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El Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el dia 26 de setembre de 2017 va aprovar 
l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les dades de 
caràcter personal, és el següent: 

“ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 11 DE JULIOL DE 2017

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, Rosa Boladeras Serraviñals, i assistits per la 
secretària general, Maria Abarca Martínez i per l’interventor senyor Javier Vicen 
Encuentra, hi assisteixen:

-Montserrat Febrero i Piera, primera tinenta d’alcaldessa
-Ramón Gabarrón Rubio, segon tinent d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubió, tercer tinenta d’alcaldessa
- Jordi Anducas i Planas, regidor (s’incorpora al punt núm. 5)
- 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 (s’incorpora al punt núm. 4)
- Albert Cañellas i Pagés, regidor (s’incorpora al punt núm. 5)
- Miracle Guerra i Sala, regidora
- Èric Blanco i Moragas, regidor
- Pol Ejarque i Cortés, regidor
- Alfonso Olarte Rodés, regidor
- Antonio Moreno Ruíz, regidor

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

1. Aprovació acta del Ple de 9 de maig de 2017.

L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple de 9 de maig de 2017 amb 
el resultat següent:

“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), Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat 
Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado 
García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). ”

2. Aprovació acta del Ple extraordinari de 17 de juny de 2017.

L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple extraordinari de 17 de juny 
de 2017 amb el resultat següent:
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“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), Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat 
Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado 
García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).”

3. Aprovació acta del Ple extraordinari i urgent de 17 de juny de 2017.

L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple extraordinari i urgent de 17 
de juny de 2017 amb el resultat següent:

“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), Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat 
Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado 
García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).”

I PART RESOLUTIVA

FINANCES

4. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2017.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea 
de Finances, amb el text següent:

Durant l’exercici 2017 s’han presentat factures per subministraments, serveis, i altres 
prestacions corresponents a l’exercici 2016  i a l’exercici 2015 una despesa d’una taxa 
per actuacions de control i d’inspecció respecte de les activitats de prestació dels 
serveis de comunicació audiovisual de l’exercici 2014 incloses al present expedient.

L’article 176.1 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, disposa que només poden 
aplicar-se al pressupost les despeses que es realitzin en el propi exercici.

No obstant la citada limitació legal, i per tal d’evitar l’enriquiment injust de 
l’Ajuntament en perjudici dels creditors de bona fe, l’article 60.2 del Reial Decret 
500/1990 recull la possibilitat que el Ple de l’Ajuntament pugui aprovar les obligacions 
derivades de prestacions realitzades en exercicis anteriors i no reconegudes 
anteriorment, mitjançant el seu reconeixement extrajudicial de crèdits.

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

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

ÚNIC. Aprovar el reconeixement de les obligacions d’exercicis anteriors núm.03/2017, 
per un import total de 1.131,89€, segons el següent detall :

EXERCICI 2014

Núm. Factura Data 
factura NIF Tercer Nom Tercer Import Aplicació 

pressupostària

____________ ______ S0800038B
CONSELL DE 
L’AUDIOVISUAL DE 
CATALUNYA

80,47 2017 01 924 2250109

   TOTAL 80,47  

EXERCICI 2016

Núm. Factura Data 
factura NIF Tercer Nom Tercer Import Aplicació 

pressupostària

C16-12-3692 31/12/2016 B60864311 RODI METRO, S.L. 4,24 2017 20 136 2140009

596/0-16 15/10/2016 B59848093 TRANSBORRAS, S.L. 226,88 2017 30 231 2230009

661/0-16 15/11/2016 B59848093 TRANSBORRAS, S.L. 317,63 2017 30 231 2230009

667/0-16 30/11/2016 B59848093 TRANSBORRAS, S.L. 302,50 2017 30 231 2230009

2002246769 23/11/2016 A81962201 EDITORIAL ARANZADI, 
S.A. 49,40 2017 02 920 2200109

89 25/10/2016 B64516354 PLANA FABREGA 
VIGILANCIA, S.L. 150,77 2017 25 433 2260909

   TOTAL 1.051,42  

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón
Explica què es tracta d’aprovar una sèrie de factures molt petites de exercicis anteriors 
què no van ser presentades i les presenten ara. I com són serveis què es van prestar, 
s’han de pagar. Hi ha una factura molt antiga de l’any 2014 què són 80,00 € què no havia 
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entrat i ara la reclama el Consell Audiovisual de Catalunya i és correcte què s’ha de pagar. 
Hi ha tres factures de Transborras, S.L. de 226,88 €, 317,63 € i 302,50 € què tampoc van 
ser presentades en el seu moment i s’han reclamat i s’han de pagar perquè són serveis 
què s’han prestat junt amb dos o tres factures més petitones, total són 1.051,42 € què 
s’han de pagar junt amb els 80,00 € anteriors.

Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.

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

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

5. Aprovació préstec 2017 programa Crèdit Local Diputació de Barcelona.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea 
de Finances, amb el text següent:

El Ple de la Corporació  en sessió ordinària celebrada el dia 9 de maig de 2017 adoptà 
l’acord de sol·licitar un préstec per import de 1.500.000,00 €, en el marc del programa 
de Crèdit Local (PCL) aprovat per la Diputació de Barcelona concertat amb l’entitat 
bancària Banco Sabadell, S.A., essent molt favorable pels interessos municipals al 
subvencionar una part de les càrregues financers. Així mateix, es va acordar 
l’aprovació de la minuta de préstec a subscriure entre l’entitat bancària Banco de 
Sabadell, S.A. i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, i del conveni tipus regulador de 
la subvenció entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
destinada a subsidiar el tipus d’interès del préstec a concertar.

En data 8 de juny de 2017  la Diputació de Barcelona ha comunicat que l’entitat 
financera Banco de Sabadell, S.A. ha aprovat la concessió d’un préstec a l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat en el març del PCL , amb les següents condicions:

 Import del préstec concedit: 1.500.000,00 €
 Tipus d’interès: Euribor a mesos+0,684% 
 Comissions: Sense comissions
 Termini concedit: 10 anys ( inclosos 12 mesos de carència com  

                                                a   màxim)

En data 29 de juny de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona  ha 
aprovat  la concessió d’una subvenció dels interessos per import de  57.150,20 € del 
préstec sol·licitat  per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,  per finançar parcialment 
el Pla d’Inversions de l’any 2017.

Atès que es requereix per a la seva tramitació l’acceptació de l’import de la subvenció 
per subsidiar el tipus d’interès del préstec concedida per la Diputació de Barcelona,  
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l’aprovació  per part de l’Ajuntament del préstec corresponent en les condicions del 
PCL vigent, i la determinació de la primera disposició del préstec (com a mínim ha de 
ser igual a l’import de la subvenció) i de les següents. 

La tresorera municipal ha emès informe sobre les previsions de disposició del préstec 
d’1.500.000, 00 € del PCL vigent.

En el pressupost vigent està prevista aquesta operació de crèdit.

De conformitat amb el que disposa l’article 52.2  del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per  Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 22.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases del règim local i, d’acord amb el que disposa l’article 56 de les Bases d’execució 
del vigent pressupost,  l’aprovació d’aquesta operació de crèdit correspon al Ple de 
l’Ajuntament, ja que  l’import d’aquesta operació de crèdit  supera el 10% dels recursos 
ordinaris del  pressupost de l’any 2017. 

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

S’acorda:

PRIMER.  Aprovar el préstec d’import 1.500.000,00 € en el marc del PCL vigent amb  
l’entitat bancària Banco de Sabadell, S.A. per al finançament de projectes d’inversions 
previstos en el Pressupost de 2017, amb les següents condicions:

 Tipus d’interès: Euribor a mesos+0,684% 
 Comissions: Sense comissions
 Termini concedit: 10 anys ( inclosos 12 mesos de carència com 

                                                a màxim)

SEGON.  Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona d’import 
57.150,20 €, a l’objecte de subsidiar el tipus d’interès del préstec sol·licitat.

TERCER. Determinar  que la primera disposició del   préstec  serà per la quantitat   de   
57.150,20 €, i les següents previstes segons el següent detall:

a 01/12/2017 350.000,00 €
a 01/03/2018 350.000,00 €
a 01/07/2018 742.849,80 €

QUART. Trametre l’acord d’acceptació de la subvenció i d’aprovació del préstec  al 
Servei de Programació de la Diputació de Barcelona.

CINQUÉ. Habilitar a l’ Alcaldessa  de l’Ajuntament per a la formalització de l’operació 
d’endeutament   i la signatura dels documents que siguin necessaris en ordre a 
l’execució del present acord.
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SISÉ. Comunicar l’operació d’endeutament a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels primers deu dies del mes següent al 
de la formalització, d’acord amb el que es preveu a l’article 4 de l’Ordre ECF/138/2007, 
de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón
Explica què es tracta com ja saben perquè en altres plens s’han anat aprovant la necessitat 
i el canvi d’un plantejament de refinançament què no es va arribar a fer i finalment s’ha 
canviat per un crèdit global d’1.500.000,00 € i ja s’ha d’aprovar la sol·licitud definitiva. 
Està aprovada al Banc de Sabadell i també per la Diputació i ara el que cal és aprovar en 
aquest Ple, primer la sol·licitud del crèdit d’1.500.000,00 € i aprovar l’acceptació de la 
subvenció que concedeix la Diputació de Barcelona per un import de 57.150,00 € a l’objecte 
de subsidiar el tipus d’interès del préstec sol·licitat. El préstec què demanen és amb euríbor 
a 3 mesos més el diferencial del 0,68, com que avui dia l’euríbor és negatiu, vol dir que 
estan, diguessin, demanant un crèdit al tipus del 0,35% sense comptar la subvenció que 
rebran. Si conten aquí la subvenció que rebran, pràcticament, al menys de sortida és un 
crèdit quasi, quasi, sense interessos. No té comissions, és a 10 anys inclosos 12 mesos de 
carència. Començaran a pagar-lo a partir del segon anys amb un màxim de 10, estaran 9 
anys pagant-lo. Cal destacar, tot i la sol·licitud d’aquest crèdit, ells al final de l’any 2017 
estaran amb un percentatge d’endeutament sobre els ingressos corrents què no arribarà 
al 53%. Ara que el demanen estan en un 57% però quan es facin les amortitzacions 
previstes de l’endeutament en l’any, vol dir què tancaran amb un 53% que està sota del 
75% màxim que els permet la legislació sense haver de demanar permís a la Generalitat 
amb el què són autònoms. I l’endeutament que es preveu a finals del 2017 serà en 
números rodons de 8.000.000,00 €. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Diu què ells en aquest punt votaran en contra. No pel crèdit en si, sinó què aquest crèdit 
be relacionat amb finançar les inversions que estaran al PAM i ja ho parlaran desprès però 
ells són contraris a aquest Pla d’actuació municipal. Per tant votaran en contra. Els 
agradaria preguntar un parell de cosetes sobre aquest crèdit què s’ha demanat. Han 
comentat què el tipus d’interès, del crèdit, seria ara mateix del 0,35%, si ho pot aclarir 
perquè si l’euríbor està a -0,160 no? Més el 0,684 seria un 0,5% no?

Ramon Gabarrón
Respon què aquets són els números què l’han donat amb ell i ho hauria de revisar. Què el 
euríbor en aquest moment negatiu mes el 0,68, amb ell li dona un 0,35. Ja ho revisarà.

Xavier Miquel
Diu què l’altre pregunta és sobre les disposicions d’aquest crèdit, li surt què la primera 
disposició és per valor de 57.150,00 € què és el mateix que la subvenció que dóna la 
Diputació de Barcelona i els agradaria saber perquè és així. I desprès les disposicions 
s’allarguen al llarg del 2018 però en principi aquest crèdit és pel 2017 no? Això arriba al 
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març i al juliol del 2018, les grans quantitats arriben al març entren 50.000,00 € i al juliol 
40.000,00 € i els agradaria saber si és que les obres previstes pel PAM per aquest any 
passen al 2018, com anirà això.

Ramon Gabarrón
Respon què té una explicació molt senzilla, tot i què les disposicions que ells indicaven allà 
és una previsió, no vol dir què sigui absolutament definitiu però el motiu és perquè en 
aquest moment l’Ajuntament té tresoreria. I encara què demanen aquest crèdit no vol dir 
què necessitin disposar dels diners immediatament. Es poden fer les obres què s’hagin 
d’anar fent fins i tot amb els diners que tenen a tresoreria de l’Ajuntament. El què els 
permet pagar menys interessos perquè disposaran de les xifres més tard. Això és una 
previsió que en cap moment, insisteix, vol dir què es compleixi al 100%. Però en base als 
diners què ja hi ha a l’Ajuntament i què els permet tirar endavant les obres, fan aquesta 
previsió dels diners que hauran de disposar del crèdit perquè els farà falta per reposar el 
que s’hagin gastat. Li donen la informació que el tipus d’euríbor al 27 de juny és del -0,33 
i per tant quant el sumen amb el 0,68, els dona aquest 0,35. Per tant el tipus de l’euríbor 
actual és -0,35, no és -0,16 com exposava.

Xavier Miquel
Pregunta i el tema de la primera disposició perquè és el mateix import què la subvenció de 
la Diputació. I vol dir què és una previsió però el crèdit pel 2018 i 2019 es mantenen o 
canvien? Pregunta com és farà això.

Ramon Gabarrón
Contesta què no li ha entès, si li pot tornar a repetir.

