (rec.
cas. núm. 4628/2000), FD Cuarto ; de 30 de octubre de 2009 (rec. cas. núm.
2574/2003), FD Quinto ; y de 3 de noviembre de 2010 (rec. cas. núm. 2338/2007
), FD Segundo]; o la notificación a un ente público en su propia sede recogida por
persona que se identifica perfectamente pero no expresa su relación con aquel ni
el motivo de hallarse en el lugar de recepción [ Sentencia de 30 de septiembre de
2003 (rec. cas. núm. 6647/1998 ), FD Tercero]; o notificación en el domicilio de
otra entidad que tiene el mismo administrador [ Sentencia de 19 de diciembre de
2002 (rec. cas. núm. 7692/1997 ), FD Segundo]; o notificación dirigida a una
sociedad recibida por un empleado de una sociedad distinta de la destinataria
(matriz), con domicilio coincidente y con la que comparte servicio general de
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recepción ( Sentencia de 11 de octubre de 2005 , cit., FD Cuarto); o notificación al
administrador único de la sociedad cuando se desconoce el domicilio de ésta [
Sentencia de 7 de mayo de 2009 (rec. cas. núm. 7637/2005 ), FD Sexto]…./…
OCTAVO
…/… En primer lugar, porque esta Sala ha reconocido, en determinadas
circunstancias, la eficacia de notificaciones realizadas a sociedades vinculadas con
la destinataria del acto que se pretendía notificar. …/…
…/… tanto la notificación de la Resolución del TEAR como del TEAC fueron recibidas,
si bien en otro domicilio, pero constando un nombre y DNI y el sello de la empresa
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A., sin que tampoco ninguna objeción se
haya opuesto a que las mismas hayan sido recogidas por alguna persona de esta
empresa. Y en este sentido debe recordarse que no cabe que el interesado alegue
que la notificación se produjo en un lugar o con personas improcedentes cuando se
recibió sin problemas y sin reparo alguna otras recogidas en el mismo sitio o por la
misma persona.
Por lo tanto, y de conformidad con lo resuelto por el Tribunal de instancia, debemos
concluir que la notificación realizada el 15 de mayo de 2003 fue válida y eficaz, y
en consecuencia, procede desestimar el motivo de casación.”
(el subratllat és nostre)
Per tant, el fet que les notificacions es practiquessin a l’adreça de la mercantil Hidrocanal,
o fins i tot que fossin recepcionades per aquesta empresa no pressuposen un impediment
per a conèixer el seu contingut per part de la UTE, per quant l’administrador únic de la
mercantil era el gerent de la UTE, i per quan Hidrocanal també va estar en la signatura
del conveni. En conseqüència, tot i que poden ser defectuoses s’han de reputar com a
vàlides.
I atès el coneixement que el gerent de la UTE va tenir de les resolucions, no es pot apreciar
l’existència d’indefensió o la vulneració de la tutela judicial efectiva per quant era
l’interlocutor vàlid amb l’Ajuntament. Altra cosa diferent és la relació i la comunicació que
existeixi entre les dues empreses que integren la UTE i que, en qualsevol cas, serà una
qüestió a dirimir entre aquestes. En conseqüència aquesta al·legació no pot prosperar.
Tampoc pot prosperar la qüestió referida a la manca de diligència de l’Ajuntament com a
conseqüència del concurs d’Hidrocanal i de la possibilitat de dissolució de la UTE, atesa la
responsabilitat solidària que els integrants d’una unió temporal d’empreses adquireixen
per les obligacions contretes per aquesta. Per tant, les obligacions pendents podran ser
reclamades a qualsevol dels seus membres sense perjudici de la facultat de repetició que
un dels membres de la UTE ostenti envers l’altre.
IV. EN RELACIÓ A L’AL·LEGACIÓ QUARTA
Les al·legacions referides a la manca de notificació ja han estat resoltes en la consideració
anterior.
Respecte de la suposada tramitació defectuosa d’un procediment d’execució subsidiària de
l’administració en no haver requerit vàlidament a la UTE la seva execució i no tramitar-se

un procediment previ a l’adopció de l’execució forçosa val a dir que, de nou, l’interessat ha
incorregut en error a l’hora d’analitzar davant quin procediment estem.
No estem davant cap procediment d’execució forçosa sinó davant la resolució d’un conveni
en matèria de contractació pública formalitzat per donar compliment als vicis ocults sorgits
com a conseqüència de les obres d’urbanització de Les Cases Pairals. Per tant la seva
resolució s’ha fet de conformitat amb l’article 109 del Reial decret 1098/2001, de 12
d’octubre, que aprova el Reglament general de la llei de contractes de les administracions
públiques. Per tant, aquesta al·legació no pot prosperar per no apreciar-se la concurrència
del motiu de nul·litat al·legat per Durantia.
V. EN RELACIÓ A L’AL·LEGACIÓ CINQUENA
No es pot obviar el fet que el conveni subscrit, posteriorment resolt, i objecte de la
reclamació de quantitat tenia com a objectiu la reparació en profunditat de tots els
desperfectes sorgits com a conseqüència dels treballs d’urbanització de Les Cases Pairals.
El dictamen pericial encarregat obeïa a la necessitat de valorar l’import d’aquestes obres i
poder reclamar-les posteriorment, atès l’incompliment per part de la UTE.
Durantia ha sol·licitat a l’Ajuntament la paralització de l’expedient de reclamació econòmica
a fi de presentar una solució tècnica per a la realització de les obres.
Però la solució tècnica que ha ofert no contempla la reparació en profunditat dels
desperfectes ocasionats sinó una reparació de menys envergadura, i no pot garantir que,
des del punt de vista tècnic, els desperfectes no tornaran a aparèixer i que els veïns de la
urbanització – que van suportar el cost d’aquestes obres mitjançant quotes urbanístiques
– no es veuran de nou afectats.
Per tant, es considera del tot acreditat que, en el moment procedimental actual i per al cas
que no s’efectuï la totalitat de les obres contemplades en el conveni sinó unes d’una
intervenció menor, aquestes han de quedar garantides de manera suficient per tal que
aquest episodi no es torni a repetir. Dit d’una altra manera, si Durantia considera que les
condicions són abusives simplement pot desistir de realitzar les obres i es reprendrà la
tramitació del procediment actual que finalitzarà amb la reclamació de la quantitat derivada
de l’incompliment del conveni.
Respecte de la suposada vulneració dels principis que regeixen el procediment d’execució
subsidiària, es considera inexistent atès que, com ja s’ha indicat, no estem davant un
procediment d’aquest tipus.
Per tant procedeix la desestimació d’aquesta al·legació per entendre que no concorre cap
de les causes de nul·litat al·legades per la interessada.
VI. EN RELACIÓ A L’AL·LEGACIÓ SISENA
Aquesta al·legació ja va ser desestimada en el Decret que ara s’impugna per les raons que
allà consten. Per tant es tracta d’una qüestió sobre la qual ja s’ha pronunciat aquesta
administració i ha decretat la seva desestimació.“
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L’article 102.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú determina que l’òrgan
competent per a la revisió d’ofici podrà acordar motivadament la inadmissió a tràmit de
les sol·licituds de revisió d’ofici formulades, sense necessitat de recavar dictamen del
Consell d’Estat o òrgan consultiu de la Comunitat Autònoma, quan aquestes no es basin
en alguna de les causes de nul·litat de l’article 62 d’aquella norma o quan manquin
manifestament de fonament.”
S’acorda:
PRIMER. En base a l’informe jurídic emès per la secretària general el 9 de setembre de
2016 i que resta incorporat a aquest acord, inadmetre a tràmit la petició de revisió d’ofici
efectuada el 17 d’agost de 2016 per A. G. E. (LOPD), en representació de Durantia
Infraestructuras SAU (NIF (LOPD)) contra els actes administratius que tot seguit es
relacionen per considerar que no concorre cap de les causes de nul·litat invocades:
-

Acte administratiu d’aprovació del conveni signat el 25 de juliol de 2016 entre
aquest Ajuntament i la UTE Les Cases Pairals per a la reparació dels desperfectes
de pavimentació sorgits a les obres d’urbanització de Les Cases Pairals.
Decret d’Alcaldia 1191/2014, de 16 de juny.
Decret d’Alcaldia 1606/2014, de 4 d’agost.
Decret d’Alcaldia 2003/2014, de 17 d’octubre.
Decret d’Alcaldia 2212/2014, de 10 de novembre.
Decret d’Alcaldia 2471/2014, d’11 de desembre.
Decret d’Alcaldia 120/2016, de 27 de gener
Acord de la Junta de Govern Local, de 7 de març, de resolució del conveni signat el
25.07.2016.

SEGON. Notificar aquest acord a Durantia Infraestructuras, SAU als efectes escaients.
Alcaldessa
Explica el punt i diu que tracta sobre les obres d’urbanització de Cases Pairals portades a terme per
la UTE Cases Pairals. Van sorgir greus desperfectes als carrer deguts a l’escòria siderúrgica. En el
seu dia es van encarregar uns estudis a la Universitat Politècnica per tal d’esbrinar les causes i les
possibles solucions. El 23 de juliol de l’any 2013, l’ajuntament va subscriure un conveni amb la UTE
per tal de donar compliment de les deficiències sorgides i aquest conveni contemplava unes
reparacions en profunditat dels carrers amb un calendari prèviament establert. La UTE va incomplir
totalment el conveni. L’Ajuntament va fer totes les actuacions a través del senyor P.F. (LOPD)
que era el gerent de la UTE i al mateix temps era l’administrador únic d’Hidrocanal. Al assabentarse
l’ajuntament que Hidrocanal estava en concurs de creditors es van posar en contacte amb
l’administrador concursant. En cap moment se’ls hi havia notificat la situació. Posteriorment van fer
arribar un decret d’audiència prèvia a Durantia, que es l’altra empresa que formava part de la UTE
abans de reclamar l’import de la reparació total que pujava 2.000.000,00 €. Durantia va demanar
una reunió i va sol·licitar la suspensió de l’expedient fins el 15 d’octubre per tal d’entregar un
document tècnic necessari per l’arranjament de tots els carrers. De forma paral·lela, Durantia ha
presentat un escrit que plantejava tres temes. Per una banda el recurs de reposició contra el decret
de suspensió que està desestimat per decret, per altra banda el recurs de reposició contra tots els
actes anteriors inclòs el conveni i està inadmès per decret i en cas de que la primera i segona petició
fossin denegades, demanava una revisió d’ofici de tot l’anterior. Ells, ara, ho inadmetem. I ho porten
al Ple, és de competència plenària. Després de consultar si ha alguna pregunta sobre el tema dóna
la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Avança que votaran a favor en aquest punt. Volen aclarir que amb el seu vot a favor no volen avalar
com es va contractar aquella obra, sobretot com es van controlar la qualitat d’aquelles obres o com
es van desatendre les queixes dels veïns de Cases Pairals. Volen recolzar l’equip tècnic que està
defensant l’ajuntament enfront d’aquesta empresa. Empresa que està relacionada amb el cas
“Gürtel” que té un president que va haver de pagar 4.000.000,00 € per no anar a la presó. Amb
4.000.000,00 € podrien acabar les obres del Cau de la Guineu dues vegades potser, o quatre
vegades. Per tant votaran a favor amb aquesta lluita d’interessos de l’ajuntament en front d’aquesta
empresa.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
En relació al tema de Cases Pairals que l’ha explicat molt bé el que avui es proposa aprovar. El govern
d’aquell moment, socialista, i la senyora Rosa Boladeras va ser la responsable d’aquest govern que
vinguessin aquí a Corbera, Hidrocanal i tota la màfia aquesta. Els veïns de Cases Pairals s’han
manifestat i han fet de tot, estudis, etc. i se’n troben en aquesta situació. Avui, ells, votaran a favor,
no del equip de govern sinó la senyora secretària i el seu equip que estan portant el tema molt bé.
Diu el mateix que ha dit el company de la CUP, la resta un desastre i té polítics responsables. Per
tant dir què, la UTE, Durantia, Hidrocanal, van ser els deliris de grandesa que van tenir uns polítics,
diuen d’esquerres, i són els culpables del que ha passat. I, ara, pregunta quan vindrà la solució de
Cases Pairals. Quan es resoldrà. Li ha dit a la senyora secretària que quan presentin el seus “tanques”
d’advocats ho tindran molt malament com sempre amb aquestes multinacionals de la màfia. El
problema serà que a Cases Pairals els veïns tenen els seus carrers, que han pagat, fets un desastre
i ja no tenen ganes de queixar-se perquè això no es resoldrà. Aniran pagant les “chapuzas” que es
puguin fer, ells, perquè són veïns que han patit. Es podria parlar de Ca n’Armengol, de la Creu de
l’Aragall i tot això ve de la era senyora Boladeras, aquesta senyora que vostès nomenaran dintre
d’un any. Tot això que està passant ve d’una època en que estaven aquests senyors.
Alcaldessa
Explica què no s’ha deixat de treballar en cap moment pel tema que els pertoca de Cases Pairals,
tenint reunions molt sovint amb els veïns i a nivell intern s’ha estat treballant. Es van executar els
avals, es van fer obres de reparacions. Coneix perfectament l’estat en que està, ha anat varies
vegades. Les reparacions encara que no han sigut en profunditat, no ha tornat a posar-se malament
el carrer. També es va proposar de fer un conveni amb els veïns per tal de cada any poder fer unes
reparacions, encara que no s’ha firmat aquest conveni, com què va haver-hi la paraula per part de
l’Ajuntament, ells hi estan treballant per això. No s’ha de ser negatius de que no hi haurà solució.
Antonio Moreno
Pregunta sobre les reparacions i demana que la culpable d’això doni explicacions. La història s’ha
d’explicar perquè no es repeteixi. I s’ha de dir a la gent que això passa per la mala gestió i la mala
política d’uns que governaven i també la mala sort. Es veritat que també hi ha hagut mala sort, ja
ho saben però hi ha culpables aquí. També de la Creu de l’Aragall, i també de Can Armengol que
també ve del mateix moment. En tot cas si hi ha alguna petita solució, ells votaran que sí, però és
amb diners del propi ajuntament. És un desastre el que passa a Cases Pairals, senyora Boladeras.
Alcaldessa
Respon que ara li donarà la paraula a la senyora Rosa Boladeras però primer vol dir que els veïns
estan perfectament informats i tenen reunions periòdiques i estan treballant molt fermament en
aquest govern per poder-ho tirar endavant. Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
Rosa Boladeras
Comenta que li fan culpable de moltes coses, fins i tot de coses que han passat abans de que ella
entrés en política. Realment es tracta d’una obra que s’adjudica al 95-96, que entra una altra
empresa que es COPCISA, que és culpable d’haver-la fet fora, d’haver-la portat als tribunals, és

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

culpable d’haver recuperat 160.000.000,00 ptes. - 140.000.000,00 ptes. € que va haver de retornar
aquesta empresa i és culpable d’haver engegat la obra. Però de cap manera és responsable de quines
empreses han treballat aquí i ell que ha estat a l’ajuntament i que sap com s’adjudiquen els
contractes, està insultant als serveis jurídics i està insultant als serveis tècnics que han informat el
procés d’adjudicació. Perquè, ell, quan va estar treballant a l’Ajuntament es va haver d’assabentar
de com funcionen les contractacions i quin és el paper que tenen els polítics. A part que és un
contracte que surt al Ple i que l’adjudicació corresponia a la Junta de Govern. Les reparacions
aquestes “chapuceras” han estat amb l’aval que es va confiscar a l’empresa. Li recomana que miri
els expedients. Desinformar és pitjor que mentir. Vol informar que pràcticament hi són tots els
governs que han passat per aquest procés ja que ha estat molt llarg. Abans de llançar falses
acusacions faria be de ser prudent per no tirar-se terra a ell mateix.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno, advertint-lo que ha de parlar amb respecte.
Antonio Moreno
Diu que ell no falta al respecte, que està dient una mentida i com alcaldessa no té dret a dir això a
un regidor. Ell el que està dient, d’una forma molt dura, que hi ha responsabilitat polítiques de Cases
Pairals, de Can Armengol. Ell no ha insultat a ningú però el que està dient és lo que no els interessa
escoltar. Diu que és la mala gestora d’aquest poble, la senyora Boladeras, que ha fet un desastre.
Va encapçalar una manifestació posant la foto de l’alcalde d’esquerra republicana, Pep Canals, amb
el bigoti de Hitler. No vol deixar el tema.
Alcaldessa
Demana deixar el tema.
Antonio Moreno
Diu que com a regidora d’Esquerra Republicana hauria de tenir una mica de sensibilitat, en relació al
que van fer amb la fotografia encapçalant aquella manifestació. Dóna vergonya i ara ve a dir-li que
ell està insultant. El que no entén és perquè no hi són els veïns de Cases Pairals, hi ha una
responsabilitat compartida. Ha fet un desastre en aquest poble, de mala gestió. No sap d’altres coses.
Rosa Boladeras
Respon que aquestes coses que diu de més i que pensa que ella ha adjudicat a dit un contracte, és
un delicte. I això, el que hi és coneixedor d’un delicte té l’obligació de denunciar-ho i més un regidor,
doncs que ho faci.
Antonio Moreno
Diu que si tingués proves del que parla.
Rosa Boladeras
Contesta que si no té proves, de què parla.
Antonio Moreno
Respon que si que te proves, al poble hi ha molta gent..
S’interromp perquè intervé el Sr. Gabarrón i el senyor Antonio Moreno es queixa a la senyora
alcaldessa que està insultant i demana que li cridi al ordre. Demana poder acabar. Comenta que surt
de la sala i ara entrarà perquè ell vol, no perquè li hagin dit.
Alcaldessa
Pregunta al senyor Antonio Moreno si no vol votar. Dóna pas a la votació.
Eric Blanco
En el seu torn de votació, comenta que li sembla lamentable el que ha viscut, que es produeixin
aquests debats fóra de to per part de qualsevol d’ells. Però que amb ella no l’ha sentit cridar l’ordre

al senyor Gabarrón, que creu que s’ha passat i que no és ningú per obrir la boca quan no té la
paraula, de la mateixa manera que els altres no ho fan, entén que ell tampoc ho hauria de fer. Ni
molt menys fer fora a cap regidor d’aquest ajuntament.
Alcaldessa
Respon que no ha fet fora a ningú.
Eric Blanco
Contesta què no, què ell està parlant de les paraules que està proferint els senyor Gabarrón. Diu que
és un regidor del seu govern i li pregunta si no pot mantenir l’ordre dels regidors del seu govern.
Alcaldessa
Explica que abans també ha estat parlant el senyor Moreno, fora del seu ordre, i no ha dit rés.
Continua amb la votació.

Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Èric
Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala
(CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC),
Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC).
4. Sol·licitud autorització al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per a
la reposició d’efectius de la Policia Local.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria de Règim Interior,
amb el text següent:
La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016
disposa en el seu article 20.Un, apartat 2, lletra C), una taxa de reposició d’efectius de fins
el 100%. Concretament estableix el següent:
“2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los
correspondientes presupuestos de gastos, en los siguientes sectores i administraciones la
tasa de reposición se fijará hasta un máximo de 100 por ciento:
-

C) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los Cuerpos de Policía
Autónoma de aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos propios
de dicha Policía Local, en relación con la cobertura de las correspondientes plazas
de dicha Policía.
En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la Policía Local, se
podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se
trate de Entidades Locales que cumplan o no superen los límites que fije la
legislación reguladora de las Haciendas Locales o, en su caso, las Leyes de
presupuestos Generales del Estado, en materia de autorización de operaciones de
endeudamiento. Además deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere
el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto
del ejercicio inmediato anterior como en el presupuesto vigente. En relación con
este último, la Entidad deberá adoptar un Acuerdo del Pleno u órgano competente
en el que se solicite la reposición de las plazas vacantes y en el que se ponga de
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manifiesto que aplicando esta medida no se pone en riesgo el cumplimento del
objetivo de estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el presente párrafo deberá
ser acreditado por la correspondiente Entidad Local ante el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, previamente a la aprobación de la convocatoria de
plazas.”
A la plantilla de personal de Corbera de Llobregat existeix 1 plaça d’agent de la Policia
Local vacant, ocupada, però, per en comissió de serveis. La provisió d’aquesta plaça tindria
cabuda en les determinacions anteriors.
És important assenyalar que la cobertura d’aquesta plaça de Policia Local és imprescindible
i totalment necessària, ja que actualment dels 27 membres de plantilla de la policia local,
7 son agents interins fet que repercuteix directament en el servei i a la seva organització.
La racionalització dels recursos humans afavoreix una millor qualitat en el servei donat a
la ciutadania i per tant contribueix a augmentar el grau de satisfacció vers l’Administració.
Segons es desprèn, tant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 de la qual es
disposa i del Pressupost vigent 2016, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat compleix en
ambdós casos el principi d’estabilitat i el límit d’endeutament, i la plaça d’agent de policia
local a oferir estaria pressupostada (sessió plenària de 29 desembre de 2015). Així doncs,
en realitat aquesta reposició no afecta al pressupost municipal atès que, com s’ha exposat
anteriorment, la plaça ja es troba ocupada i dotada pressupostàriament en anteriors
exercicis pressupostaris, per la qual cosa no es produeix cap increment de la despesa.
En data 15 de setembre de 2016 s’ha efectuat el tràmit d’informació i consulta a la
representació sindical en quan a l’oferta pública d’ocupació per l’exercici 2016 en relació
a la plaça d’agent de policia local que es pot convocar en compliment de la LPGE 2016.
La tècnica de recursos humans ha emès informe de data 13 de setembre de 2016.
L’interventor municipal d’aquest Ajuntament posa de manifest en el seu informe de data
13 de setembre de 2016:
1. Que aquest Ajuntament compleix i no supera els límits (75%) que fixa la legislació
reguladora de les Hisendes Locals i la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, en
matèria d’autorització d’operacions d’endeutament.
2. Que aquest Ajuntament compleix el principi d’estabilitat al que es refereix l’article
11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat financera, tant a la liquidació del pressupost de l’exercici immediat
anterior com en el pressupost vigent.
S’acorda:
PRIMER. Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’autorització a què
es refereix l’article 20.Uno.2.C) de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’any 2016, amb l’objectiu de cobrir amb caràcter definitiu una plaça
vacant d’agent de la Policia Local, com a taxa de reposició dels efectius de la plantilla
municipal.

SEGON. Traslladar el precedent acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques,
per al seu coneixement i als efectes previstos al precepte abans esmentat de la Llei
48/2015.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Informa que a la plantilla de personal d’aquest ajuntament existeix una plaça, d’agent de la Policia
Local vacant, què en aquest moment està ocupada amb un agent en comissió de serveis. Atenent al
fet de què 7 agents d’aquesta Policia Local són interins i què això repercuteix directament en el servei
i l’organització del mateix cos i què la reposició d’aquesta plaça no afecta en cap mesura al capítol
1, ja que està dotada pressupostàriament i no es produeix cap tipus d’increment en la despesa.
Atenent que aquest Ajuntament compleix el principi d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, des de l’Àrea de seguretat ciutadana es proposa iniciar els tràmits oportuns per tal de
cobrir amb caràcter definitiu l’esmentada plaça enviant la sol·licitud al Ministerio de Hacienda y de
Administracions Públicas, tal com demana l’art. 20 de la Llei 48/2015. En espera de la resposta per
part del Ministeri, que esperen sigui favorable. S’iniciarà el procés amb l’elaboració i la publicació de
les bases del procés d’oferta pública i la resolució serà la reposició d’una plaça a la Policia Local de
Corbera.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Diu que des de la CUP votaran en contra d’aquest punt, no voten en contra de millorar la situació
laboral de qualsevol persona que treballa a l’ajuntament. El seu vot en contra és un concepte general
de la plantilla d’aquest ajuntament. Han viscut en aquests darrers anys que hi ha hagut
acomiadaments, baixes, que no han estat substituïdes, moltes persones en situació d’interinatge. Un
seguidisme total i absolut de la Llei “Montoro” que ha anat retallant fins a l’extenuació dels valors
més preuats que tenen a l’ajuntament, com és el seu. Han viscut debats on se’ls hi ha dit que no hi
havia diners per a noves places o que la llei no permetia contractar noves persones. Se’ls hi ha dit
que la plantilla era suficient, que es complien les ràtios. Recorden un debat que per ells no va ser
agradable, quan es va acomiadar una treballadora social amb els arguments que no era necessària i
també dient que hi havia tres treballadores socials que estaven portant més de 600 expedients, que
vol dir 600 persones en situació vulnerable. És en aquest context que no entenen perquè és
necessària una nova plaça fixa dins de la Policia Local. No han vist cap expedient que ho justifiqui,
no han vist cap argumentació. En el debat de pressupostos ja ho van dir que els hi semblava
sobredimensionada la partida de seguretat ciutadana, representa el 12,4% del total del pressupost i
per tant no entenen ni comparteixen la creació d’aquesta nova plaça fixa. Creuen que hi ha moltes
altres necessitats a Corbera molt prioritàries. Per això votaran en contra.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Respon que accepta totalment el seu suggeriment, però no hi ha un increment en el capítol 1, es
una plaça ja ocupada. El què estan fent es estabilitzar un lloc de treball. El fet de que ell consideri
que està sobredimensionat el capítol 1 de seguretat ciutadana, pot tenir la seva visió però per ella,
de fet, li faltaria de plantilla i la podria justificar en una reunió. Estabilitzaran una plaça d’oferta
pública.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
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Eric Blanco
Amb ells en aquest sentit estarien d’acord, però els estranya que marquin la prioritat amb una plaça
de policia local, quan ells mateixos van dir que no era necessària una plaça de treballadora social.
Fa referència als miraments que tenen i submissió al estat per d’estabilitzar una plaça vacant en la
Policia Local, no la tinguessin en el seu moment per tal d’estabilitzar una plaça de treballadora social
que pot ser seria molt més necessària que la plaça actual. Ells, els hi donaran recolzament a aquesta
proposta però lamenten que aquesta mateixa prioritat i aquesta mateixa sensibilitat no la tinguin per
tots els llocs de treball d’aquesta casa.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
Ramon Gabarrón
Explica que vol contestar els dos comentaris que han sortit per part de la CUP i per part del senyor
Eric sobre la treballadora social. Ja es va dir en el seu dia, a la treballadora social no se la va
acomiadar, es va extingir el seu contracte que era temporal, que estava ocupant una plaça vacant
d’una altre persona que estava en excedència. La persona que estava en excedència, reclama i torna
a la seva plaça. L’altre que està interina i temporal, ocupant la plaça de la que està en excedència,
doncs senzillament i li sap greu, però ha de marxar. No s’ha acomiadat a cap persona, no sap perquè
parlen de que es va acomiadar una educadora social. La plaça d’aquesta educadora social segueix
ocupada per la persona que tenia més dret a ocupar-la. Demana que abans s’assabentin de les coses
tal com són.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Respon que si vol que li diguin extinció de plaça, li diran. Si vol que canviïn el nom d’acomiadament
per aquest, ho canviaran, ja saben la legalitat. Ells el que diuen es que va ser desagradable que
diguessin que no feia falta cap més treballadora social i que estaven cobrint les ràtios i que la llei no
ho permetia. És a dir, si hi ha una voluntat i entenent que hi ha més de 600 expedients a Corbera
que estan en els serveis socials, troben molt escàs tenir tres treballadores socials. El que diguin que
no fa falta una treballadora social més, és el que amb ells els hi va semblar totalment fora de joc.
Ramon Gabarrón
Vol insistir que no cal una altra treballadora social. S’està complint i s’està atenent a totes les
persones de Corbera que tenen necessitat i per tant posar una treballadora social més va en perjudici
dels ciutadans que hauran de pagar 30-40 mil euros més que serveixen per fer altres ajuts socials.
Hi ha una sèrie de prioritats que s’ha d’escollir. Si es fa l’ajuntament, que sigui una casa de donar
ocupació i que ho han de pagar tots els ciutadans de Corbera, està molt bé però socialment les
necessitats son ells. No es emprar gent. S’ha de tenir una plantilla adequada a les necessitats de
l’ajuntament, ni més ni menys. Hi ha varies persones, perquè l’administració ho permet que estan
en excedència i algunes en comissió de serveis. Seguint la línia d’ells vol dir que s’hi retornen
aquestes persones, s’han de quedar les que tornen i les que hi ha. I s’estan fent moltes coses per
mantenir una plantilla de quasi cent trenta i pico de persones quan fa cinc anys quasi no es podia
pagar les nòmines en un govern que estaven altres senyors que senyala. Que van deixar un dèficit
de 5.000.000,00 €.
Antonio Moreno
Diu que no es veritat.
Ramon Gabarron
Simplement el que s’ha fet aquest quatre anys és pagar aquest diners. Ho saben tots i demana que
tinguin cura al parlar de les coses, que tots són regidors d’aquest Ajuntament, tant l’equip de govern
com els que estan a l’oposició. I dir coses, els que han governat, i no han fet res del que ara demanen.
S’ha de governar i no es senzill, evidentment que ho fan amb gust i sentiment i amb dedicació però