Xavier Miquel
Pregunta si tenen previst demanar un crèdit al 2018 i 2019 per 1.500.000,00 € i quan es 
demanarà, si serà a principis o finals d’any.

Ramon Gabarrón
Contesta què si. No, en el pressupost del 2018 ho establiran i igual què ara, es demanarà 
l’autorització i l’aprovació per part de la Diputació i del Banc de Sabadell, tot i què en 
principi ja tenen aprovació verbal. S’haurà de fer la sol·licitud oficial en el seu moment i 
durarà un temps, no pot precisar, evidentment, abans d’aprovar el pressupost no. Una 
vegada aprovat el pressupost a principis d’any, començaran a bellugar l’aprovació del crèdit 
per 2018. Si serà al març o al juny no li pot dir. No és d’una necessitat immediata per el 
mateix què deia abans. La tresoreria què en aquest moment té l’Ajuntament, bona, els 
permet no haver de demanar el crèdit de principis d’any. Igual que ha passat ara en el 
2017, espera què passi en el 2018 i en el 2019. En quant als 57.000,00 €, està també en 
l’acord que es pren en aquest moment, és la subvenció que l’avança la Diputació com a 
primera partida. Començaran tenint els 57.000,00 € què desprès es pagaran d’interessos. 
Ve a representar què el interessos surtin pràcticament a 0.

Alcaldessa
Comenta per ampliar un mica, l’elaboració del pressupost és on es preveu d’inici 
l’endeutament què es necessita fer en aquell any per complir els ingressos què fan front a 
les despeses. Un cop aprovat el pressupost representa que s’aprova què es demanarà un 
crèdit però tot i així, desprès en un Ple s’ha d’aprovar un acord específic de la sol·licitud 
d’aquest crèdit i desprès l’aprovació del crèdit. La marxa de l’Ajuntament va funcionant 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació d73cc95255844c6d8afa4477ab6d0ffb001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Acta  -

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ia
 A

b
ar

ca
 M

ar
tí

n
ez

28
/0

9/
20

17
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=d73cc95255844c6d8afa4477ab6d0ffb001


amb la tresoreria però és evident què si es fan totes les obres, totes les despeses que hi 
ha en l’any s’haurà de demanar tot el crèdit. Però les obres no es paguen en el seu inici. 
És a dir, per iniciar una obra si què es necessita tenir la partida suficient en els pressupostos 
però no necessiten tenir els diners fins el moment en què es presenten les certificacions 
d’obra. Quan parlen d’obres grans, aquestes es periodifiquen i no es paga tot de cop. Fins 
i tot pot passar què un obra, la certificació final no es pagui fins que l’obra està conforme 
o s’ha reparat alguna cosa i es paga desprès. Quan s’aprova una certificació d’obra s’ha de 
pagar com si fos una factura amb un termini concret. Però fins què no es certifica no cal 
tenir els diners amb el què és millor no demanar-los fins el moment que es necessita 
perquè així no fan córrer els interessos. Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Diu pel que ha dit el regidor aquest crèdit és a curt termini per aquest dos o tres anys què 
segurament no pujarà..

Alcaldessa
Diu què és a deu anys, ho té en el text. A deu anys. 

Antonio Moreno
Respon què està dient què a deu anys ningú sabrà si l’euríbor estarà al 4%. Aquest crèdit 
és bo pensant a curt termini, per l’any què ve o el que es preveu, dos anys o tres pot ser 
que si què sigui un petit negoci què fa l’Ajuntament i si ho fa amb altres també. Però a deu 
anys ningú ho sabrà. Suposant què al cinquè any han pujat l’euríbor perquè Espanya va 
bé, els treballadors van fotuts però Espanya va bé i puja un 2 o un 3, 4. Que passarà? Han 
fet un mal negoci no? No va per aquí, ell en aquest moment s’abstindria per el tema del 
crèdit però no ho fa per el tema del PAM. Ell ja va votar en contra, creu què el PAM que 
presenten hi ha coses que sí però Corbera necessita moltes coses més que no poden 
esperar que no estan dintre dels seu PAM. No saben si al final s’aprovaran, perquè tot això 
del PAM encara han de fer aquell mini referèndum. Espera què sigui millor perquè la gent 
pugui destinar a dos projectes, dir la seva opinió. Ell creu què les escales de l’Avinguda 
Catalunya i el carrer Sant Antoni no són una necessitat urgent. Si parlen d’escales, és 
urgent què Corbera tingui escales des de Corbera baixa fins Corbera alta, des de qualsevol 
lloc han de pujar i pujar. Però ja ho ha dit, creu què aquest govern, teòricament un govern 
què es diu progressista i socialista, etc. Hauria de mirar que governar és decidir que és el 
mes important per la població i no decidir-ho només ella, sinó contant amb la població. 
Contant amb la gent i la forma és donant participació i prioritzar. Les seves prioritats i les 
prioritats què defensen IMC coincideix un o dos però la resta no coincideix, per tant, tot el 
què sigui demanar per aquest PAM, votaran en contra. Creu què és un error, be si estan 
les escales ja està be, però el Camí Ral fet un desastre de sots, ara estan asfaltant. No 
sap, imagina de subvencions o diners que tenen que ho han fet molt be, estan asfaltant 
algunes coses però podria parlar també d’altres urbanitzacions. Ell viu als Herbatges i allà 
diuen als “Salvatges” per molts motius però allò ja no es un sot, és un barranc a la carretera 
què l’any passat anaven posant morter i ara és una carretera que té un bony, un desastre. 

Ja sap que poden dir que aquestes urbanitzacions no estan recepcionades, què es deixin 
de comptes perquè tota Corbera, estigui legalitzada la urbanització o no, és un problema 
municipal, tot. Ja sap què hi ha coses què no demanaran, no demanaran aquets què no 
tenen fet el clavegueram, etc. No demanaran que ho pagui l’Ajuntament perquè la resta 
ho paguen ells i perquè la llei...Hi ha coses grosses què segurament la trampa no la va fer 
l’Ajuntament, la va fer el que va vendre, el què va fer aquestes urbanitzacions i el contracte 
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era que el que comprava tenia que urbanitzar ell. No parla d’això, està parlant de carrers, 
el Camí Ral és un camí de Corbera, la part de Sant Andreu fins a Can Coll, és de Corbera. 
L’altra dia va escoltar a la regidora com a regidora d’urbanisme què va dir que farien amb 
els diners que tenen, la zona que sigui urbana. Es a dir, del pont cap allà no? S’asfaltarà 
només una part? O millor és fer les coses ben fetes i asfaltar o arranjar o eixamplar una 
mica perquè allà passa molta gent què va caminat i amb gossos i es podria aprofitar no 
només per asfaltar, es tractaria de fer un camí perquè la gent pugui passejar sense conflicte 
amb els vehicles. Li diuen “la avenida del colesterol” perquè els metges aconsellen caminar. 
Molta gent va a córrer i entrena allà. A veure si són un govern deixant una zona, què va 
molta gent, arranjada. Podrien parlar també de Can Palet i què ho sap millor el regidor, 
ara és farà una obra d’arranjar el pont i fer un pont en condicions però tota aquella zona 
de Creu Sussalba, Can Socies, tot està fet un desastre i és Corbera també. Un PAM ha de 
tenir per prioritat això i desprès farà altres coses. Ell també estaria d’acord que 
“Disneylandia” a nivell local la facin a Corbera 2000, l’altre dia va ser molt maco el què es 
va fer, sense obres, ja era maco fer-lo així, lo de les motos. Però invertir allà 
1.500.000,00€? 1.000.000,00€? No? Es igual 800.000,00€ con ese dinero o con lo que 
sea, perque ahora no lo recuerda por que no tiene la obligación de gestionar eso, és mucho 
dinero con lo cual podrian hacer mucho de lo otro que no tienen en el PAM. Asfaltar, 
arranjar, fer coses d’aquestes. Clar, el turisme, ell l’altre dia parlava a la gent que treballa 
al turisme. Quin turisme volen a Corbera? Quin és el fort del turisme a Corbera? El medi 
natural no? Aquest és el turisme de Corbera i desprès de forma estacional el Pessebre, 
desprès el regidor las cosas que se hace en la Corbera de las quince mil maravillas pues 
muchas y ademas cuestan muy poco dinero. Pues eso està muy bien pero vuelve a insistir 
6.000.000,00 € se van a gastar ustedes y no se contempla en ellos nada que sea prioridad 
de Corbera? Seguramente és una prioridad para él. Los vecinos también dicen que és una 
prioridad, muchos, no todos. Y no se extiende más por que no és el tema que tocaba pero 
si que viene a volver a repetir lo que ha dicho muchas veces que las prioridades de  este 
gobierno progresista no coincident con éste concejal social demòcrata. No coincide un 
socialista de iniciativa no coincide con Esquerra y con socialistes del PSOE. Vuelve a decir, 
algo pasa, seguramente tendrá la culpa él, por que a ellos les votan más. Pero si sigue, 
no, no seguirá de concejal más, pero si siguiera volveria a repetir esto por que no lo van 
a hacer. Y nada mas, votarà en contra.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.

Eric Blanco
Diu què breument per tal què pugui haver un debat enriquidor. Ells faran un vot contrari a 
aquest punt, ho explicaran mes extensament en el punt de desestimació de les al·legacions 
i voten en contra, no tant pel préstec sinó perquè financen amb aquest préstec un PAM on 
es deriven una sèrie d’inversions amb les què ells no estan d’acord amb gran part d’elles i 

ja els van demanar, abans de que presentessin aquest pla d’inversions, què calia què 
aquest pla d’inversions i endeutament a llarg termini es sotmeti a un procés de participació 
i per fi fer un canvi de paradigma en el què ha de ser la gestió i la direcció de l’administració 
pública en tant què la ciutadania també te dret a decidir com s’endeuta, per quins terminis 
s’endeuta i on fixa aquelles inversions importants en el seu municipi.

Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.
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“Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), 
Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa 
Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). 

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

6. Modificació de crèdits núm. 19/2017 del pressupost.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea 
de Finances, amb el text següent:

Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades  per a les 
quals no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual o és insuficient, i atès que hi 
han projectes de despesa  d’exercicis anteriors amb excés de finançament afectat, que 
hi han crèdits d’unes aplicacions pressupostàries de despeses no compromesos,  cal 
tramitar expedient de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria afectat  i 
amb  baixes de crèdits d’altres partides del pressupost no compromeses, i suplement de 
crèdit finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del pressupost no compromeses.

L’interventor municipal ha emès informe favorable que queda incorporat 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. 19/2017 mitjançant:

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

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

2017/2/AJUNT/30 13 160 60904
TREBALLS RESTAUR. 
AMBIENT.OBRES COL. CA 
N'ARMENGOL/RIGOL

0,00 4.474,73 0,00 4.474,73

    TOTAL 0,00 4.474,73 0,00 4.474,73
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Finançament que es proposa:

Aplicació 
pressupostària Descripció Previsió 

actual Alta Baixa Previsió 
definitiva

1.87010
ROMANENT DE TRESORERIA 
DESPESES AMB 
FINANÇAMENT AFECTAT

373.547,52 4.474,73 0,00 378.022,25

 TOTAL 373.547,52 4.474,73 0,00 378.022,25

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 4.474,73 €, 
correspon a que els projectes d’inversió que es relacionen tot seguit tenen excessos 
de finançament afectat, ja que el total d’ingressos afectats  reconeguts  superen el 
total de despesa efectuada,  i donat que no es preveu la necessitat d’ aquest import 
d’excés de finançament als esmentats projectes,  i atès que els projectes d’inversió no 
poden estar sobrefinançats, amb la present modificació de crèdits es  pretén transferir 
al projecte d’inversió que es relaciona tot seguit, el finançament dels recursos 
detallats: 

Projecte  que rep el 
finançamentNúm. projecte 

que transfereix 
finançament

Denominació projecte que 
transfereix finançament 

Agent 
finançador

Aplicació 
d'ingressos

Import 
transferit

Núm. projecte Import rebut

2011/2/AJUNT/15 MOBILIARI I MATERIAL "La Caixa" 2008,1,91300 920,88 2017/2/AJUNT/30 920,88

2008/2/AJUNT/04 MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS I ESTRIS "La Caixa" 2008,1,91300 1.303,85 2017/2/AJUNT/30 1.303,85

2016/8/AJUNT/02 VENDA PIS C/JAUME BALMES, 
6 CORBERA DE LLOBREGAT ARQUIVI, S.A. 2016,1,61000 2.250,00 2017/2/AJUNT/30 2.250,00

Total finançat 4.474,73

B) Crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del 
pressupost no compromesos, segons el següent detall:

Despeses que cal finançar:
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Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

2017/2/AJUNT/30 13 160 60904
TREBALLS RESTAUR. 
AMBIENT.OBRES COL. CA 
N'ARMENGOL/RIGOL

4.474,73 2.334,51 0,00 6.809,24

    TOTAL 4.474,73 2.334,51 0,00 6.809,24

Finançament que es proposa:

Projecte
Aplicació 
pressupostària Descripció

Consignació 
actual Alta Baixa

Consignació 
final

 2016/2/AJUNT/03 13 160 61900 COL·LECTORS C/ALARCON I 
C/EL PONTARRO 50.000,00 0,00 1.994,97 48.005,03

 2016/2/AJUNT/12 34 342 63203 PAVIMENT PAVELLÓ 
MUNICIPAL D'ESPORTS 7.707,70 0,00 212,11 7.495,59

 2016/2/AJUNT/08 30 231 62300
INSTAL·LACIÓ EQUIPS 
TÈCNICS I DE SEGURETAT 
BENESTAR SOCIAL

3.629,74 0,00 127,43 3.502,31

    TOTAL 61.337,44 0,00 2.334,51 59.002,93

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 a les baixes de crèdits, es consideren reduïbles les dotacions  d’aquestes  
sense pertorbació del servei. Amb aquestes baixes de crèdits de les aplicacions 
pressupostàries 13.160.61900 COL·LECTORS C/ALARCON I C/EL PONTARRO per 
import de 1.994,97 €, 34.342.63203 PAVIMENT PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS per 
import de 212,11 €, i 30.231.62300  INSTAL·LACIÓ EQUIPS TÈCNICS I DE SEGURETAT 
BENESTAR SOCIAL per import de 127,43 €,  es  pretén transferir al projecte d’inversió 
2017/2/AJUNT/30 TREBALLS RESTAUR. AMBIENT.OBRES COL. CA 
N'ARMENGOL/RIGOL, el finançament dels recursos provinents d’alienació d’inversions  
amb Arquivi, S.A  l’any 2016, aplicació pressupostària 1.61000,  per import de 
1.994,97 €, d’un  préstec concertat  amb “La Caixa” l’any 2008, aplicació 
pressupostaria d’ingressos 1.91300, per imports de 212,11 € i 127,43 €, 
respectivament.  