s’ha de governar i per tant han d’anar amb compte d’algunes coses que es diuen, entre elles aquesta
que acaben de dir. S’ha de tenir una plantilla adequada a les necessitats de l’ajuntament i en el cas
d’aquesta persona, si ve, la propietària té major dret. I evidentment i al marge de que la normativa
d’aquet moment no permet crear una plaça nova, ell li va dir que no calia. Si han d’entrar tots
deixaran de fer inversions, reduiran el sou del personal a una quarta part. Que entrin tots. Demana
ser seriós.
Alcaldessa
Abans de donar la paraula al senyor Antonio Moreno, recorda a tots que dóna la paraula a tothom i
demana que es parli amb ordre.
Antonio Moreno
Respon que quan diuen una mentida del govern d’Esquerra Republicana, surt ell i hauria de sortir
ella. Que digui una mentida tan gran quan se’l demana que tinguin una mica de sensibilitat, que ell
creu que els d’Esquerra Republicana si que en tenen. Aquest missatge que ha donat aquest senyor
és un missatge que no dóna ni el PP. En aquest tema, ell venia a votar a favor però li costa molt
votar a favor, desprès d’escoltar el que escolta del govern. Li sap greu perquè es una possibilitat que
poden fer d’una plaça temporal interina en fixe. Això es bo. Però quan diuen mentides del deute del
govern d’Esquerra, els 14.000.000,00 € venen de la deute de la senyora Rosa Boladeras, del pla
econòmic-financer del 2007. Això ho han de defensar i ara deixen que aquest senyor digui aquestes
coses. S’està pensant en votar a favor però es molt greu perquè ell ha parlat amb els guàrdies i
votarà a favor. Però es veritat el que s’ha dit, diu a la senyora alcaldessa que s’ha dit que a serveis
socials no necessiten gent. Si un dels problemes greus que té el senyor regidor és que necessiten
més personal, atendre millor a les persones. Se’n va gent del poble perquè no els hi poden atendre.
I podrien dir el que han dit els companys, perquè no es va fer en el seu moment. Demana a aquest
govern una mica d’esperit d’Esquerra Republicana. Votarà a favor encara que a contra cor per veure
el govern que en tenen.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
Eric Blanco
Comenta que quan parla el senyor Gabarron passa una mica com quan parla el senyor Olarte, no
sap per on començar. Creu que parlen idiomes diferents i creu que ideològicament no estan tan lluny.
Creu que cap d’ells estava qüestionant la metodologia en la qual es va donar el cas sinó la poca
sensibilitat que van tenir en el seu moment i en el Ple i a més consta en acta que va ser així quan
van dir que no era necessària una plaça de treballadora social. Vostès per la seva prioritat diuen que
no és necessària, tindran els seus arguments però per ells si que és necessària. Respecte al deute i
el personal que hi havia en aquell moment en el 2007 en l’Ajuntament tampoc faran cap esmena
però si el preocupa, el que comentava el senyor Moreno, aquestes afirmacions que fa el senyor
Gabarrón respecte els seus companys de govern, hi eren també i es permet el luxe de deixar en
evidència a la pròpia alcaldessa i al partit que representa. Ells, pel fet d’estabilitzar la plaça, no volen
tampoc qüestionar la necessitat de cobrir aquesta plaça, lamenten que no hi hagi la mateixa
sensibilitat en altres places d’aquest Ajuntament. El seu vot serà favorable.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
Ramon Gabarron
Comenta que coincideix amb el senyor Eric, quan ell parla no sap per on agafar-lo.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
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Afegeix que per part d’ells, a vegades sembla que una plantilla de l’Ajuntament sigui una qüestió
tancada quan és una qüestió política. Hi ha escletxes legals que es permet que un ajuntament pugui
contractar gent, hi ha ajuntaments que ho estan fent. Ells no diuen això, es refereix que han decidit
que en la plantilla no cal una tècnica de joventut, ells diuen que és molt important, que han decidit
que no cal una nova treballadora social i ells, segurament valoren que si que cal una treballadora
social o pot ser unes quantes més. I no parla de la xifra de les persones aturades que hagi de
contractar l’ajuntament. Segurament si es possés una o dues treballadores socials més, es podria
reduir quatre o cinc policies locals menys. Els que ells entenen és que la plantilla i el pressupost són
qüestions polítiques, no qüestions tancades. Per això estan aquí.
Alcaldessa
Respon que la sensibilitat hi és, i si es poden crear places es crearan però actualment no és pot. El
que ha comentat el senyor Gabarron, la persona que va tenir que marxar estava ocupant una plaça
d’una persona que va tornar. Ara donen la plaça aquesta de la Policia i no saben qui la guanyarà, no
saben si serà el mateix policia que l’està ocupant o una altre persona. Si la guanya una altre persona
tampoc poden quedar-se l’altre persona i aquest interí. Hi ha altres temes, des de fora ells estaven
dient que no feia falta la policia que tenen i ella el convida a parlar amb la regidora i veure els temes
que tenen i fa falta aquesta policia. Ara la senyor Rocas li parlarà.
Mercè Rocas
Comenta en relació a l’Àrea que està al cap davant, no vol banalitzar en cap cas cap de les feines
que es desenvolupen per cap dels treballadors d’aquest Ajuntament, sigui treballadora social, sigui
tècnica de joventut, sigui qui sigui, segur que és molt important però els agradaria recordar que el
punt número 4 d’aquest Ple, tot i que les nomenades segur són necessàries què com treballadora
d’aquest Ajuntament podrien treballar tots plegats perquè aquestes places arribin a sortit, també
demana una mica de sensibilització perquè al darrera de poder creure o no que necessitem més
policia local. Al darrera hi ha una feina digna amb gent digna i s’està estabilitzant un lloc de treball.
Poden parlar en privat en el despatx, on en aquest moment i és, per intentar veure que aquesta gent
no només està per sancionar sinó que també hi ha molta col·laboració amb el poble. Torna a posar
el tema sobre la taula, és el punt núm. 4, és i es recorda que han d’enviar un informe al Ministeri
que si els hi diuen que no, s’ha acabat. Demana no banalitzar el tema i si es parla que sigui amb
respecte amb cada una de les places que s’han anomenat en aquest Ple. Torna a dir, que al darrera
d’això hi ha una plaça per una feina digna i per un treballador digne, policia local.
Antonio Moreno
Comenta que està d’acord que fan una feina i que ningú parla d’això. Vol deixar-ho clar que no han
parlat d’això. No són els dolents que no volen la policia, en absolut. Està dient, políticament, que
gent que són d’Esquerres creuen que deuen haver prioritats polítiques, ho diuen els companys també.
Es tan lícit el que fan. Ell ha dit que votarà a contracor per la filosofia que ha dit el senyor Gabarrón
aquí. Perquè si estan d’acord els quatre companys d’Esquerra Republicana, que aquest discurs es un
discurs d’Esquerra Republicana, cada vegada li costa més entendre per on van. Ja sap que han
pactat, però no tot val. És un discurs “neo-liberal” que no és un discurs d’Esquerra ni dels socialistes.
Els socialistes, companys d’ell de molts municipis, no parlen així. En contra cor, donen ganes de
votar en contra, però votarà a favor per coherència. I afegeix que no es preocupi que si el Ministeri
no està d’acord, com dintre de quatre dies tindran la independència de Catalunya i es farà el que
s’ha de fer a Catalunya. Ho diu amb convenciment.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Respon al senyor Moreno i a tots. Diu que el seu discurs i torna a dir des del davant de l’Àrea, que
té la sort d’estar al capdavant, es veure l’escletxa per poder fer una plaça fixa. De la mateixa manera
que s’hi estigués a un altre àrea ho tiraria al davant. Aquest és el seu discurs. Té la sort d’haver-ho
pogut d’intentar tirar endavant i que depèn de l’informe del Ministeri. S’ha intentat des d’aquest
Ajuntament, tot l’equip de govern. Aquest és el seu discurs, una feina estable.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
Eric Blanco
Demana allargar el debat 30 segons més, perquè per una vegada el debat es interessant. Respon a
la senyora Rocas que a vegades es perden en els detalls i no en el fons de la qüestió i precisament
parlaven de les prioritats i de les sensibilitats. Per exemple a Corbera estan tenint bastants casos de
desordres públics a les nits. Han vist uns quants a la zona baixa de Corbera i pot ser la seguretat
ciutadana no només es basa en tenir més o menys policia sinó tenir una tècnica de joventut com la
que es tenia abans o en tenir una altre treballadora social o altres tipus de treballadors que poden
trobar altres tipus de sortides per donar al jovent i que puguin reconduir les seves inquietuds i que
es puguin manifestar. D’això es tractava.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas i comenta que desprès es passarà a votació.
Mercè Rocas
Respon al senyor Blanco que si vol l’enviarà per correu electrònic les dades estadístiques d’aquest
últim any on la Policia Local de Corbera, fan més de policia assistencial que no de policia
sancionadora. Evidentment que tècnics de joventut també serien necessaris però entén que la feina
de la Policia Local, en aquest moment, s’està portant a terme prou correctament.
Alcaldessa
Abans de passar a votació dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
Jordi Anducas
Explica que com a regidor de joventut i compartint la prioritat que és tenir una tècnica de joventut,
els hi llança un repte que és, si en els pressupostos del 2017 doten la partida, si votaran a favor de
tots els pressupostos. Demana siguin seriós, tothom es molt sensible a tot. Els convida que si
aconsegueix que hagi algú que faci la tasca d’una tècnica de joventut l’agradaria que la felicitessin
perquè una de les prioritats que ara s’ha posat sobre la taula, l’han de dur endavant.
Rosa Boladeras
Demana permís a la senyora alcaldessa per comentar un moment aquest tema. Pensa que amb les
discussions s’estan obviant coses molt simples. En aquest moment només pot demanar autorització,
no per incrementar les places de la plantilla sinó per treure a concurs places de la plantilla en el que
es considera serveis essencials. Ella també discrepa amb el govern central en considerar serveis
essencials els serveis d’ordre, jurídics o financers. Encara que ells consideressin que és necessari
una plaça de tècnic de joventut, de tècnic de serveis socials no la poden incorporar en l’ordenament.
Els hi diu que en aquí hauran de complir la llei. Ella, al menys, si està en el govern mirarà de complir
la llei. Encara que vulguin, no ho poden fer. Suposa que han rebut la documentació i s’han llegit
l’argumentació de perquè s’ha de complir. I sinó haguessin rebaixat la ràtio d’endeutament, no
podrien ni demanar tampoc aquets serveis que es consideren essencials. Que ja diu què es la primera
en no estar d’acord en considerar un serveis essencials i altres no. Seria opinable.
Antonio Moreno
És dirigeix al senyor Anducas per dir que ja ho sap, que el votarien però què no serà culpa d’ells.
Alcaldessa
Explica que tot el que han presentat en el Ple ho han consensuat abans i hi estan d’acord. Es passa
a votació.

Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel
Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC), , Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas
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i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García,
Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Vots en contra: Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP).
5. Aprovar el II Pla d’Igualtat de Gènere de Corbera de Llobregat.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria de Polítiques
d’Igualtat, amb el text següent:
RELACIÓ DE FETS
En els darrers anys els governs locals de tota la demarcació de Barcelona, des de la seva
proximitat a la ciutadania i el seu coneixement de la realitat social, han elaborat i
implementat Plans d’igualtat de gènere, un conjunt d’intencions, decisions, objectius i
mesures adoptades pels poders públics per tal d’augmentar la qualitat de vida de la
ciutadania, introduint la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques i accions
de l’administració local.
L’ Ajuntament de Corbera de Llobregat va crear el seu primer Pla d’Igualtat de Gènere
durant l’any 2009. L’avaluació d’aquest primer pla ha sigut el punt de partida per a
dissenyar i elaborar aquest segon Pla d’Igualtat de Gènere (2016-2020) amb el qual es vol
consolidar la tasca que ja fa anys es ve implementant amb l’objectiu d’avançar cap a la
igualtat efectiva de gènere.
El II Pla d’Igualtat de gènere de Corbera de Llobregat 2016-2020, esdevé el marc de
referència bàsic de les polítiques d’igualtat efectiva entre dones i homes a la ciutat durant
aquest període. Es tracta d’un instrument de planificació priorització de les actuacions en
matèria d’igualtat de gènere al municipi, és a dir, una eina de treball transversal que
incorpora diverses àrees i competències municipals i, com a tal, requereix l’adquisició de
compromisos polítics per part del consistori.
FONAMENTS DE DRET
La Llei 17/2005, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre homes i dones de la Generalitat
de Catalunya estableix dins de les funcions dels ens locals la d’elaborar, aprovar, executar
i avaluar els plans d’igualtat (article 6 1.f).
S’acorda:
ÚNIC. Aprovar el II Pla d’Igualtat de Gènere de Corbera de Llobregat 2016-2020.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.
Arturo Martínez

Procedeix a llegir el punt 5 d’aquest Ple. La regidoria proposa al Ple aprovar el II Pla d’Igualtat de
Gènere de Corbera de Llobregat 2016-2020.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.
Miracle Guerra
Explica que el vot d’ells serà a favor d’aquest Pla. Creuen que es un Pla ambiciós i ampli que implica
a totes les regidories, no només a la d’Igualtat. Valoren també la participació ciutadana que ha tingut
en compte. Creuen que les mesures de seguiment del Pla són poc definides i que això ho podria
posar en risc. També volen saber la dotació pressupostària per a dur a terme aquest Pla. Volen
felicitar per la feina feta.
Antonio Moreno
Felicita al regidor la feina feta pel seu equip, votaran a favor també. Vol felicitar-lo perquè creu que
té una sensibilitat especial en el àrea que porta com a regidor però sobretot amb el seu equip que
treballa aquest tema. Votaran a favor.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.
Eric Blanco
Diu que celebren la conclusió d’aquest Pla d’Igualtat, volen unir-se també a les felicitacions per
aquest treball, elaborat amb el suport de la Diputació i aquesta casa. Desitgen que anirà acompanyat
de partides pressupostaries per tal de que es pugui dur a terme. Saben que no es fàcil perquè ja han
estat en aquest ajuntament i parlar de transversalitat en els plans d’igualtat, a vegades es topa amb
actituds i comportaments de molt de temps i canviar certes actituds i conceptes no es fàcil. És una
feina de fons que s’ha d’anar fent i els hi donem suport.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.
Arturo Martínez
Diu que vol agrair les felicitacions que no són només per ell i pel seu equip sinó per tots els grups,
tant d’oposició com govern i de la ciutadania que ha col·laborat en les condicions que han contribuït
a dissenyar aquest nou Pla. En quant al pressupost, estan en la època de començar-ho a treballar i
intentaran aixecar el llistó que tenen en aquets moments. No pot dir encara la quantitat o percentatge
que és presentarà, l’han d’acabar d’avaluar i tant aviat com estigui, informaran del mateix. Comenta
a la senyora Miracle que no ha entès la seva pregunta de les mesures en risc.
Miracle Guerra
Explica que han trobat que les mesures de seguiment dintre del Pla són poc definides i pensen que
això pot posar-ho en risc.
Arturo Martínez
Respon que hi ha uns indicadors al final que suposa que s’adreça en ells, que abans no estaven i ara
hi són. No deixar de ser res més que un marc de referència flexible que és podrà anar acotant amb
el temps. Que sap que a tot no arribaran, mai s’arriba al màxim que apunten però si no apuntés alt
es queden molt més baix. Estar segur que amb un percentatge molt ampli aconseguiran tirar
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endavant aquest Pla d’Igualtat i ell està convençut que a part de treballar a l’àmbit de la dona, què
es fonamental, també han de començar a treballar en l’àmbit masculí o de l’home perquè si només
treballen amb el 50% de la població hi ha coses que es queden sempre a mitges. Necessiten molta
més conscienciació per part del gènere masculí respecte a aquesta situació de desavantatge que
lamentablement es troba la dona en el tipus de societat que actualment estan vivint. Agraeix a tots
per la col·laboració i per les felicitacions.
Alcaldessa
Passa a votació aquest punt.

Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel
Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i
Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta,
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme
Benito Gómez (PSC).
PART DE CONTROL
6. Donar compte de l’informe del període mitjà de pagaments a proveïdors 2on
trimestre 2016 (PMP).
Informe de tresoreria
En compliment del que es disposa en l'article 6.2 del RD 635/2014, de 25 de juliol, pel qual
es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de
les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció dels recursos
dels règims de finançaments, prevists en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s’emet el següent informe:
Període mitjà de pagament a proveïdors 2n trimestre 2016 (PMP)
El període mitjà de pagament definit en el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual
es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de
les
Administracions Públiques, mesura el retard en el pagament del deute comercial en
termes econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de pagament
establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si
l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la
presentació de les factures o certificacions d'obra, segons correspongui.
Fonaments de dret


El Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia
de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions
Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de
finançament, prevists en la Llei Orgànica 2/2012. De 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.



Articles 2.1, 2.2, 4, 5, 8 i 18 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.



L’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

Àmbit objectiu
De conformitat amb l’article 3 del Reial decret 635/2014, per calcular el període mitjà de
pagament a proveïdors, s’hauran de tenir en compte:
1. Les factures expedides des de l’1 de gener de 2014 que constin en el registre
comptable de factures o sistema equivalent.
2. Les certificacions mensuals d’obra aprovades a partir de l’1 de gener de 2014.
Quedaran excloses del càlcul:
1. Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració
d’Administracions Públiques en l’àmbit de la comptabilitat nacional.
2. Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels pagaments a
proveïdors.
3. Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a conseqüència
d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.
Termini de presentació
De conformitat amb la disposició transitòria única del Reial decret 635/2014 s’haurà de
publicar i comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la informació
referida a cada trimestre de l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització del
trimestre.
Publicitat del període mitjà de pagament
L’Ajuntament haurà de publicar aquesta informació en el seu portal web en compliment de
l’article 6.2 del RD 635/14. Es publicarà l’informe Excel que genera l’aplicació del PMP del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
INFORMACIÓ PMP
Es detalla a continuació la informació corresponent al 2n trimestre de 2016 que posa de
manifest que aquest Ajuntament, a data 30 de juny de 2016, compleix amb el
període mitjà de pagament previst legalment.
Código de Entidad

Entidad

09-08-072-AA-000 Corbera de Llobregat

Ratio de Operaciones
Pagadas (dies)
8,06

Ratio de Operaciones
Pendientes de Pago
(dies)
-8,92

Periodo Medio de
Pago Trimestral
(dies)
2,09
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El dia d’avui s’ha enviat el període mitjà de pagament del 2n trimestre 2016 al Ministeri
d'Economia i Hisenda a través de Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las
Entidades Locales.
PRIMER TRIMESTRE
ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

6,37

QUART TRIMESTRE
ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

5,45

TERCER TRIMESTRE
ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

5,75

SEGON TRIMESTRE
ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

7,45

PRIMER TRIMESTRE
ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

6,78

QUART TRIMESTRE
ANY 2014
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

8,19

TERCER TRIMESTRE
ANY 2014
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Corbera de Llobregat

13,06

7. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al 2on trimestre 2016.

Informe de morositat corresponent al 2n trimestre 2016
En compliment del que es disposa en l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures
lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’emet l’informe sobre
compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions
l’entitat.

de
de
el
de

Fonaments de dret
L’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, disposa:
“3. Els Tresorers o, en defecte d'això, Interventors de les Corporacions locals elaboraran
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per
al pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el
nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el
termini.
4. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local,
aquest informe haurà de remetre's, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri
d'Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats
Autònomes que, de conformitat amb els seus respectius Estatuts d'Autonomia, tinguin
atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. Tals òrgans podran igualment requerir
la remissió dels citats informes.”
L'Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, de desenvolupament de les obligacions
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, modificada per l'Ordre
HAP/2082/2014, regula el procediment i la informació a subministrar relativa a la
morositat en les operacions comercials.
Els informes hauran d'elaborar-se considerant la totalitat dels pagaments realitzats en cada
trimestre natural, i la totalitat de les factures o documents justificatius pendents de
pagament al final del mateix, independentment de la data de registre de la factura o
certificació
d'obra.
L'informe trimestral inclourà, almenys, d'acord amb la metodologia establerta per al càlcul
el període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, el detall del
període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de pagament mensual i
acumulat a proveïdors, així com de les operacions pagades i pendents de pagament de
cada entitat i del conjunt de la Corporació Local.
L’àmbit objectiu de l’informe son les operacions comercials, de conformitat amb l’article 3
de la Llei 3/20014, per tant afecta principalment als capítols II i VI (despeses en Béns
Corrents i Serveis i Inversions reals), quedant excloses les obligacions de pagament
contretes amb Administracions públiques. Queden fora de l'àmbit de la Llei les operacions
que no estan basades en una relació comercial, tals com les que són conseqüència de la
relació estatutària i de personal o les que són conseqüència de la potestat expropiatòria.

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

METODOLOGIA DE CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DE L’INFORME DE
MOROSITAT
El Període mitjà de pagament dels efectuats en el trimestre, és l'indicador de la mitjana
del nombre de dies que s'ha trigat a realitzar els pagaments
PAGAMENTS. Per al càlcul del Període Mitjà de Pagament (PMP), tant de factures com de
certificacions, s’utilitza la següent fórmula:
∑ (Número de dies període de pagament x Import de l'operació)
PMP = ------------------------------------------------------------------------∑ Import de l'operació
Número de dies període de pagament = (Data de pagament – Data d’entrada en el registre
administratiu).
Per determinar si les factures o certificacions s’han pagat dintre o fora del període legal de
pagament es realitzen les següents comprovacions:
- Si (Data de pagament – Data d’entrada en el Registre Administratiu) > 60 dies - Es
considera que la factura s’ha pagat fora de termini.
- Si (Data de pagament – Data d’entrada en el Registre Administratiu) < 60 dies – Es
considera que la factura s’ha pagat dintre del termini.
PENDENT DE PAGAMENT. Per al càlcul del Període Mitjà del Pendent de Pagament
(PMPP), tant de factures com de certificacions es pren la següent fórmula:
∑ (Número de dies pendent de pagament x Import de l'operació)
PMPP = ------------------------------------------------------------------------∑ Import de l'operació
Número de dies pendent de pagament = (Data final del trimestre – Data d’entrada en
registre administratiu).
Per determinar si les factures o certificacions s’han pagat dintre o fora del període legal de
pagament, es realitzen les següents comprovacions:
- Si (Data fi de trimestre – Data d’entrada en el Registre Administratiu) > 60 dies - Es
considera que la factura pendent de pagament es troba fora del termini legal de pagament.
- Si (Data fi de trimestre – Data d’entrada en el Registre Administratiu) < 60 dies – Es
considera que la factura pendent de pagament es troba dintre del termini legal de
pagament.
Terminis de pagament
L’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, redactat per la disposició final primera

de la Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació dels Fons per al Finançament dels
Pagaments a Proveïdors, disposa:
Article 216 Pagament del preu.
4. L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la
data d'aprovació de les certificacions d'obra o dels documents que acreditin la conformitat
amb el que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis prestats, sense perjudici
de l'establert en l'article 222.4, i si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir del
compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels
costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Perquè pertoqui l'inici del còmput del termini per a la meritació d'interessos, el contractista
deurà haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre administratiu
corresponent, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies des de
la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei.
Sense perjudici de l'establert en els articles 222.4 i 235.1, l'Administració haurà d'aprovar
les certificacions d'obra o els documents que acreditin la conformitat amb el que es disposa
en el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies següents al
lliurament efectiu dels béns o prestació del servei, excepte acord exprés en contrari
establert en el contracte i en algun dels documents que regeixin la licitació, sempre que
no sigui manifestament abusiu per al creditor en el sentit de l'article 9 de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per presentar la factura
davant el registre administratiu, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins a transcorreguts
trenta dies des de la data de presentació de la factura en el registre corresponent, sense
que l'Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat el corresponent
abonament.
L'Administració, per tant, disposa d'un termini màxim de pagament de 60 dies en total,
desglossat en 30 dies per aprovar les factures o certificacions presentades al registre
administratiu i 30 dies des de l’aprovació per procedir al pagament del preu sense incórrer
en mora.
INFORME
Es detalla a continuació la informació corresponent al 2n trimestre de 2016 que posa de
manifest que aquest Ajuntament, a data 30 de juny de 2016, compleix amb els
terminis de pagament a proveïdors previstos legalment.
Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
2n
TRIM.2016

PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

Nombre
818
6
824

Terminis de pagaments (*)

Dies

Període mitjà de pagament

38,51

Import total
952.059,71 €
8.743,87 €
960.803,58 €
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Nombre
INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament (*)
Període mitjà del pendent de pagament

Import total

0

Nombre
243
0
243

0,00 €

Import total
573.533,55 €
€
573.533,55 €

Dies
21,25

El dia d’avui s’ha enviat l’informe de morositat del 2n trimestre 2016 al Ministeri
d'Economia i Hisenda a través de Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las
Entidades Locales. De conformitat amb l’article 16 de l’Ordre Ministerial HAP/2015/2012
l’informe s’ha de presentar abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada
trimestre de l’any.
Des de l’1 de gener de 2015 ja no s’ha de remetre l’informe a la Generalitat de Catalunya
(apartat 5 de la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre).
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
Ramon Gabarrón
Fa una explicació del tema relacionat en el punt 7 d’aquest Ple i que es resumeix amb una
comparativa del termini o mitjana de pagament als proveïdors on al tercer trimestre de l’any 2014
estaven en 13 dies de retard de pagament als 30 que existeixen per control i revisió de la factura,
en el primer trimestre era de 6 dies i ara en el segon trimestre de 2016 és de 2,09 dies. Demostra
l’esforç que s’ha fet en la gestió.
Fa una explicació del tema relacionat amb el punt 8 ja que d’alguna manera els dos punts van lligats.
Es resumeix en què per al compliment dels terminis legalment previstos per al pagament de les
obligacions de l’entitat, aquella factura què es sobrepassi el pagament en 60 dies ja seria un
pagament retardat. Segons la normativa són els 30 dies per revisió de la factura i 30 dies de marge
per pagar-la. En aquest càlcul la mitjana de pagament que surt és de 38,5 dies. Concretament els
imports que explica, i que s’han pagat més tard, sempre ha tingut una explicació vàlida o era una
factura de l’any passat o no hi havia en aquell moment pressupost suficient i s’ha hagut de fer una
modificació de crèdit.
Alcaldessa
Demana si hi ha alguna pregunta i al no haver-hi cap, el senyor interventor abandona la sala.
Previ a donar compte de les mocions aprovades en el punt núm. 8, la senyora alcaldessa dóna la
paraula al senyor Arturo Martínez, regidor de l’Àrea de polítiques d’igualtat, que donarà compte de
la relació de víctimes de violència masclista al primer semestre de l’any 2016.
Arturo Martínez
Explica que es tracta d’una qüestió que altres Ajuntaments també han acceptat i que ells ho inicien
ara, per llegir a cada Ple el número de víctimes per violència masclista que hi ha hagut a l’Estat o a
Catalunya. Volen sensibilitzar des de la sala de plens, des del Ple, perquè tothom recordi que això
continua passant, que es una vergonya però està passant. Vol explicar perquè ho fan i perquè la
ciutadania entengui on estan. Procedeix a llegir el text:

“La violència masclista no és un problema aïllat, puntual i que afecti a l’àmbit privat. Al contrari, és
una violència basada en uns valors patriarcals que es dirigeix contra les dones, pel sol fet de ser-ho.
És el símbol més fort i clar de desigualtat existent. És una violència molt arrelada a la societat i
difícil de eradicar.
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat està treballant activament per incorporar millores en l’atenció
i recuperació per a dones que han patit violència. L’aprovació del protocol del circuit local de violència
masclista, aprovat al novembre de 2015, és un clar exemple de millores en les coordinacions entre
les persones professionals referents del circuit.
Volem donar un pas mes, en aquest cas dins de la línia de la sensibilització i per això creiem que els
plens municipals ens han de servir de plataforma per adonar-nos de com està de present aquesta
violència en el nostre entorn.
Volem doncs compartir amb vosaltres xifres, li podríem dir les xifres de la vergonya. Així doncs,
durant aquest 2016 ja podem comptabilitzar 32 dones mortes per la violència masclista. Aquesta
violència s’accentua en les terres dels països catalans, en concret Illes Balears i Comunitat Valenciana
(que els hi correspon a cadascuna el 15,6% de les víctimes de tot l’Estat Espanyol) i a Catalunya
amb un 12,5%. La mitjana mensual de consultes rebudes al telèfon d’atenció a la violència masclista
900 900 120 del Institut Català de les dones es de 804 trucades. El 94,2% d’aquestes relacionades
amb la violència en l’àmbit de la parella. Segons les dades del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya, la xifra d’atencions a víctimes de violència masclista ateses durant el
primer semestre del 2016 és de 6.170.
Des de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat volem fer una crida a la tolerància zero vers aquesta
xacra social.”