C) Suplement de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits 
d’altres partides del pressupost no compromesos, segons el següent 
detall:

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final
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_________ 32 231 22699 ACTIVITATS POLÍTIQUES 
D'IGUALTAT 4.384,00 2.616,00 0,00 7.000,00

_________ 11 1532 48013
CONVENI MANT.VIA 
PÚBLICA/SERVEIS JUNTA 
COMPENSACIÓ LA SOLEIA

1.500,00 18.500,00 0,00 20.000,00

    TOTAL 5.884,00 21.116,00 0,00 27.000,00

Finançament que es proposa:

Projecte
Aplicació 
pressupostària Descripció

Consignació 
actual Alta Baixa

Consignació 
final

_________ 03 011 31000 INTERESSOS OPERACIONS 
DE CRÈDIT 146.817,20 0,00 21.116,00 125.701,20

    TOTAL 146.817,20 0,00 21.116,00 125.701,20

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

Pel que fa a la baixa de crèdits, es considera reduïble la dotació d’aquesta sense 
pertorbació del servei. 

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
Es tracta d’aprovar una modificació de crèdit per dotar partides què en aquest moment no 
poden cobrir aquestes necessitats. En concret es tracta de dotar la partida de treballs i 
restauració de les obres a Can Rigol de 6.809,24,00 € per poder tirar endavant i es finança 
de dues maneres. En quant a 4.474,73 € a través de un crèdit finançat amb un romanent 
de tresoreria afectat per excés de finançament, sobrant d’inversions anteriors què no es 
gastaran perquè s’ha fet ja la inversió. I la resta són 2.334,51 € què es financen a través 
de petites partides què hi ha en aquell moment dins del pressupost de despeses i què no 
es gastaran perquè també han sobrat pràcticament 2.000.000,00 € dels col·lectors del 
carrer Alarcón i carrer Puntarró, 200,00 € del paviment del Pavelló municipal d’esports i 
127,00 € d’instal·lacions d’equips tècnics i seguretat benestar social, en total 2.334,51 € 
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que sumat als 4.474,73 € els permeten finançar aquestes necessitats de 6.809,24,00 €. 
La tercera o segona part d’aquesta modificació de crèdit es tracta de poder complir el 
conveni què tenen amb La Soleia, necessiten dotar amb 18.500,00 € la partida on ara hi 
ha 1.500,00 €. Per altra banda han de dotar amb 2.616,00 € una sèrie d’activitats 
polítiques d’igualtat què també la partida s’ha quedat curta. En total necessiten un 
finançament extra, no previst inicialment, de 21.116,00 €. Per poder-ho fer, ho finançaran 
a través de la partida d’interessos d’operacions de crèdit perquè tal com han anat els tipus 
d’interès, el què estan gastant amb això els permeten agafar aquests diners què sobren i 
què sobraran d’aquí a finals de l’exercici sense què hagi cap problema. Es finança de la 
partida de interessos per cobrir aquesta necessitat del conveni de La Soleia i poder cobrir 
les necessitats de les polítiques d’igualtat.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Pregunta si els hi poden explicar una mica més de què tracten aquest treballs de reparació 
ambiental de les obres del col·lector què s’ha fet. Perquè son 6.800,00 € i també han vist 
què han demanat a l’AMB 10.600,00 € pel mateix concepte.

Alcaldessa
Explica, què el projecte què en el seu dia va redactar l’ACA, no incloïa dins de la obra del 
col·lector, la renaturalització del tram que passa per medi forestal. Han aprofitat una 
quantitat què quedava de l’AMB, ja tenen fet el projecte. Està fet dins de la casa, ascendeix 
a uns 16.000,00 € i utilitzen la quantitat què quedava del quadrienni anterior de l’AMB què 
son uns 10.000,00 € mes aquesta altra quantitat per poder, a partir de setembre, fer la 
licitació als treballs aquets. Els treballs ara no és indicat de fer perquè plantar vegetació és 
millor fer-ho a la primavera i no a la tardor perquè no s’hagi de regar i què hi hagi garantia 
què les espècies que es planten puguin arrelar.

Xavier Miquel
Pregunta si només es tracta de plantar vegetació aquets 16.000,00 €, no hi ha res mes 
què s’ha de fer ni..?

Alcaldessa 
Explica què naturalitzar en principi és pal·liar la rasa que s’ha hagut d’obrir. I 
fonamentalment és aplanar i plantar especies. Hi ha el projecte, la regidora us el pot 
passar. Està fet i es detalla quins son els treballs que s’han de fer amb aquesta obra. 

Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.

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

Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), 
Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC).”
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Alcaldessa
Vol fer un aclariment del que acaben d’aprovar i atès què hi ha persones de La Soleia que 
han vingut al Ple per verificar si podien posar els diners. Vol explicar què no és tan què el 
conveni haguessin d’incrementar-lo sense motivació sinó què de la mateixa manera què al 
pressupost del 2016 van posar una quantitat per poder ajudar als veïns de Masdenpuig 
perquè poguessin asfaltar l’accés fins la urbanització, en aquest cas ho fan amb la Soleia 
que està en el mateix cas. Estan parlant d’una partida, han vist quatre, transparència per 
una subvenció. L’obra sota la supervisió dels tècnics municipals però la fan els veïns. La 
Junta de compensació ha passat rebuts als particulars i el compromís de l’Ajuntament és 
finançar el 50%. Vol ressaltar que els convenis amb las urbanitzacions són també un eina 
per pal·liar dèficits urbanístics què d’altra manera no es podrien solucionar i reconèixer 
també l’esforç que fan els veïns perquè són ells també que finançant, ajudats per 
l’Ajuntament, aquesta obra. Ells no s’ho creien que ho podrien arreglar perquè són diners 
que no es finança amb crèdit, són ingressos corrents i en aquestes alçades de l’any és 
difícil trobar la partida on treure però la cancel·lació dels crèdits que ha suposat que la 
partida dels interessos baixi han pogut posar els diners d’aquesta partida.

ALCALDIA

7. Declaració de les obres del CAP Corbera d’especial interès municipal.

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

La senyora Pilar Boixareu Gomà en representació del Servei Català de la Salut presenta 
un escrit sol·licitant que les obres de reforma parcial del Centre d’Atenció Primària de 
Corbera (CAP), expedient d’obres 08/17, siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal, per poder acollir-se a la bonificació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres regulada en l’article 7.1 de l’ordenança fiscal número 4. 

De l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal el 18 d’abril de 2017 es desprèn 
que l’objectiu de la reforma és l’augment de la dotació de consultes mèdiques del CAP 
mitjançant la modificació puntual de la distribució i la reubicació d’algunes funcions.

Atès que l’atenció primària, que es presta principalment als centres d’atenció primària, 
és el primer punt d’accés de la ciutadania al sistema de salut, un augment de la dotació 
de consultes mèdiques beneficiarà directament a la població de Corbera, motiu 
suficient per considerar que concorren circumstàncies socials que justifiquen que les 
obres de reforma parcial del CAP Corbera siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal.

L’article 7.1 de l’ordenança fiscal número 4 reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, incorpora la bonificació prevista en l’article 103.2 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, amb el següent redactat: “Es concedirà una bonificació de fins 
al 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions, les instal·lacions o les 
obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació que 
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justifiquin aquesta declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i 
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria 
simple dels seus membres.”

La Cap de secció d’afers tributaris ha emès l’informe 86/17 que queda incorporat a 
l’expedient.

S’acorda:

ÚNIC. Declarar d’especial interès o utilitat municipal les obres de reforma parcial del 
Centre d’Atenció Primària de Corbera (CAP), expedient d’obres 08/17.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.

Manel Ripoll
Explica què es tracta d’una declaració d’obres del CAP. Van rebre una sol·licitud del Servei 
Català de la Salut sol·licitant que les obres de reforma parcial del CAP, amb l’expedient 
d’obres 08/17, siguin declarades d’especial interès per poder acollir-se a una modificació 
de l’impost sobre construccions i instal·lacions, ordenança fiscal número 4. El informe és 
emès per l’arquitecte tècnic municipal. La reforma és una modificació o un augment de 
dotació de les consultes, per tant pensen que és una cosa que pot ser interesant per la 
ciutadania de Corbera. Aquesta bonificació pot arribar fins un 95% de la quota o de l’impost 
a favor de les construccions i les instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial 
interès i d’utilitat municipal per concórrer les circumstàncies socials, culturals, artístiques, 
històric i foment de l’ocupació que sigui d’aquesta declaració. Per tant el que sol·liciten 
aquí és declarar aquesta obra d’especial interès i utilitat municipal.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Diu que segurament, és bastant probable, que hi hagi un consens molt ampli entre els 
regidors i regidores en aquest Ple que és en positiu que si que es declari d’interès municipal 
aquestes obres pel be de la sanitat pública a Corbera i per l’interès dels corberencs i 
corberenques. Des de la CUP van comentar a la Comissió Assessora, què és d’interès per 
la sanitat pública de Corbera i pels ciutadans i ciutadanes de Corbera, què el CAP recuperi 
el servei d’urgències nocturn i que aquesta reivindicació s’ha fet als carrers de Corbera, ha 
hagut una manifestació demanant-ho i que ells se la fan pròpia i que els agradaria saber 
si algun altre regidor o regidora se la fa pròpia i si fos una qüestió també de consens en 
aquest Ple que cal reivindicar això, no perdre cap oportunitat per reivindicar-ho. I creuen 
què en aquest cas que des de la Generalitat es demana que es faci aquesta declaració que 
les obres siguin d’interès municipal, en la part expositiva del text no dins els acords, 
s’expliqui que és d’interès que es facin aquestes obres i també seria d’interès que la 
Generalitat recuperés el serveis d’urgències nocturn al CAP de Corbera. Creuen que hi ha 
consens en aquesta declaració, ells també estan d’acord. Però si volen que hi hagi 
unanimitat, cal que s’esmenti en la part expositiva què també hi ha d’haver un retorn del 
servei d’urgències nocturn. Ho van demanar a la Comissió Assessora i si no és així, ells 
s’abstindran en aquest punt. Reitera que no es pot desaprofitar cap ocasió per reivindicar 
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una cosa que és justa i és necessària, ells ho creuen així, que és recuperar el servei 
d’urgències nocturn en el CAP.

Alcaldessa
Contesta què tal com li van explicar a la regidora del seu grup a la Miracle, aquest és un 
expedient exclusivament intern que serveix per poder aplicar una bonificació en una taxa. 
Si realment volen que el què estan dient arribi a la Generalitat, què pensa què seria 
l’objectiu independentment que estiguin d’acord o que o comparteixen, s’ha de vincular 
d’una altre manera perquè posar-ho allà no serviria per el que ells estan proposant.  Això 
només té una utilitat interna perquè es pugui aplicar una bonificació en la taxa d’obres. No 
té objecte fer això i ja diu d’entrada que no es canviarà. Ara, si ells volen promoure una 
Moció en aquest sentit, pensa què seria la manera i ho parlin. Ja va comentar com ha 
evolucionat la urgència, l’atenció primària.. però també pot ser que canvií la Generalitat 
però avui dia pràcticament no hi ha cap municipi de la mateixa mida que hagi mantingut 
les urgències nocturnes. No diu què no sigui bo, s’hauria d’analitzar però seria fruit d’un 
altre acord diferent d’aquest. Aquí parlen d’una obra, d’una llicència d’obres que és 
modificar l’estructura de les consultes. Demanen una bonificació que s’entén que entre 
administracions han de tenir una col·laboració quan es tracta d’un servei públic. Però no 
estan parlant d’això, encara que diguessin que canvien el text no serviria de res. És ociós 
fer això. Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.