8. Donar compte d’altres resolucions d’Alcaldia i/o assumptes de competència
plenària.
L’alcaldessa dóna compte dels assumptes següents:
1. De l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de Barcelona, de 30 de juny de 20169,
d’adhesió al programa “No puc esperar!”.
2. De les mocions aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de
juny, segons el detall següent:
a. Moció sobre els comptadors telegestionables.
b. Moció “per un cens d’edificis municipals amb risc d’amiant”.
3. De la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Begues, en data 27 de juliol de
2016, d’adhesió al programa “No puc esperar!”.
9. Precs i preguntes.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
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Primer pregunta, en relació a les diverses obres que hi ha al poble, qui ha promogut les obres que
s’estan fent enfront de la Plaça del Mil·lenari i perquè s’ha decidit posar un parc allà i no en un altre
lloc, quant ha costat i qui l’està fent. La idea que ells en tenen de la plaça del Mil·lenari és que és un
lloc on es poden fer coses multitudinàries, passa la penya del Corb a la Festa Major i creu que no és
el lloc ideal encara que li sembla molt bé que es faci un parc infantil. En segon lloc vol saber si hi ha
novetats del Cau de la Guineu. En tercer lloc i en relació a les voreres del carrer Lluís Guiamet, vol
saber perquè ha estat el primer de la llista en arreglar-se quan hi ha molts més al poble. Sap que hi
ha una escola bressol però no sap perquè aquesta ha estat la primera actuació a fer. És un carril que
no hi ha trànsit, que s’acaba al final, que no és problemàtic. El carrer de Corbera de Dalt que porta
al Camí Ral hi ha creus al terra perquè està fet un veritable desastre i és una prioritat també. Els
veïns li han comunicat que vindran a proposar a l’ajuntament l’arranjament del Camí Ral, sobre tot
des del pont fins a la carretera. Per últim i en relació als Herbatges, on viu ell, sap que s’ha demanat
i s’ha fet amb bona voluntat però els contenidors s’han posat a la corba i es perillós i proposa que
s’intenti buscar un altre lloc per posar els contenidors que hi ha al Camí Ral.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfonso Olarte.
Alfonso Olarte
Diu que al carrer Pompeu Fabra i ha una parcel·la amb molta vegetació. No sap si pertany a
l’ajuntament o és l’ajuntament que ha d’avisar al propietari.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.
Pol Ejarque
En primer lloc vol preguntar si ja s’ha efectuat algun pagament a l’Agència Tributària Catalana. En
segon lloc vol fer un prec en quant a l’enviament de decrets d’alcaldia, que han rebut molts de cop.
Els és difícil fiscalitzar una quantitat tan ingent. Ho tindrien més fàcil i ho agrairien si fos més periòdic.
I altre qüestió, són els veïns de Corbera baixa de la zona de la biblioteca, que han comentat que hi
ha queixes perquè a les nits hi ha baralles i gent que intenta trencar vidres de la biblioteca. Vol saber,
a més de les mesures coercitives, quines altres mesures es prendran a nivell de la Regidoria de
joventut o assistencial dels policies.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
En relació a la canonada de la riera de Rafamans volen saber com està l’assumpte. El 12 de setembre
van venir els agents rurals a petició d’ells. Han tingut coneixement que per aquest tema el 2 d’agost
es va presentar una altra denúncia, d’un grup de veïnes del poble, als agents rurals. Volen saber si
l’ajuntament ha tingut constància d’això i si pensen fer alguna cosa. Altra qüestió és en relació al
seguiment que fan de les Mocions que s’aproven en aquest Ple de l’ajuntament; amb el tema de les
cartelleres volen saber si es posaran més, sobretot a Corbera alta, a les urbanitzacions i les dels
comerços; una altre Moció va ser l’adhesió a la taula de la qualitat de l’aire, per la confusió que va
haver, pregunta si han contactat amb la gent que els hi van passar el contacte i com està la situació.
I una altra és la moció que es va fer sobre la qualitat de l’aigua, on un dels punts era publicar els
anàlisis de l’aigua en un lloc públic com la web de l’ajuntament. No ho han trobat i no saben si s’ha
fet o demana si és podria fer. Un altre tema és que s’han assabentat per “Twitter” d’un estudi de la
mobilitat que ha fet la Diputació de Barcelona i un inventari de camins i dels que no han tingut
coneixement. No saben si s’ha publicat en lloc o si està en coneixement de la ciutadania. Sap que hi
ha algú interessat en veure’l. Un altre qüestió encara que no és Corbera, es tracta del terme municipal
de Cervelló, on està la “font de la Mata” on hi ha barraques, ha aparegut una edificació de formigó i
proposa a l’ajuntament que ho comuniqui a l’Ajuntament de Cervelló ja que li queda lluny. Tant per
temes mediambientals com per temes de serveis socials. Hi ha queixes sobre la neteja d’aquella zona
que utilitza la gent de Corbera, com es la zona dels voltants de Sant Ponç que pertany a Cervelló i

on hi ha abocaments de fa anys i no hi posen remei. Preguen que es faci algun conveni amb
l’Ajuntament de Cervelló perquè es pugui netejar aquella zona que, Cervelló, no utilitza gaire. Per
acabar volen preguntar sobre el tema de la comissió mixta de l’aigua que es va aprovar en el darrer
Ple, si s’ha rebut resposta de l’AMB o algun canvi.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la secretària per donar resposta al tema dels decrets.
Maria Abarca
Explica que arribarà un moment que es posaran al dia. Va haver-hi canvi de personal, aquesta
persona va arribar al juliol, va marxar de vacances, ha tornat ara i està endreçant tota la feina que
hi havia enrederida.. Està anant al màxim i si, a més a més, el que se sent és la crítica de per què
hem enviat tots de cop, pot ser hauríem de pensar en un altre sistema com penjar-ho al núvol i que
ells accedeixin. I demana si us plau, una mica de paciència fins que es regularitzin.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras per donar resposta a altres preguntes.
Rosa Boladeras
Contesta en relació a l’obra de la Plaça del Mil·lenari, comenta que la modificació de crèdits que van
fer va passar per aquest Ple, va ser una demanda de l’Àrea de desenvolupament econòmic perquè
havia estat parlat amb els comerciants i semblava que instal·lar un parc infantil en aquella zona que
hi ha terrasses i mentre els pares compren podia ajudar a donar una oferta a la via pública. Es va
valorar des de via pública, s’han optimitzat uns jocs que no s’utilitzaven pràcticament en un parc
infantil del carrer Sant Antoni davant de la farmàcia. Vol recordar que va passar pel Ple. Per al tema
de les voreres del carrer de Lluís Guiamet, vol recordar que en el pressupost hi ha una consignació
per voreres i altre per manteniment de la via pública. Que per al Camí Ral, asfaltar i altres actuacions
es portaran a terme. Han ideat un sistema per no fer actuacions puntuals i fer venir una empresa
amb la màquina d’asfaltar per coses petites i faran un llistat per fer el que hi ha pendent, sumant
un conjunt i optimitzaran més els recursos. Les voreres, que en aquest cas no es reparació sinó
ampliació, s’ha fet per les peticions dels veïns i han considerat que s’ajustava a la dotació que tenien
de pressupostos i què es podia fer en aquell moment. Aniran avançant amb les altres que també
estan malament. Per al tema de les cartelleres, ara faran la segona part què és acabar de
complementar en el nucli i desprès a les urbanitzacions. Els metacrilats dels comerços s’han comprat
i s’ha de fer una tasca per demanar permisos per instal·lar a les façanes. Per al tema de l’adhesió a
la taula de l’aire, ara s’ha reincorporat la tècnica de medi ambient i l’han encarregat que es posi en
contacte per poder assistir a les reunions i per veure de quina manera poden tenir dades relatives a
la qualitat de l’aire a Corbera i donar la informació per donar compliment a la Moció que es van
comprometre. Per a l’inventari de camins, la intenció era publicar-ho a la pàgina web però no sap si
s’ha pogut perquè tenen problemes amb el pes dels documents que es volen penjar. Són documents
que tenen una part gràfica, que pesen i cada vegada es vol penjar més documents, però la intenció
es aquesta perquè qualsevol persona interessada ho pugui consultar, és un document públic. Es
tracta d’un diagnosi, un treball que a partir d’aquest permet establir prioritats i actuacions i tenir un
coneixement acurat de quins són els camins, públics, privats, l’estat en que estan i va molt vinculat
als camins que estan dins del Pla de prevenció d’incendis. Aquest si què és un tema què per ells és
prioritari i l’estan treballant conjuntament amb la Diputació, ara hi ha unes accions de millora del
camins i també estan mirant les actuacions que s’hauran d’assumir perquè malauradament no hi ha
ajuts d’entitats supramunicipals per aquest tema de treballar les franges de protecció, las zones
verdes que confronten, la vinculació amb els camins què es necessitin en cas d’incendi, etc. En relació
a la neteja d’herbes del carrer Pompeu Fabra necessitarien indicacions de quina es la finca per saber
si estan parlant d’una propietat privada o el domini públic. Si es tracta del domini públic poden actuar
amb la brigada i sinó s’haurà de fer un requeriment o veure si ja s’ha fet el requeriment al particular.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfredo Prado.

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

Alfredo Prado
Respon a la pregunta de l’ampliació del Cau de la Guineu, explica que l’avantprojecte ja està entregat,
ara estan treballant sobre el projecte i van comentar que sobre novembre el tindrien entregat a
Infraestructures. L’altre dia van parlar amb la senyora alcaldessa, l’Ampa i la direcció de l’escola per
quedar amb el Departament d’ensenyament per presentar el projecte i demanar els diners de
l’ampliació.
Antonio Moreno
Pregunta si el proper curs ja estarà.
Alfredo Prado
Respon que si estiguessin les màquines en allà treballant el proper curs, ell ja estaria content i, en
aquest cas, el segon any segurament s’hauria finalitzat.
Antonio Moreno
Pregunta si estarà finalitzat al tercer any.
Alfredo Prado
Contesta que això depèn dels pressupostos de la Generalitat, com ell sap.
Antonio Moreno
Diu que també depèn de la pressió què facin. Si s’ha de pressionar, doncs què es pressioni. Ja porten
10 anys amb l’escola Cau de la Guineu i encara que els mòduls estan be, ja els hi toca tenir una
biblioteca i tenir el què tenen els altres. Ja han marxat a la ESO nens de l’escola Cau de la Guineu i
no han vist la seva escola acabada. I si demanen ajuts els hi donaran però ha d’haver pressió
ciutadana també.
Alfredo Prado
Respon al senyor Antonio Moreno què si tenen sobre la taula el projecte i que quan ell era regidor
no el tenien. És el compromís que en tenien i suposa que al novembre ja el tindran i podran anar a
demanar els diner per acabar l’escola.
Antonio Moreno
Contesta que quan ell era regidor d’educació aquesta escola tenia tres línies, la van aprovar. L’alcalde
i ell van anar al Parlament varies vegades i es va pressupostar. El senyor Joan Mena va ser el que
va desencallar. Però el problema és què l’equip de la Generalitat és el què és i tots el tenen que
pressionar. I el regidor d’educació tindria que fer coses per intentar posar Corbera en el mapa de
Catalunya i que s’assabentin que l’escola Cau de la Guineu no pot estar 10 anys més sense acabar.
Alfredo Prado
Diu que gràcies a l’esforç de tothom, dels que van estar i dels que estaran, s’acabarà l’escola. Sap
que ell en té pressa per que s’acabi, i ell mateix també i aniran pas a pas.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor José Antonio Andrés Palacios.
José Antonio Andrés Palacios
Vol respondre en relació als contenidors dels Herbatges però ho ha de deixar perquè no l’escolten.
Contesta en relació a les obres que se estaven fent al carrer Progrés què estan acabades, s’ha acabat
bé l’obra, no hi ha cap fuita a la riera ara mateix i estan en condicions. No sap si cap veí s’ha tornat
a queixar. Aclareix en relació a les fotos que a vegades pengen per “Facebook”, són d’una sortida
d’aigües pluvials, no aigües residuals, demana que no es confonguin les sortides. El clavegueram no
té cap fuita, està perfecte. Respecte la denúncia dels abocaments que ha dit el regidor, no en tenen
cap constància, no ha arribat cap. Respecte a la publicació de l’analítica que en parlava el regidor,
es cert que no ho ha penjat, ha estat una distracció. Mirarà de penjar les analítiques de l’aigua.

Respecte a les inversions de Sorea, s’ha fet la primera obra que ja està acabada i ha estat la carretera
de Barcelona, ara en tenen el vist i plau del dipòsit de Socies i la previsió és què començar al
novembre, quan baixi el consum d’aigua a Corbera. Estan pendents per part de l’AMB què s’aprovin
la resta de memòries. Reprèn el tema dels contenidors dirigint-se al regidor, van mirar d’ubicar-los
on el camió no molestés però com l’altre dia va venir la presidenta de la junta i va manifestar el
mateix, sembla que hi ha percepció de perill a la corba i ho tornaran a mirar i si ho han de desplaçar
una mica mes amunt ho faran. Vol fer un prec a tots, en referència a les cartelleres, diu que continuen
havent pasquins als contenidors i pancartes i avisa al que pengi cartells als contenidors s’iniciarà
expedient. Prega que tothom sigui conscient i ho comuniqui. Volen rentar la cara a Corbera i és molt
maco demanar cartelleres i desprès posar pasquins als contenidors i als fanals i prega que ho retirin.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Comenta que el 21 de setembre, la senyora alcaldessa i ella van recollir de mans del diputat senyor
Jordi Fàbrega, l’estudi tècnic de mobilitat de Corbera. Aquest està a disposició però, en aquest
moment, no els hi pot enviar en “pdf” perquè pesa moltíssim, està en paper a la seva disposició en
el despatx. Hi ha molta iniciativa, està molt bé desenvolupat i els avança que com a bon projecte
necessitaria d’una inversió increïble per part dels pressupostos. Bona part d’ells es proposaran i
intentaran tirar en davant aquells que siguin prioritaris. Pot ser no tots aquells que caldria. En
resposta a la zona de la biblioteca, si li permet la regidora de Cultura farà la part de seguretat
ciutadana, explica què des de fa unes tres setmanes s’ha incrementat la vigilància i la detecció
d’aquest joves què causen disturbis als veïns. La forma i la manera sempre ha sigut trucant a la
policia, hi anaven i malauradament se’n escapaven o fugien. Ara hi ha més presència estàtica, vol
dir, què s’està una estona amb el cotxe o s’està donant voltes a peu, s’ha d’entendre que si ha una
altre necessitat s’haurà de deixar aquesta presència estàtica. S’intenta sensibilitzar i reeducar
aquests joves explicant-los la necessitat de convivència que hi ha entre tots, veïns, veïns amb les
finestres obertes al ser estiu i jovent tenint un espai on xarrar i estar per les nits. No només tenen
un punt a la biblioteca, en tenen varis punts a reu del municipi i què en tots es tracta de la mateixa
manera, són diferents col·lectius, d’alguna manera es va rotant intentant tenir aquesta presència
estàtica. Respecte a la referència que s’ha fet sobre la trencadissa del vidre a la biblioteca, es
prendran les mesures necessàries citant als afectats, mediant entre els pares responsables i aquest
joves i si arribes al cas, un cop s’hagués mediat amb ells, s’obrirà un expedient per la reclamació del
cost, això ja es veurà. No s’ha fet fins ara perquè primer de tot s’ha visualitzat unes imatges, desprès
s’ha detectat a les persones que ho feien i desprès per estar tots els afectats presents. Ja està en
agenda i quan passi la data se’ls informarà com cal.
Alcaldessa
Contesta en relació a l’Agència Tributària catalana, no s’ha abonat rés. També han parlat de la neteja
de Sant Ponç, parlarà amb l’alcalde de Cervelló per veure que poden fer tots plegats. Dóna la paraula
al senyor Pol Ejarque.
Pol Ejarque
Pregunta quan tenen previst ingressar algun euro a l’Agència Tributària catalana.
Alcaldessa
Respon que l’any que ve, a principis de l’any vinent.
Xavi Miquel
Demana a la senyora alcaldessa què si parla amb l’alcalde de Cervelló també estaria bé parlar el
tema de l’edificació de formigó que ha aparegut en la font de la Mata. I hi ha hagut una pregunta
que no se’ls ha respòs, preguntaven sobre el tema de la comissió mixta que es va aprovar en l’últim
Ple entre l’AMB i l’Ajuntament de Corbera. I el tema de les aigües fluvials, les fotos que van penjar
en xarxes socials eren pel mateix lloc què es van fer les analítiques què no són aigües pluvials sinó
aigües grises de la empresa Labiana sembla que hi ha unes altres. S’ha arreglat però hi ha hagut
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veïns que han denunciat un altre cop que encara hi ha algun abocament i els agents van venir el 12
de setembre i ho van veure. Del tema de les cartelleres, ells són conscients del que hi ha i segurament
si posen algun cartell en algun contenidor és on no hi ha cartelleres i si s’obren expedients que s’obrin
per a tothom perquè també han vist que hi ha cartells de l’ajuntament en algun contenidor. Una cosa
que s’han deixat abans, també els han fet arribar un prec pel tema de la zona blava, d’alguna persona
que viu en Cervelló a la zona de Can Rafel i la zona de les urbanitzacions més properes a Corbera
què demanen si també podien tenir accés a aquets trenta minuts gratuïts que hi ha.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Contesta que és una cosa que s’ha ha tingut a mobilitat a sobre de la taula, considera que seria un
greuge comparatiu cap a tos els habitants de Cervelló i s’hauria de fer una selecció d’aquells habitants
que els venen a comprar i per això els hi donen 30 minuts. De base això no li acaba d’agradar.
Atenent també que no sap quins venen o no venen, pot ser per aquells veïns que venen a comprar.
La forma més correcta, pot ser, seria tornar a aquell sistema que els 30 minuts o 15 minuts que els
hi donaven les pròpies botigues a través d’una targeta. No sap si és capaç de posar-se en contacte
amb el padró d’un altre ajuntament de seleccionar aquelles matrícules que paguin l’impost en
Cervelló però en canvi els venen a comprar. Pot ser, seria lo més correcte, què el propi comerç oferís
aquest minuts o fins i tot un altre tipus de benefici. De totes maneres es una cosa que està en fase
de preparació ja que l’empresa de la zona blava entra en Cervelló i entra a Acopa com associació. Es
una cosa que també amb el regidor de promoció econòmica s’ha valorat i està en fase de preparació.
Alcaldessa
Contesta al senyor Xavier Miquel que encara no tenen resposta per al tema de la comissió mixta.
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
Jordi Anducas
Respon a les al·lusions de la plaça del Mil·lenari, explica que dintre del projecte què, es va dissenyar
l’any passat i es va posar en pressupost l’any 2016, era dissenyar el projecte de cel obert què van
fer xerrades, presentacions i uns dels compromisos era aquest, fer un parc infantil a la plaça del
Mil·lenari. L’altre, per temes de joventut, si que és veritat tenen 3.000 persones censades al municipi
entre 13 i 32 anys, què podrien dir que són joves. Han de fer el pla local de joventut. La setmana
passada la Diputació els va donar els recursos per fer aquest pla ja que no tenen personal tècnic i
dintre de les diferents accions que es duran a terme, una de les accions és una sessió de treball amb
els regidors del consistori. Li van plantejar de com fer-ho i la seva idea era que participi un regidor
de cada grup què està al Ple i mantenir una reunió amb aquestes persones i exposar totes les
necessitats i expectatives. El pla local de joventut es 2017 fins 2020 i va proposar a la persona que
se’n cuida si es podria desplaçar un dia de Ple un hora abans així els troba a tots, i que participin
activament els que estan al govern i els de l’oposició. La seva proposta, és per al proper Ple fer
aquesta convocatòria, un hora o dues hores abans per treballar un dels punts per aquest pla local de
joventut per a 3000 persones, hi ha moltes necessitats, molta feina a fer i creu que es bo que tothom
digui la seva opinió i treballin per tirar-ho endavant.
Alcaldessa
Respon que encara no li pot dir la data del proper Ple però igual han de fer un a l’octubre per
presentar les ordenances fiscals per tal de poder-les implantar a partir de l’1 de gener. Abans
d’acabar vol demanar disculpes, tant a les persones presents a la sala com les que estan escoltant,
per l’espectacle que han donat tots plegats i vol demanar el compromís què no es torni a repetir. Vol
recordar que tots estan treballant i treballant de ferm per tirar endavant el poble, tant els que estan
al govern com els que estan a l’oposició. Vol remarcar què aquesta setmana tenen la Setmana de la
Gent Gran, ahir va començar. El dissabte a la nit tindran el primer “shopping night” què els convida
a participar a tots i també recordar que cada diumenge en el Parc de les Palmeres s’està portant a
terme la “Jugatecambiental”.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 22:40 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