Eric Blanco
Diu què ells votaran a favor perquè entenen que és important que es declari d’interès 
especial aquestes obres d’interès municipal però creuen què és molt bona iniciativa la que 
plantegen les companyes de la CUP en el sentit que pot ser per aquest punt no és productor 
fer un modificat del text però tampoc creu que costés tant, dins d’aquest punt o en un altre 
o fins i tot el podrien entrar per urgència, doncs l’acord per unanimitat de tots els partits 
que demanessin, reivindiquessin l’apertura de nou del servei del CAP a les nits que 
recorden es va retirar quan hi havia el govern tripartit. Creu que és important que es 
reculli, no sap si en forma de Moció o en forma de punt a part però si entén que ella com 
alcaldessa podria liderar aquest moviment en aquesta reivindicació i podria anar des de 
una carta signada per tots els portaveus dels partits o una Moció què es pugui preparar 
per un altre partit però aprofitant que s’aprova aquest punt ell creu que no estaria de més 
fer aquesta reivindicació i que la facin en aquest moment al govern de la Generalitat.

Alcaldessa
Contesta què podrien fins i tot estar-hi d’acord però és una altre forma, i ells sap 
perfectament i el seu company que és advocat sap perfectament, en un expedient els 
documents què figuren són els que tenen per objecte la resolució a que s’arriba. No és una 
qüestió opinable i s’afegeixen coses que opinen. La tramitació de les coses segueix i té un 
contingut d’acord amb la decisió que s’ha de prendre. Casi li diria què vol que els enganyin 
i diguin que afegiran i servirà d’alguna cosa, no. Aquest escrit, aquesta resolució no es 
comunica a la Generalitat, es d’ordre intern per poder atendre la seva petició d’una 
bonificació. Si ells ho consideren, parlaran si en el proper Ple presenten ells una Moció o 
fan una petició conjunta. Però és absolutament un altre tema. 

Eric Blanco
Diu què precisament per això, ell proposava que es faci en un punt aparat o que s’entri 
per urgència un punt apart o que faci vostè una carta que la signen els portaveus. Pot ser 
en forma de Moció, pot ser en forma de carta però pot ser si és pertinent que ho facin en 
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el mateix moment que estan declarant les obres d’interès municipal. Poden fer-ho també 
al setembre amb una Moció però si estaria bé aconseguir el consens de tots els partits i fer 
aquesta petició de manera unànime. 

Alcaldessa
Contesta què queda recollit això però haurà de ser a posteriori. Dóna la paraula al senyor 
Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Respon què gràcies per les explicacions però tampoc cal tantes lliçons de com es fan les 
coses, si creuen que posar-ho no tindrà un efecte, llavors perquè no posar-ho? Si diuen 
que no té una implicació legal no entenen perquè es neguen a posar-ho. Ells coneixien 
aquesta explicació, els hi van donar a la Assessora, saben què aquest acord que s’aprova 
avui no té res a veure amb serveis d’urgències, té a veure amb una relació que té 
l’Ajuntament amb el CAP. I creuen què és important què en qualsevol moment que 
l’Ajuntament es relacioni amb la gestió del CAP, sobre tot de cara a la Generalitat, faci 
explicita la seva reivindicació que retornin el servei d’urgències nocturn en el CAP. Pot ser 
una Moció seria una bona manera de saber si és la opinió de tothom. També si és la 
reivindicació i opinió d’altres grups també ho poden presentar altres grups, no cal que els 
diguin quines Mocions han de presentar. Per exemple un cas diferent, si estiguessin parlant 
d’una declaració al Cau de la Guineu, gairebé segur que cal tenir en compte el context de 
que les obres del Cau de la Guineu no s’han acabat i ho farien segurament i hauria algun 
contingut que tingués a veure amb això. Si creuen què el CAP ha perdut, s’han retallat 
alguns serveis que feia falta què hi fossin i ara no hi són, creuen que això ha de ser present 
com a mínim a la part expositiva d’aquest acord. És la seva opinió, sinó hi està d’acord 
llavors no es portarà a la pràctica però creuen que si que es pot fer i que seria bo que 
sempre aquesta reivindicació estigués present per poder aconseguir.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Diu què entén el que ha dit l’alcaldessa sobre la legalitat, són coses diferents i per tant ell 
votarà a favor del punt aquest però donat que no queda clar, si Iniciativa amb un regidor 
presenta una Moció que reivindica alguna cosa que el poble hi està d’acord què torni el 
servei i donar argument perquè tenen 32 urbanitzacions perquè és un poble diferent, 
perquè tenen malalts que pot ser no arribaran al Broggi, per molts motius que van parlar 
el dia que van fer l’Assemblea i van dir que no i van treure molta gent que deia que Corbera 
és un municipi diferent, viure en Cornellà és mes fàcil anar a qualsevol hospital que no 
viure a Corbera. No es té que barrejar les dues coses, però demana si el grup socialista i 
el d’esquerra està d’acord. Per no fer una Moció, i desprès passi el “rodillo” en contra. 
Pregunta si estarien d’acord en fer una Moció que no digui res mes, que torni les nits del 
CAP o no fa falta fer una Moció si la tombessin.

Alcaldessa
Respon què pot ser estarien d’acord i llavors ella li proposa una altre cosa. Fa temps, no 
justament amb el nou equip de sanitat no han estat en contacte. El regidor de sanitat 
demanarà hora, aniran primer a preguntar i en el proper Ple es presenta la petició o els hi 
donen les explicacions, traslladaran les explicacions que els donin del Departament de 
sanitat de l’organització de les urgències a la primària. Si perquè fa molt temps que no els 
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han vist. Al Conseller actual no han anat mai a preguntar ni a dir-li res, pot-ser que li donin 
també l’oportunitat que expliqui com ho tenen previst.

Antonio Moreno
Diu què aquest és el mètode Boladeras, primer anar a preguntar perquè li diguin què no i 
desprès venir a qui i dir què com l’han dit que no. Què ella parla i porten sis anys parlant 
i el Cau de la Guineu no està fet i sempre està parlant que no farà res que sigui il·legal. La 
tècnica és al revés, fer una Moció, reivindicar des de el Ple municipal dient què estan 
d’acord per unanimitat.

Alcaldessa
Pregunta si està en contra què demanin hora per parlar.

Antonio Moreno
Respon què ella està en contra de fer una Moció

Alcaldessa
Respon què no.

Antonio Moreno
Pregunta si firmarà la Moció.

Alcaldessa
Respon què segurament.

Antonio Moreno
Pregunta si és si o no.

Alcaldessa
Respon què depèn com es plantegi, ella primer vol què li expliquin.

Antonio Moreno
Pregunta en el cas què li expliquin que no ella no farà una Moció i no farà res. Ella sola no 
té força, els disset regidors tenen més força que ella sola. Pregunta si està d’acord, si 
firmarà el si.

Alcaldessa
Respon què faran això que li ha dit. I depèn com es plantegi aquesta Moció.

Antonio Moreno
Diu què ella com sempre diu depèn, depèn i desprès passa el “rodillo”. Faran la Moció i si 
ella li diu què canvi el que sigui ho faran menys el punt.

Alcaldessa
Respon què ja parlaran.

Antonio Moreno
Diu què no sap si val la pena anar a treballar vuit hores i fer una Moció per que la tombí. 
No te ganes de fer Mocions perquè ella les tombí. No està d’acord, no? Està d’acord que 
s’obri per les nits el CAP?
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Alcaldessa
Respon què depèn. El què vol és què el servei sigui..

Antonio Moreno
Diu què depèn què mori un senyor a la Creu de l’Aragall. Llavors reivindicarà vostè.

Alcaldessa
Respon que no. No faci demagògia. 

Antonio Moreno
Contesta què ella insulta quan diu què no faci demagògia. Amb aquesta veu tan bonica 
dir-li en algú que no faci demagògia és insultar. Ella també fa demagògia. No perquè sinó 
s’enfada i l’insultarà amb ella perquè té molts motius. 

Alcaldessa
Respon què intenta de no fer-la. Ja en parlaran d’això. Un dels arguments en el seu dia de 
les urgències, és que si havia una urgència en el CAP havia d’atendre les persones que hi 
anaven i si el cridaven de fora no podia anar. Era una qüestió de quantitat de personal i 
què era molt més eficient que anés el 061. Ara hi ha dos equipaments d’urgències, un a 
Sant Vicenç i l’altre a Sant Andreu. Pot ser han de saber la xifra de persones que necessiten 
servei d’urgència nocturn i que passa. Amb ella no l’agrada parlar per parlar i l’agradaria 
saber les dades i exactament saber el que passa. Només li demana això. 

Antonio Moreno
Contesta què ara trigarà tres anys en saber les dades. Les dades hi ha un munt de gent 
que té problemes del cor, que té molts problemes. En aquella Assemblea van parlar un 
munt de persones que vivien en urbanitzacions i calculaven que si un dia tinguessin un 
problema es moririen pel camí. I ella sap que el 061 funciona molt bé a alguns llocs però 
aquí a Corbera i a les urbanitzacions de Corbera hi ha problemes. Ell espera que una 
alcaldessa del seu poble digui “si, endavant” perquè és un tema just. No “depèn, depèn” i 
ara li diran que el 061.., no és no, però és igual. Vostè és no i ells si i com són 5-6 no ho 
guanyaran, per què presentar una Moció. La presenten per fer política?

Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.
 
“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel 
Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas 
i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, 
Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). 

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

8. Desafectació de bé moble de propietat municipal.

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

Per Decret d’Alcaldia núm. 673/2017, de 21 d’abril, s’ha sotmès a informació pública 
durant un termini de vint dies hàbils l’expedient de desafectació del bé demanial 
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consistent en el vehicle model MITSUBISHI FUSO CANTER, matrícula 0454GGD per a 
la seva posterior alienació. 

L’oportunitat i la legalitat de l’alteració de la qualificació jurídica del bé han estat 
acreditades oportunament a l’expedient mitjançant informe emès pels serveis tècnics 
en data 17 de març de 2017, Provisió de l’Alcaldia de 19 d’abril de 2017 i informe emès 
per la secretària general de la Corporació de data 21 d’abril de 2017. 

L’expedient ha estat sotmès a informació pública mitjançant anunci publicat al BOPB 
de 4 de maig de 2017 i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, sense que se 
n’hagin presentat al·legacions, tal com consta a la diligència emesa per la cap de 
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, el 7 de juny de 2017.

De conformitat amb l’article 204.5 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que 
aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon al Ple 
municipal la competència per aprovar l’alteració de la qualificació jurídica dels béns 
municipals, essent necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la Corporació, pel fet de tractar-se de la desafectació d’un bé demanial, 
tal com disposen els articles 47.2.n de la Llei 7/10985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i 114.2.m del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

S’acorda:

PRIMER. Desafectar el bé demanial consistent en el vehicle model MITSUBISHI FUSO 
CANTER, matrícula 0454GGD per a la seva posterior alienació. 

SEGON. Notificar aquest acord a la Secretaria i a la Intervenció municipals als efectes 
corresponents. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor José Antonio Andrés Palacios.

José Antonio Andrés Palacios
Explica què la proposta què fan es declarar la desafectació de la Deixalleria. Està aturada 
des de l’any 2011 i la proposta és treure a concurs i al millor postor poder vendre aquest 
vehicle. És un vehicle que està en bastant bones condicions però el fet de no fer-se servir 
significa tindre un patrimoni immobilitzat que no aporta res al municipi. Han fet una 
valoració per sobre i estan parlant d’un vehicle de 9 anys entre 6.000,00 € i 8.000,00 € 
que sortiria a concurs. Si tenen alguna pregunta

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.

Miracle Guerra
Diu què abans de prendre aquesta decisió de retirar el servei, creuen necessari fer una 
reflexió i fer unes preguntes. Hi ha o hi haurà una deixalleria mòbil o servei similar? No és 
rendible perquè la ciutadania no la utilitza? Perquè no funciona el servei? S’ha buscat per 
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quins motius no ha estat un servei útil? És possible que la informació de quins dies, en 
quins llocs, les freqüències hagi estat insuficient? Ells creuen que si és un servei necessari. 
El creuen més rendible que no deixar les deixalleries a qualsevol indret com camins 
forestals, a prop dels contenidors, o que les deixalles perilloses o molt contaminants acabin 
dins dels contenidors. Consideren que Corbera és un poble què està brut i eliminar aquest 
servei només ajudarà a fer-lo mes brut. El canvi d’hàbits necessiten temps, pedagogia i 
informació. Campanyes continues i clares de com anar millorant les nostres actuacions 
envers la generació de deixalles i la importància del seu reciclatge. Creuen que seria 
necessari utilitzar tots els mitjans possibles perquè aquesta informació arribi a tothom i de 
la millor manera. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque així el senyor Palacios ho contesta tot al final.

Pol Ejarque
Volen preguntar primer quan va costar al inici tot l’equip de la recollida de la deixalleria. 
També preguntar quina alternativa hi ha ara mateix a aquest servei i sobre tot dades 
d’utilització perquè els diuen que no l’ha utilitzat ningú però en quin punt estan. Saber més 
o menys en quins termes de quantitat i temps es mouen per poder prendre una decisió si 
voten a favor o en contra.

Alcaldessa
Diu què pot ser ha hagut algun error però en la Comissió Assessora ja se’ls va informar. 
Aquest vehicle no està en servei des de el 2011. No és que no s’hagi retirat cap servei sinó 
que no està en servei des de l’any 2011. Ara contesta la resta 

José Antonio Andrés Palacios
Diu què anava a donar aquesta explicació perquè és pausible  i palpable l’ús que fan ells 
de la deixalleria mòbil perquè des del 2011 no es fa servir. Estan parlant d’una deixalleria 
que es va adquirir a l’any 2008 per una subvenció. Que la primera subvenció era mes petita 
i es va adquirir un mes gran que no passa per molts carrers d’aquest municipi i la van 
retirar. Aquesta ja no existeix. Això vol dir del servei que vostès han fet del 2011 fins aquí. 
Hi ha una deixalleria mòbil a la plaça del Mil·lenari però aquesta es manté. Aquesta be de 
la Diputació i es trist que vostès que tant es preocupin d’això no saben que aquesta 
deixalleria no està en servei. Ell ha dit al principi, està fora de servei des de l’any 2011. 
Tenen molt poc interès vostès. I es va retirar per el fet que era tan gran que no passava 
per molts carrers i tenia molt poc ús. Anava d’urbanització en urbanització, cada dia estava 
marcada i tenia una rendibilitat d’una persona i mitja de mitjana. Es manté la deixalleria 
que tenen cedida de la Diputació que va cada setmana a la plaça del Mil·lenari i el que 
estan desafectant és el vehicle que tenien, que ve d’una subvenció que era cost 0. És un 
vehicle molt gran i fa falta un carnet de segona o de primera per poder portar, que el cost 
de mantenir aquesta deixalleria era inassumible, que ho van retirar quan van fer la 
modificació de contracte d’escombraries, que no estan parlant de fa quatre dies i ara tenen 
una sèrie d’alternatives. S’han de dedicar a potenciar altres serveis dels contenidors i 
abocaments. La deixalleria mòbil no recull abocaments. I el que demanen al Ple és la 
desafectació per treure aquest vehicle que no es fa ús i treure algun profit d’aquest 
element.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.
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Miracle Guerra
Demana disculpa si no ho han entès be, no va prendre nota d’aquesta data. I altra pregunta 
si hi havia o haurà altra deixalleria. Per ella la deixalleria mòbil era la que ell està dient de 
la Diputació. Ha hagut un malentès.

Jose Antonio Andrés Palacios
Diu que l’ha sorprès molt perquè l’altre dia ja van dir que era de l’any 2011 i ara quan ha 
iniciat l’exposició ha dit “des de l’any 2011 no està en funcionament aquesta deixalleria”. 
No treuen la deixalleria que tenen ara, va costar molt i això ho mantindran.

Alcaldessa
Vol afegir què com a serveis alternatius hi ha recollida de poda i restes vegetals, porta a 
porta gratuïtament, a tot el municipi. I recollida de mobles vells i voluminosos, i 
electrodomèstics que d’alguna manera pal·lien en certa manera que s’anés amb un vehicle 
a  recollir a determinats punts del municipi. Al no haver-hi més intervencions, demana es 
passi a votació.

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

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

9. Ratificació Decret 1144/2017 sobre modificació composició Comissió 
Delimitació Municipal.

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

Per Decret d’Alcaldia 1713/2015, de 17 de setembre, es va efectuar el nomenament 
dels membres integrants de la Comissió de Delimitació Municipal. Aquesta resolució 
va ser ratificada posteriorment pel Ple municipal de conformitat amb l’article 28 del 
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya.

Mitjançant Decret d’Alcaldia 1144/2017, de 17 de juny i com a conseqüència del nou 
cartipàs municipal sorgit arran de la proclamació de la nova alcaldessa, Rosa Boladeras 
Serraviñals, en el Ple extraordinari celebrat a tal efecte, s’ha procedit a modificar el 
nomenament dels membres integrants d’aquesta Comissió, en la part relativa al càrrec 
que ostenten dins de la mateixa.

Atès que la normativa aplicable no estableix el procediment a seguir en cas de 
modificació de la comissió, s’ha d’entendre aplicable l’establert per a la seva creació. 

De conformitat amb l’anterior s’ha dictat el Decret 1713/2015, la part dispositiva del 
qual resol el següent: 
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“PRIMER. Modificar, amb efectes 17 de juny de 2017, el nomenament dels membres 
integrants de la Comissió de Delimitació Municipal, que quedarà de la manera següent:

Presidenta: Rosa Boladeras Serraviñals
Vocals: Montserrat Febrero i Piera

Manel Ripoll i Puertas
Tècnica: Gemma-Rosa Badia Muns
Secretària: Maria Abarca Martínez

SEGON. Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Ple municipal de l’Ajuntament. 

TERCER. Efectuada la ratificació establerta al punt anterior, notificar els acords als 
ajuntaments de La Palma de Cervelló, Cervelló, Vallirana, Gelida, Castellví de Rosanes 
i Sant Andreu de la Barca, així com a la Direcció General d’Administració Local.”

S’acorda:

ÚNIC. Ratificar en la seva totalitat allò resolt per l’Alcaldia mitjançant Decret 
1144/2017, de 17 de juny, i notificar-ho a les persones i organismes establerts en 
aquella resolució. 

Alcaldessa
Explica què el punt 9é es planteja la ratificació del Decret que es va fer en el seu dia, què 
és el Decret 1144/2017 de la modificació de la composició de la Comissió de delimitació 
municipal. En aquest Ple ja hauran vist que passen punts a ratificar o a donar compte dels 
canvis que es deriven del canvi en l’alcaldia amb el qual, els representants tant en 
organismes interns com externs hi ha alguns canvis. En aquest és la Comissió de 
delimitació municipal, pràcticament queden molts pocs tràmits que s’hagin de fer respecte 
a delimitació de termes municipals. Encara hi ha algun tema amb Cervelló i convé que 
aquesta Comissió estigui activa i hagi la representació i simplement es commuta el que és 
la presidència i els vocals amb la senyora Febrero com a vocal, el senyor Manel Ripoll i en 
aquest cas ella mateixa com a presidenta. Al no haver-hi intervencions, demana es passi 
a votació.

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

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

10. Modificació de la determinació de membres de la Corporació en 
organismes i ens externs.

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

CARTIPÀS MUNICIPAL 2015 – 2019 (2a etapa)
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El Ple municipal, en sessió extraordinària de 17 de juny de 2015, ha proclamat Rosa 
Boladeras Serraviñals com a nova alcaldessa.

Aquest canvi en l’Alcaldia motiva la necessitat d’efectuar petits ajustos en matèria de 
cartipàs municipal derivats de la nova situació i/o fruit de la petició efectuada per algun 
dels grups municipals. 

Entre aquestes modificacions figura la relativa a la designació de la representació 
municipal en diversos òrgans externs efectuada mitjançant acords plenaris, de 
conformitat amb l’article 22.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local i l’article 52.2.b del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Resta exclosa d’aquest acord la modificació relativa al representant en l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per correspondre, com a membre nat, a l’alcaldessa de la 
Corporació i per haver efectuat ja la corresponent comunicació a l’efecte.

S’acorda:

PRIMER. Modificar a favor de les persones que tot seguit es relacionen la designació 
efectuada en els corresponents acords plenaris com a representants de l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat en els organismes i entitats externs següents:

 FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA: Sra. Rosa Boladeras Serraviñals

 ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES: Sra. Rosa Boladeras 
Serraviñals 

 CONSELL DE MOBILITAT DE L’AMB: Sra. Montserrat Febrero i Piera, com a 
representant suplent i en qualitat de tinenta d’alcaldessa

 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DEL BAIX LLOBREGAT: Montserrat Febrero i Piera, 
com a representant suplent i en qualitat de tinenta d’alcaldessa

 XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT: Sra. Montserrat Febrero 
i Piera

 ASSOCIACIÓ INNOBAIX: Sra. Montserrat Febrero i Piera com a representant 
suplent i en qualitat de tinenta d’alcaldessa.

 JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAN MONTMANY DE MAS PASSOLES: Sra. Rosa 
Boladeras Serraviñals

 JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAN MARGARIT: Sra. Rosa Boladeras Serraviñals

 JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA SOLEIA: Sra. Rosa Boladeras Serraviñals
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 JUNTA DE COMPENSACIÓ DE SANTA MARIA L’AVALL: Sra. Rosa Boladeras 
Serraviñals

 JUNTA DE COMPENSACIÓ DELS HERBATGES: Sra. Rosa Boladeras Serraviñals

 JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAN CANONGE: Sra. Rosa Boladeras Serraviñals

SEGON. Notificar aquest acord als interessats i lliurar les certificacions oportunes als ens 
i organismes corresponents als efectes corresponents. 

Alcaldessa
Diu què en la mateixa línia què ja els explicava, en el punt 10 es canvia la representació 
d’aquest Ajuntament davant d’entitats. Llegeix i explica els canvis:

  FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA: Sra. Rosa Boladeras Serraviñals

 ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES: Sra. Rosa Boladeras 
Serraviñals 

 CONSELL DE MOBILITAT DE L’AMB: Sra. Montserrat Febrero i Piera, com a representant 
suplent i en qualitat de tinenta d’alcaldessa

 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DEL BAIX LLOBREGAT: Montserrat Febrero i Piera, com 
a representant suplent i en qualitat de tinenta d’alcaldessa

 XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT: Sra. Montserrat Febrero i 
Piera

 ASSOCIACIÓ INNOBAIX: Sra. Montserrat Febrero i Piera com a representant suplent i 
en qualitat de tinenta d’alcaldessa.

 JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAN MONTMANY DE MAS PASSOLES: Sra. Rosa Boladeras 
Serraviñals

 JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAN MARGARIT: Sra. Rosa Boladeras Serraviñals

 JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA SOLEIA: Sra. Rosa Boladeras Serraviñals

 JUNTA DE COMPENSACIÓ DE SANTA MARIA L’AVALL: Sra. Rosa Boladeras Serraviñals

 JUNTA DE COMPENSACIÓ DELS HERBATGES: Sra. Rosa Boladeras Serraviñals

 JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAN CANONGE: Sra. Rosa Boladeras Serraviñals

Al no haver-hi intervencions, demana es passi a votació.

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

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

11. Resolució al·legacions i aprovació definitiva Pla d’Actuació Municipal 
2017-2019.

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

El Ple de l’Ajuntament de 31 de gener de 2017 va aprovar inicialment l’avantprojecte 
del Pla d’Actuació Municipal (PAM) per al període 2017-2019 i va obrir un període de 
participació ciutadana, fins el 6 d’abril de 2017 per tal de permetre a la ciutadania i a 
les entitats ciutadanes presentar i recollir propostes i suggeriments respecte de les 
actuacions i projectes proposats.

L’anunci de l’aprovació inicial, així com el document explicatiu del PAM 2017-2019, 
van ser exposats al tauler electrònic d’edictes des del 6 de març fins el 6 d’abril, 
ambdós inclosos. Durant aquest termini s’han presentat tres escrits d’al·legacions i 
suggeriments: el del Sr. Albert Cañellas, en representació del grup municipal de les 
CUP, amb registre d’entrada 2017/2701; i els dos de la Sra. J.B.A. (LOPD), amb 
registre d’entrada núm. 2907/2017 i 3163/2017.

Un cop estudiades les al·legacions presentades pel grup municipal de les CUP, l’equip 
de govern municipal acorda la seva resolució de la manera següent:

1.- “Instar l’equip de govern a una reformulació del PAM de Corbera 2017-2019, 
introduint-hi criteris de participació i decisió ciutadana, informes de valoració 
econòmica i alternatives d’optimització dels recursos”. Així mateix s’hi afegeix que “en 
el cas que la primera al·legació sigui desestimada, proposem alguns canvis en el PAM 
de Corbera 2017-2019 elaborat per l’actual equip de govern de l’Ajuntament”.

Amb respecte a aquesta petició, l’equip de govern considera que el Pla d’Actuació 
Municipal ja compta amb criteris de participació i decisió ciutadana. A més, en el propi 
procés de realització de les obres i projectes inclosos en el Pla també hi és prevista la 
participació de la ciutadania en general i de les entitats i col·lectius interessats en 
particular. Quant a la petició genèrica d’informes de valoració econòmica i optimització 
de recursos, el govern municipal considera que aquesta valoració derivarà dels costos 
reals de les obres i equipaments un cop ultimada la construcció i es puguin calcular 
amortitzacions i manteniments.

- Per tot l’exposat, es considera oportú desestimar l’al·legació núm. 1 presentada pel 
grup municipal de les CUP.

2.- “Proposem eliminar la partida de 100.000€ de la fase prèvia del projecte Parc de 
la Roda, amb inversió de la proposta de refinançament que encara no s’ha fet efectiva”.
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En el passat Ple municipal de 9 de maig es va informar que l’operació de refinançament 
prevista era innecessària, atès que el resultat de la liquidació pressupostària 2016 era 
positiva i això obligava a la cancel·lació anticipada de crèdits. Així mateix, en el mateix 
ple es va aprovar el canvi en la forma de finançament de totes les actuacions 2017, 
les quals passaven a ser finançades directament amb crèdit en comptes de dependre 
de l’operació de refinançament prevista.

- Per aquest motiu, es considera que aquesta al·legació núm. 2 ja no té vigència i 
queda desestimada.

3.- “Proposem canviar la partida de 800.000€ destinats al projecte “naus per entitats” 
i passar-la a projectes participatius. Som conscients de la necessitat d’espai per les 
entitats del poble, algunes d’elles amb preocupacions específiques i de la problemàtica 
que tenen els bombers voluntaris en la ubicació actual. Creiem que destinant una 
partida específica a aquestes dues problemàtiques, en els projectes participatius, 
podrien sortir alternatives a la construcció d’aquestes naus i al seu alt cost”.

“Proposem canviar la partida de 600.000€ destinats al projecte “Parc de la Roda” i 
passar-la a projectes participatius. Defensem la necessitat de canvis urbanístics 
profunds per Corbera, entenent la dificultat de cohesió social, per un poble que ha 
crescut desmesuradament i de manera massa dispersa. Ens oposem però, a que un 
intent de canvi urbanístic es faci amb un projecte sense recolzament inicial i sense 
estudis tècnics, urbanístics, socials o econòmics darrera. Així doncs, demanem la 
inclusió d’una partida dins dels projectes participatius destinada a canvis urbanístics 
per Corbera”.

“Proposem canviar la partida de 165.000€ destinada a la creació de l’ascensor de 
l’Avinguda Catalunya i passar-la a projectes participatius. A més de no entendre la 
necessitat d’aquest ascensor i conscients de l’alt preu del seu manteniment un cop 
construït, creiem que s’hauria d’eliminar la partida i crear-ne una dins dels projectes 
participatius destinada a dinamització de l’àrea comercial de Corbera Baixa”.

“Conseqüència d’allò que hem exposat anteriorment, augmentar la partida de 
projectes participatius de 300.000 euros a 1.865.000 euros”.

Aquesta al·legació agrupa una sèrie d’actuacions que el Grup Municipal de les CUP 
considera innecessàries però no aporta cap justificació d’aquest criteri. Els integrats 
del  govern municipal sí que han recollit, de fa temps, peticions ciutadanes a l’entorn 
d’aquests projectes que es consideren sòlides i que justifiquen sobradament les línies 
d’actuació.

Així mateix, es considera que l’import previst al Pla per a portar a terme projectes 
participatius, amb un total de 300.000 euros per a les anualitats 2018 i 2019 es prou 
significatiu i representa un percentatge adequat respecte de la totalitat del Pla.

Quant al canvi urbanístic que s’esmenta en relació al projecte “Parc de la Roda”, cal 
dir que l’actuació no requerirà cap canvi en el plantejament urbanístic del municipi i 
de la zona en qüestió.
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- Per aquestes raons, es considera que cal desestimar l’al·legació núm. 3 presentada 
pel grup municipal de les CUP. 

4.- “Proposem que la inversió destinada al canvi de finestres de l’escola Jaume Balmes 
es faci tota el 2017. Ja que la nostra proposta ha retirat diners d’inversions pel 2017 i 
proposa fer-ho el 2018, hi hauria diners suficients per fer tota la inversió en un mateix 
any. Així, a part de millorar amb l’eficiència energètica dos anys abans del previst, 
també es reduirien les molèsties que es podrien causar a l’escola, fent les obres totes 
de cop”. 

Pel que fa a aquesta al·legació, el govern municipal té planificades les actuacions 
d’obres i manteniment als centres escolar en període de vacances d’estiu per no 
interferir en la dinàmica del centre. A més a l’Escola Jaume Balmes també s’hi realitza 
Casal d’Estiu, el qual redueix el temps per poder actuar-hi. Per tant, no només 
s’estableix que aquesta actuació sigui plurianual per qüestions de finançament, sinó 
també per fer possible que l’empresa adjudicatària pugui efectuar els treballs durant 
el mes d’agost.

- Per aquest motiu es considera que cal desestimar l’al·legació núm. 4 presentada pel 
grup municipal del les CUP.

Un cop estudiades les al·legacions presentades per la Sra. J.B. (LOPD),  l’equip de 
govern municipal acorda la seva resolució de la manera següent:

1.- “Buscar i donar una altre denominació a l’espai qualificat d’equipament públic 
esportiu, on es preveu la generació d’un gran parc públic i que el Pla d’Actuació 
anomena com a Parc de la Roda”.

Atenent l’argumentació i petició de la Sra. B. (LOPD), tot i que no es considera que la 
denominació pogués portar a confusió amb el Paratge de la Roda ubicat a la part 
posterior de la Parròquia de Santa Maria, es canviarà la denominació d’aquest indret. 
De fet, aquesta zona ja va ser dedicada al seu dia a l’esportista corberenca “Laia Sanz”, 
essent aquesta una possibilitat. De tota manera, la denominació utilitzada al PAM és 
indicativa i els equipaments rebran la seva denominació definitiva a la finalització i 
posada en marxa.

2.- “Reduir l’import destinat a aquesta actuació identificada amb el núm. 6, i destinar-
ho per altres millores o serveis que caldria atendre en el municipi”.

3.- “Respecte a l’actuació identificada amb el núm. 9 “Ascensor av. Catalunya – c/ 
Sant Antoni proposo i suggereixo: destinar l’import previst per a aquesta actuació a 
d’altres actuacions de millores i serveis més necessaris pel poble en general, o bé 
destinar-ho per a dur a terme alguna de les propostes que presenti la ciutadania durant 
el proper mes d’abril dins els projectes participatiu, que hagin estat més valorades i 
votades ( a més dels 300.000 € previstos en la Pla d’Actuació”. 
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Pel que fa a les al·legacions 2 i 3, l’equip de govern considera que no es poden atendre 
ja que es basen en argumentacions subjectives sobre la necessitat.

Ara bé, la Sra. B. (LOPD) aporta en data 6 d’abril un llistat de petites obres i 
reparacions que considera necessàries i que entenem que poden ser acceptades i 
executades amb càrrec als pressupostos ordinaris, o bé arbitrant partides d’inversió 
específiques durant l’any 2017, 2018 i 2019 i que per la seva entitat no fan necessària 
la revisió del Pla. Aquestes actuacions serien les següents:

- Portxo al tanatori municipal

- Millora entorn carrer i plaça de l’Església

- Escales entre plaça Castell i plaça de l’Església

- Mur escales plaça Església

- Paviment carrer Bellavista i Camí Ral

- Manteniment baranes carrer Canigó i carrer Major.

- Per tant, aquesta al·legació quedaria estimada parcialment amb l’assumpció de les 
reparacions i obres amb càrrec als pressupostos municipals i sense que això impliqui 
la seva incorporació al PAM.

4.- “Actuació identificada amb el núm. 11 “projectes participatius”: proposo i 
suggereixo ampliar el termini per tal que la ciutadania pugui presentar idees i 
propostes. Que la votació de les propostes per part de la ciutadania, a més de fer-ho 
amb mitjans telemàtics, també es pugui fer presencialment.”

Aquesta al·legació es considera assumible i serà tinguda en compte a l’hora de muntar 
tot el procés i operatiu dels projectes participatius i, per tant, queda acceptada.

5.- “Actuació identificada amb el núm. 13 “espai de coworking”: suggereixo utilitzar 
expressions, paraules, mots, cultivar l’ús del català en tots els àmbits, en la mida i 
tant com sigui possible”.

Tot i que, tal com s’ha dit en la resolució de l’al·legació núm. 1 de la Sra. B. (LOPD), 
les denominacions del PAM son indicatives per a la fase de projecte i que el terme 
“coworking” està essent comunament acceptat avui dia en equipaments d’aquesta 
índole, es considera acceptable l’al·legació i en el seu moment la denominació que 
rebrà aquest equipament municipal serà el d’Àgora Corbera.

6.- Actuació identificada amb el núm. 14 “correcan”: proposo, demano i suggereixo 
reduir l’import destinat a aquesta actuació identificada amb el núm. 14 i destinar-ho a 
d’altres millors i serveis més prioritaris i necessaris pel poble en general. Estudiar 
altres ubicacions per a aquesta actuació, tenint en compte el factor distància o 
desplaçament que resulti el seu emplaçament”.
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Respecte de la ubicació d’aquest equipament, el govern municipal considera que no es 
disposa d’un emplaçament idoni i més proper al nucli urbà i que la ubicació escollida 
és idònia per motius d’accessibilitat i superfície. Quant al cost, es considera ajustat a 
l’actuació i a les característiques de l’obra a realitzar.

- Per aquests motius es considera que l’al·legació núm. 5 presentada per la Sra. B. 
(LOPD) s’ha de desestimar.

S’acorda:

PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal de la CUP per 
les raons que consten a la part expositiva d’aquest acord.

SEGON. Estimar parcialment les al·legacions presentades per la Sra. J.B.A. (LOPD) en 
el sentit indicat en la part expositiva d’aquest acord.

TERCER. Aprovar definitivament el Pla d’Actuació Municipal de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat per al període 2017-2019 un cop incorporades aquelles 
al·legacions que han resultat estimades.

Alcaldessa
Explica què en el període d’al·legacions es van presentar al·legacions pel grup municipal 
de la CUP i també per part d’una ciutadana particular. Per explicar el sentit en què s’han 
resolt les al·legacions aniran per parts segons els projectes què esmentaven en les 
al·legacions. En primer lloc dóna la paraula al senyor Alfredo Prado pel que fa referència al 
que es denominava “Parc de la Roda” i també per una obra de reformes en l’escola Jaume 
Balmes que s’esmentaven en les al·legacions.

Alfredo Prado
Explica sobre les obres que pertoquen a les àrees, en el pla d’inversió, de la zona esportiva 
d’ensenyament, parlar de dos al·legacions què van fer en aquest cas la CUP. Un d’ells 
parlava d’una al·legació sobre 100.000,00 € de la primera partida que posaven d’aquest 
any 2017. Dir que aquesta al·legació en principi queda desestimada per que passen a una 
part d’aquesta inversió la farà l’AMB per lo qual el projecte el farà també l’AMB. I d’aquí 
agafarien una partida..

Antonio Moreno
Pregunta si del “Parc de la Roda” o del..

Alfredo Prado
Respon què del “Parc de la Roda”. D’aquí passarien de les inversions què fa l’AMB en 
aquests quatre anys si que hi ha una partida que l’agafarien d’aquí, llavors aquesta 
al·legació en principi no quedaria estimada. Desprès proposen què la resta de la partida 
d’aquest 100.000,00 € es proposaven els 600.000,00 € que donaria el total del 700.000,00 
€ què en principia hi ha pla d’actuació sobre la inversió en la zona esportiva. Aquest 
600.000,00 € parlaven de posar-los a actes participatius per que la gent d’alguna forma 
participés en l’elecció d’aquest projecte. Ells, en aquesta legislatura ja han posat, és la 
primera vegada que es posen 300.000,00 € a projectes participatius. Volen veure el 
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resultat què té aquesta iniciativa i creuen que 300.000,00 € és una partida del pressupost 
bastant alta com d’alguna forma acabant desenvolupant aquets projectes participatius. 
D’alguna forma creuen fermament en el projecte que tenen en la zona esportiva, “el Parc 
de la Roda” que en principi era una denominació que l’havien posat, també li havien posat 
com a nom “Laia Sanz” s’està barallant el nom que al final de les obres veuran quin és el 
nom definitiu. Quan s’acabin les obres. S’ha treballat una mica el tema del nom però no és 
finalista. Si què s’accepta, una veïna de Corbera, què va fer una al·legació sobre el “Parc 
de la Roda” què és un paratge que hi ha al costat del castell de Corbera alta i si creuen 
que donaria una mica de confusió. Si que s’accepta que no es posi el nom de “Parc de la 
Roda” al projecte que tenen sobre el parc multiesportiu de Corbera 2000 i s’està treballant 
en un nom, en principi seria “Laia Sanz” però no és del tot definitiu, què és la pilot de 
Corbera de Llobregat. Sobre les al·legacions de la inversió del Jaume Balmes, què son les 
finestres què han posat ells en tres anys, també proposaven fer-ho en un any només i aquí 
són moltes finestres, és un edifici gran i només tenen la possibilitat de treballar duran el 
mes d’agost. Perquè tot l’any i quan s’acaba l’escola comença el casal d’estiu i al juliol 
també està l’escola treballant. I per un tema de contractació i per un tema de seguretat 
en principi només poden treballar a l’agost o algun nadal, esta la idea. Per això també 
desestimen i la faran en tres anys. Aquesta seria l’explicació que han fet d’aquestes dues 
obres.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas per que amplií una mica el tema dels projectes 
participatius i el tema de l’espai del coworking o espai de emprenedors.

Jordi Anducas
Diu què en primer lloc en relació al que s’havia anomenat en un primer moment en el PAM 
el coworking, aquí recullen una de les al·legacions que suggeria de canviar el nom per 
algun més català. Des de que arrancat el projecte aquest anys, aquest any han aprofitat 
una subvenció procedent de l’AMB, ja han fet tots el tràmits per fer tot el concurs,  ja tenen 
adjudicat el constructor que farà la remodelació de l’antiga casa del conserge de l’escola 
Jaume Balmes i allà ficaran aquest nou equipament que estarà destinat a l’emprenedoria i 
a la creació de nous negocis. El nom que han escollit és “Àgora Corbera”. És un nom que 
ja també be de fa un any perquè és el terme en que l’antiga Grècia es on estava la plaça, 
el comerç, la cultura, la vida social. Agafant aquesta idea de: obert, creació de idees, 
creació de talents, tothom que vulgui aportar idees de negoci a Corbera. Des de l’Àrea de 
desenvolupament econòmic ja tenen preparat el pla d’actuació per tirar endavant aquest 
equipament que esperen que un cop finalitzi la remodelació poder inaugurar durant aquest 
2017, com a molt tard començar al curs 2018. Entre altres coses el que volen potenciar 
des de l’Ajuntament és l’avaluació de noves maneres de fer negocis a Corbera. Han obert 
línies per portar gent que ja tingui experiència i els expliqui com treure profit al turisme de 
natura, si és viable o no fer un parc vertical, si es viable o no fer una empresa de 
“burricletes”, de rutes de senders, escalada, vies ferrades. Volen també potenciar el 
turisme gastronòmic que els vingui gent que tingui bones experiències en com 
desenvolupar turisme astronòmic i aprofitar els seus restauradors per treure mes profit. 
També estan analitzant en el camp del comerç nous negocis que poden ficar a reu del poble 
i en concret al “Céntric”. També tenen un “clúster” de serveis geriàtrics i estan obrint una 
línia per com millorar, facilitar, optimitzar aquest negocis que donen molts llocs de treball 
a gent de Corbera. Recentment s’han apuntat als Ateneus Cooperatius del Baix Llobregat 
per potenciar la economia cooperativa, social i solidària. Són diferents vies que afegiran a 
totes les que els arriben de 15.000 persones que conviuen a Corbera perquè s’han marcat 
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el repte, que en el 2025, d’arribar a tenir 5.000 llocs de treball. Aquest seria el repte que 
pretén “Àgora Corbera”. Ara en tenen 2.677 llocs de treball, entre tots ho poden 
aconseguir. Per altre banda, en quan també a les al·legacions, es parla en varies ocasions 
de la necessitat d’obrir el pressupost a la ciutadania, fer un procés de pressupostos 
participatius. S’ha esmentat a varies al·legacions, ell creu que la necessitat la comparteixen 
tots que això ha de ser així. El tema està si l’import és suficient, si hauria de ser més o 
menys però si estan tots d’acord en que obrir el pressupost a la ciutadania és una cosa 
positiva. A Corbera en aquest PAM, com s’ha dit, destinen 300.000,00 € que suposa un 
5% del PAM que depèn de les mancances i necessitats de cada municipi, depèn de la seva 
trajectòria d’inversió, depèn de moltes coses. Els pressupostos participatius han estat una 
eina que s’han desplegat en molts municipis molt diferents, en Badalona destina 
14.000.000,00 € què és el 45% de les seves inversions, Cornellà destina el 25%. Això no 
va de color polític sinó de moment municipal i capacitats i necessitats. Anomena altres. 
Corbera, comencen per 300.000,00 € desprès de l’experiència de l’any passat que va ser 
un pseudo.. una manera primera de obrir el pressupost a la ciutadania deixant votar tres 
possible projectes. Ara es llancen amb un nou projecte i volen donar a la ciutadania eines 
perquè decideixi totalment que fer amb aquests 300.000,00 €. A partir de ja, si entren en 
la web www.corberadellobregat.cat, trobaran un bàner que posa “Corbera participa”. Han 
separat tres fases, “proposa”, “prioritza” i “decideix”. La primera comença avui i fins el 30 
de setembre 2017, qualsevol veí de Corbera pot entrar a la web, pot venir a l’OAC, pot 
entregar paper, el que vulgui per el projecte que cregui necessari per Corbera en uns 
àmbits que han acotat, tenint en compte que son 300.000,00 € d’inversió. Poden presentar 
projectes relacionats amb la via pública, adequació e inversió en mobilitat sostenible, 
equipaments municipals, urbanisme des de la perspectiva de gènere i projectes d’inversió 
relacionats amb projectes d’economia cooperativa, social i solidaria. És un formulari molt 
senzill i si han de aclarir es posaran en contacte. Es tracta de proposar, proposar, proposar. 
En la propera fira de barraques tenen un estand on promocionaran diferents projectes que 
estan tirant endavant des de l’Ajuntament com és la recollida d’escombraries i molts altres 
i un serà aquest. Això fins el 30 de setembre. Durant el mes d’octubre el que faran és 
“prioritzar” els projectes que tinguin. Es tractarà de prioritzar-los per delimitar els que 
decideixen que passaran a votació. Han marcat 15 projectes, si tenen només 15 projectes 
no prioritzaran perquè creuen que es poden votar. Si tenen 500, s’ha de fer una 
discriminació que la farà la gent, prioritzant els 15 que creguin més necessaris. I els 15 
que siguin mes necessaris o 20 o 30 doncs seran els que passaran a la votació final el mes 
de desembre. Faran l’esforç des de l’Ajuntament de valorar-los una estimació quin cost té 
i el sistema de votació serà una cistella on comprar els 300.000,00 € i en aquest tram 
seran curosos que siguin ciutadans, veïns censats majors d’edat els que poden votar. La 
idea es que al 31 de desembre del 2017 tinguin a l’abast un conjunt de projectes que es 
duran a terme en els anys 2018-2019, aproximadament 150.000,00 € cada any. Els 
animen des de l’equip de govern en que entrin ja i comencin a escollir els projectes. Com 
ha dit, a la fira de barraques serà una cosa que promocionaran. En el mes de setembre 
tenen tancat fer un xarrada per animar i aclarir per tal de tenir el màxim número de 
projectes per atendre el màxim de necessitats. Estan molt il·lusionats i hi ha moltes ganes.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor José Antonio Andrés Palacios, per temes relatius al projecte del 
PAM.

José Antonio Andrés Palacios
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Diu què vol fer èmfasi en un dels projectes. Tenen dos projectes que afecten. Per un costat 
agraeix que les al·legacions que va presentar la CUP no s’implica en aquests projectes que 
pensa són interessants per ells també i per la resta de l’oposició que no ha presentat 
al·legacions. Llàstima que votin en contra perquè estan parlant de 500.000,00 € que es 
dediquen al col·lector del Passeig dels Arbres, que fa falta i ho tiren a l’any 2019 i estan 
treballant en el tema. I el tema dels ponts. Van valorar inicialment el pont de Can Palet 
però no és el pont de Can Palet, estan parlant de 3 ponts. Can Palet, Can Canonge i Can 
Margarit. Han tingut contacte amb l’Agència Catalana de l’Aigua per veure quina solució i 
les converses han anat bé, tres criteris constructius que podien resoldre pel tema de 
seguretat en aquestes urbanitzacions, la viabilitat també. Al mateix temps, un tema que 
en el cas de Can Canonge i Can Margarit afectaria moltíssim el tema de projecte urbanístic 
perquè baixaria moltíssim el cost que han d’assumir els propietaris. Per al preu d’un pont 
que van marcar tindrien tres ponts que resoldria un tema vital, la seguretat de la gent i 
resoldria els recursos hidràulics d’aquesta riera. Serien tres ponts d’un sol ull el que 
milloraria moltíssim el trànsit de l’aigua i el que passi. Han iniciat una prèvia, ja tenen 
contacte, han demanat pressupostos per saber que podria costar això, sinó passa res, la 
voluntat d’aquest govern és abans d’acabar l’any encarregar els tres projectes de forma 
que l’any 2018 siguin efectius. Creuen que és una bona opció i fa falta tant per la gent com 
per la riera.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.

Arturo Martínez
Diu què el que respecta al Casal de les Magnòlies, el projecte d’ampliació del mateix, que 
figura al PAM i a la forma de finançament i inversions, l’import pressupostat era de 
491.320,00 €. L’import segueix el mateix, la diferència és deguda a la nova forma de 
finançament que 348.520,00 € provenien del finançament de l’AMB però amb el crèdit 
actual i el nou finançament municipal amb aquest crèdit, tot passa a ser finançat amb 
finançament municipal d’aquest crèdit, el conjunt dels 491.320,00 €. No depèn de la 
subvenció de l’AMB que es dedica a altres coses. Ho repeteix. En quant al recorregut fins 
avui del projecte, recordar que es va fer una presentació pública al Casal el passat 3 de 
febrer de 2017 i es van especificar els objectius de l’obre projectada, consistien en ampliar 
l’espai d’activitats, solucionar l’accessibilitat dels lavabos i la comunicació entre les dues 
plantes i rehabilitar la planta superior en dos sales per activitat. Un increment de 120 
metres quadrats, la instal·lació d’un ascensor interior i reforma lavabos planta baixa i la 
rehabilitació total de la planta superior. Estan en exposició pública els plànols projectats i 
es poden veure col·locats en l’aparat interior en la planta baixa del Casal. Es va obrir un 
termini fins el 28 de febrer per la presentació de propostes suggeriments i idees de la 
ciutadania en general. En la fase actual s’han recollit una sèrie de propostes i s’està 
adequant el projecte des de els serveis tècnics de l’Ajuntament i quan estigui faran una 
nova presentació i desprès seguiran amb el procediment habitual de licitació, contractació, 
etc.. de l’obra. És tot el que ha d’explicar sobre el Casal de les Magnòlies.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas. 

Mercè Rocas
Diu què pel que fa el PAM des de el punt de vista de mobilitat, els tres projectes que estan 
reflectits pel que fa el pàrquing de l’IES de Can Margarit és un projecte que ja està elaborat 
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amb el consens de la direcció de l’institut, mobilitat, serveis tècnics, seguretat ciutadana i 
el procés de participació dels pressupostos que es presentaran serà imminent i els treballs 
començaran per què el termini sigui abans de l’inici del curs de setembre. Pel que fa al 
projecte de l’ampliació del carrer dels Horts, és molt senzill i de petita inversió i 
probablement serà una millora del espai que ja tenen, no s’ha acabat de decidir però 
possiblement serà l’adequació de la zona de davant. Evidentment no traient cap espai del 
Casal de les Magnòlies i per això si que hi ha algun espai on les herbes creixen i podrien 
adequar alguna línia d’aparcament mes. En principi no està pensat que sigui zona regulada. 
Pel punt més complicat, les bosses d’estacionament a Corbera alta, els projectes són 
complicats i són molts cars. S’està mantenint reunions amb tècnics de la Diputació de 
Barcelona per tal de trobar solucions atenent que en algun tram aquestes bosses 
d’estacionament passaria per ser titularitat de la Diputació i per tant també se’ls ha de 
demanar permís i assessorament tècnic. I en nucli urbà van implementant petites bosses 
que milloren substancialment el problema d’estacionament del municipi i amb aquesta línia 
esperen implementar mes. Probablement al Passeig dels Arbres, probablement a un altre 
carrer en el qual es pugui adequar perquè en surtin mes d’aparcaments. 

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Montserrat Febrero. 

Montserrat Febrero
Diu què respecte a les dues al·legacions que els hi va fer una ciutadana de Corbera en data 
6 d’abril i havia un llistat de petites obres i reparacions que consideren necessàries i que 
poden ser acceptades  i executades amb càrrec als pressupostos ordinaris. O bé habilitant 
partides específiques d’inversions específiques durant aquest any 2017, 2018 i 2019. Per 
la seva entitat no fa necessària la revisió del pla i aquestes partides serien del que parla, 
el porxo del tanatori municipal, la millora de l’entorn del carrer i la plaça de l’Església, les 
escales a la plaça del castell i la plaça de l’Església, el mur de la plaça de l’Església, el 
paviment del carrer Bellavista i del Camí Ral, manteniment de baranes del carrer Canigó i 
del carrer Major. Amb algunes d’elles ja estan treballant amb uns projectes. Veuran si ho 
poden tirar endavant aquest any o en els proper exercicis. Per això entenen que no s’ha 
d’incorporar en el PAM. El projecte del carrer Rafamans, el finançament és de l’AMB i vol 
explicar el perquè no hi ha aquest projecte fet. Han tingut varies reunions amb els tècnics 
i han trobat una primera dificultat important sota la passarel·la de fusta. S’està treballant 
amb un nou projecte de tota l’avinguda. No saben si s’haurà de reforçar o fer de nou però 
no implica cap problema per la seguretat dels veïns. Ja veuran si ho han de fer en varies 
fases.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel i desprès al senyor Antonio Moreno.

Xavier Miquel
Diu què sort que avui s’aprova definitivament el PAM perquè veu que gairebé tots els 
projectes estan ben definits i a punt de començar. També es veu una mica quina 
consideració tenen al Ple d’aquest Ajuntament no? Que porten aquí les coses quan ja les 
tenen valorades. Ells en primer lloc es centren en les al·legacions, com han desestimat 
aquestes al·legacions. Ells segueixen considerant que això és un “nyap”. Des de desembre 
que ho van presentar, a cada Ple a cada trobada amb ells hi ha canvis. Especialment les 
grans obres que encara desconeixen quins projectes hi ha. Ho desconeixen. Per ells la 
principal al·legació, és que el PAM, totes aquestes inversions es fessin mitjançant un procés 
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participatiu, no que incloguessin que també, uns diners participatius. La primera al·legació 
és aquesta, que es re-formuli el PAM. I creuen que es pot fer i no ho volen fer. Quan parlen 
que el PAM ja compte amb criteris de participació ciutadana i han dit moltes vegades que 
aquests criteris han estat les al·legacions i tot el temps d’exposició pública i de fet ho diu. 
Les dues al·legacions que s’han presentat tenen en comú una cosa, que consideren 
innecessari l’ascensor de l’Avinguda Catalunya. Per tant el projecte participatiu que han fet 
en el PAM, el 100% de la gent que ha presentat, parla que és un projecte innecessari. 
Espera que facin cas amb això. La resta no ho consideren que són projectes innecessaris. 
No ho han dit mai, mai. Han dit que re-formulin, que sàpiguen quins son realment els 
criteris i necessitats que necessita el poble de Corbera. Que hi ha molts, que hi ha 
moltíssims i que segurament els ponts de les urbanitzacions de Can Paulet i Can Margarit 
són necessaris. Ja ho han dit, canvis urbanístics són necessaris en un poble com el de ells. 
Ells defensen això però no d’aquesta manera, amb un projecte el “Parc de la Roda” que no 
saben que és encara, es que no ho saben. No, és que no s’ha explicat. On hi haurà “skate”, 
on es faran concerts on anirà la gent gran però hi ha algun projecte fet? 

Alcaldessa
Respon què s’està fent.

Xavier Miquel
Pregunta què com poden votar a favor d’una cosa que no saben que serà. No? Ells amb 
això, amb el tema de participació hi ha una frase que els diuen per desestimar les 
al·legacions que és força curiosa. Llegeix “..Aquesta al·legació agrupa una sèrie 
d’actuacions que el Grup Municipal de les CUP considera innecessàries..” que això no 
ho diuen. La única que consideren innecessària, ho tornen a dir, és la del ascensor de 
l’Avinguda Catalunya, totalment innecessària però aporta cap justificació d’aquest criteri. 
Llegeix “..Els integrats del  govern municipal sí que han recollit, de fa temps, peticions 
ciutadanes a l’entorn d’aquests projectes que es consideren sòlides i que justifiquen 
sobradament les línies d’actuació...” Molt bé, volen veure quines són aquestes peticions 
ciutadanes, quan ho han fet perquè pot ser s’han perdut un procés de participació. Quines 
són aquestes peticions? Com les heu recollit? De qui las han recollit? Es que sinó això té 
un altre nom i és clientelisme. És una manera de fer “clientelar”. Perquè si ell, segons el 
que li ve o el qui no li ve, li diu una cosa o li diu altre i ell decideix per això.. llavors.. A 
més és que és un criteri que fan servir per desestimar l’al·legació per tant volen quines 
són aquestes peticions i com s’han formulat. Creuen que és bastant important. Més coses, 
el tema de projectes, ells ja han dit que no consideren que hi hagin obres necessàries o 
innecessàries però pot haver altres coses que la ciutadania consideri necessàries. L’equip 
de govern considera que això és molt necessari i potser ho és però és que també es poden 
destinar, com es va dir l’altre dia, en fer nous habitatges de protecció oficial, fer un pla de 
xoc per les infraestructures del servei d’abastament d’aigua són molts diners i pot ser ho 
tenen aquí i no saben qui ho pagarà. Es poden destinar a moltíssimes coses i ells han 
decidit que això es destini a això. Estan demanant que aquest sigui el procés participatiu. 
És l’únic que estan demanant i avui han vist el tema de la pàgina web que han publicat, 
no sap si avui, ahir o quan. La veritat és que sembla què s’ha fet tot a “corre cuita”. Què 
s’ha fet molt ràpid. A l’Avançada ja van explicar que es faria així, però a l’Avançada ho van 
explicar amb uns terminis diferents i amb un nom diferent, era “Corbera decideix” i ara es 
diu “Corbera participa”. Això pot despistar la gent perquè ningú sap de que va. Si, clar que 
si que pot despistar la gent. Estan parlant que els únics actes per informar d’això serà: a 
la fira de les barraques una exposició i una xerrada a mitjans de setembre. Això s’acaba al 
30 de setembre. No hi haurà res mes per explicar que existeix aquesta pàgina web? I 
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l’altre, ho pregunten, però amb quines tècniques amb quines assessores de participació 
treballen per fer aquestes coses? Perquè creuen que hi ha mancances greus aquí. Per 
exemple, si amb ell li ve de gust fer l’ascensor de l’Avinguda Catalunya i és una persona 
que viu on sigui com sap que pot costar això, no hi ha suport tècnic? Està previst suport 
tècnic? S’ha previst el suport tècnic de fer els projectes, de quin preu tenen? Val, únicament 
serà telemàticament això? No hi ha cap manera de reunions? Val, ell ho diu perquè avui fa 
deu anys, ells van fer una cosa que realment va ser un procés participatiu com va ser el 
Pla estratègic, els socialistes ho van fer llàstima que no es van aplicar cap de les 
puntuacions que sortien allà. Allò va ser un procés participatiu ben fet i creuen que poden 
aprendre molt d’allò i no es va fer amb dos mesos i mig. Es va fer amb un treball molt 
complet amb diagnosi amb entrevistes, 500 entrevistes. Va ser una cosa molt complerta. 
I perquè no ho fan un altre cop? Estan plantejant aquí canvis molt grans, si estan plantejant 
canvis grans, són 6.000.000,00 €. Que això es un tema que no han tingut des de fa molts 
i molts anys, moltíssims anys, d’inversió. Creuen que el tema aquests dels 300.000,00€, 
a part què és molt poc, es que la qualitat del projecte en si és molt baix. Primer, dubtem 
que es pugui informar en tan poc temps i desprès no veuen com, quin suport tècnic, quines 
discussions, aportacions hi pot haver. En principi res mes.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Diu què s’afegeix a tot el que ha explicat el Xavi Miquel. El principal, creu que l’ha dit al 
final. Un procés participatiu en un poble com el d’ells, va ser el que va liderar el govern 
socialista fa anys, molta gent va participar. El van fer d’una forma, amb el mètode “no 
político”, va ser la Universitat autònoma amb criteris tècnics, que va costar molts diners 
fer tot això, i es va fer i clar la senyora Boladeras deia que no s’havia pogut arribar a fer-
ho perquè l’oposició.. oposició?

Alcaldessa 
Diu què no, no, no. Perquè van anar a l’oposició.. quan es va acabar. Ara li contesta.

Antonio Moreno
Diu què ara porta vuit anys al govern, vuit anys al govern alguna cosa del que va demanar 
aplicar-la. Perquè va ser un procés de prendre l’opinió de la ciutadania de Corbera, molt 
ampla, però torna a dir, va ser un projecte que fa ver la Universitat autònoma de Barcelona, 
amb criteris. Clar que hi havia criteris polítics també però hi havia criteris tècnics i deia 
“..quanta gent pensa què..”. Havia 600, 400 ,200, estaven fetes entrevistes. Això és una 
cosa seria i ben feta i no ho fan els polítics, els polítics no saben d’això i el que sap molt 
que vagi a fer-ho fora perquè els polítics menteixen molt. Menteixen molt. Por lo tanto, 
algo en ocho años, señora Boladeras, de nueva alcaldesa podria haber hecho algo. Por lo 
menos, dado que fue un referente porque habian pocos pueblos pequeños a hacer un plan 
estratégico como el que hicieron ustedes. Que eran 10.000 habitantes entonces? Aquel 
plan estàtegico dijo que 40.000 habitantes no. És lo único que se ha respetado porque ha 
venido la crisis y se ha ido todo lo que era volver a construir en Corbera a pique. Bueno y 
a los de Corbera 2000 les costó no se cuantos millones una casa y ahora se vende por la 
mitad. Vaya chollo que han tenido los de Corbera 2000. Cuando crezca el euríbor, ya veran 
que pasa con los jóvenes y no tan jóvenes de Corbera 2000 y a otros que estan 
endeudados. Que ya verá como crece cuando les interesa a los de siempre, tienen poco 
dinero y quieren mas pues volveran. Va a cosas concretas, a él, exceptuando algunes cosas 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació d73cc95255844c6d8afa4477ab6d0ffb001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Acta  -

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ia
 A

b
ar

ca
 M

ar
tí

n
ez

28
/0

9/
20

17
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=d73cc95255844c6d8afa4477ab6d0ffb001


que no entiende pero la majoria de cosas que han explicado tienen sentido. Ha entendido 
a la señora Roca lo que se hará, el párquing de Can Margarit, que fa ja anys que es 
reivindica, que s’arranjarà un aparcament i trobar mes aparcaments i a Corbera alta que 
és el que té problemes, és el més necessari. Por que Corbera alta.. como tiene el 
cementerio allí al lado.. “pum” no existirá por que como siga así, no se hace nada por ella. 
Reivindica un projecto por ejemplo poner un semaforo de doble via, que quitaron en contra 
de los vecinos i volver a hablar de la doble via por que la gente que viene de Corbera alta, 
Herbatges.. tal, tal.. que son mucha gente, han de dar la vuelta al pueblo para ir al tal y 
te quedas abajo ya no subes no a comprar el Periódico. Si empiezan a activar la economia 
de Corbera alta, es que no hay nada, està todo cerrado. Llegas allí hasta el centro està 
cerrado, hoy si hoy no. No dice que no sea la solució pero en Flix hi ha un semàfor d’entrada 
i un altre de sortida i uns segons i passa tota la gent per allà. És la forma de comunicar. 
Es lo mateix que posar un pont a un riu, comunicar la gent de barris. Per tant Corbera alta, 
pot ser que un projecte que haurien de començar a valorar tots, si la viabilitat de la gent 
que vingués de Corbera alta puguin passar per enllà i no donar la volta al poble per anar 
a comerços de Corbera alta. Bé, li sembla molt bé tot el que ha dit. Lo de Corbera alta, 
senyora Rocas és prioritari. S’ha de fer com sigui que a Corbera alta hagin més 
aparcaments. Es veritat que tot el que és de la carretera depèn de la Diputació però s’ha 
d’arribar a un acord perquè és el poble d’ells. Tenen que arribar a un acord per combinar 
aparcaments com vida a Corbera alta. El regidor dóna vida a Corbera alta, ja fa dos anys 
que fa coses allà però es que feia vuit anys que no es feia res allà. La darrera vegada que 
va haver no se què medieval va ser ocho años y despues el regidor, con buen criterio, está 
haciendo cosas allá. És importante por que si no se hace nada nada. Y el Pessebre lo viven, 
ya ve que lo viven. No tiene solución el Pessebre, ya és un merito. Mas de usted que del 
equipo de gobierno pero eso és su opinón porque sabe que por muchas cosas le tiene 
mucho carino por lo “pencaire” que és. Al de serveis socials, que li té molt d’apreci, però 
ell li diria si alguna vegada s’han plantejat que Corbera baixa i Corbera alta és el 40-45% 
de la població i la resta està a urbanitzacions. Està per aquí, 60-40 o més encara. Doncs 
més a favor d’ell. Comencin ja a tenir idees que vagin per descentralitzar. Quants avis de 
Can Armengol, Can Socies.. parla de llocs una mica llunys, venen al Casal de les Magnòlies, 
cap. Li sembla bé l’arranjament del Casal però no és prioritat, la prioritat és a veure si 
posen un “Casalet” en un termini de 4-5-6 anys, a llarg termini, amb inversió, un “Casalet” 
en un àrea d’urbanitzacions, mirant habitants perquè l’avi vagi a un lloc proper on viu. 
Seria la forma de dir, “Corbera no té 32 urbanitzacions, Corbera té 4 zones” i fer-lo bé, per 
habitants, per economia, pel que sigui, moltes coses que ell ara no té idea. Segurament ja 
tocaria que la piscina que ompliran de terra, que vino el señor diputado y le dijo “oiga no 
me traiga mas a Corbera porqué yo he perdido el tiempo” porque lo único que se hizo allí 
fue meterle tierra a la piscina para que no se hiciera daño nadie y dejarla olvidada para 
siempre. Pues a lo major tocaria en aquella zona, señora Boladeras, hacer un plan de 
acción municipal. No el que él dice, sinó con los vecinos qué és lo que se puede hacer allí. 
Habla de descentralización, habla de tercera edad. Alguna cosa se podria hacer allí, 
comercios de proximidad para la gente que vive a ocho kilómetros. Ahora ya hay empreses 
privades que te colocan el pan en la puerta y hacer un lugar de encuentro para que la 
gente hable, esté allí en su lugar. De aquí són 9 kilómetros y la gente no baja, no pueden 
bajar porque aparcar és un desastre y cuesta dinero. Y mas cosas, esas són ideas que le 
gustaria que empezaran a tenir todos. Daria vida a Corbera, empezaria a ser 
estratègicament importante para Corbera a largo plazo. gobierne quien gobierne. eso 
afianciaria la presión de las urbanizaciones con el pueblo. Que cohesión pueden tenir la 
gente de las urbanizaciones si tienen que bajar a todo abajo. Para comprar a segon que 
hora ya compran donde les pilla, en Barcelona, Hospitalet porque llega aquí y a la una ya 
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esta cerrado todo. Todo eso és lo que és estratégico y lo que habria que hacer en un plan 
de inversión a largo plazo, que genere pie fuerte no de barro. Cuando deje usted el 
gobierno vuelve a caerse otra vez pero no lo deje tan endeudado como lo dejó cuando 
entraron en el gobierno ellos con 14.000.000,00 €. Los dejó pasmados a todos y con obres 
faraónicas que no sirven para nada que habria que reconvertir cuando lo herede el próximo 
gobierno, com el párquing de Sant Antonio. Y esas cosas que han costado el doble o mas 
de lo que estaba previsto. Eso és lo que ha pasado mientras usted gobernaba con ocho 
concejales. Lástima que entraron los de IiU y hicieron lo suficiente para que tuvieran solo 
cinco concejales y ellos se quedaron con uno. Pero ahora tendran más, tendrán más que 
los que se presenten. Nada mas.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Diu què primer de tot, estan parlant tots els grups municipals de diferents prioritats, però 
el cert és que l’element vital que ha de tenir un PAM que vulgui ser seriós, és un procés 
participatiu anterior del pressupost participatiu anterior, ho han dit. Ho han dit abans els 
altres companys de l’oposició. No ha de ser el grup municipal que estigui al govern qui 
decideixi les prioritats sinó què és necessari un procés participatiu anterior, de rigor, ampli, 
que sigui territorialitzat. Ells defensen que d’aquí en endavant per als processos 
participatius que s’esdevinguin siguin territorialitzats. No s’ha de pensar en una única 
Corbera sinó en diverses Corberes perquè al final és el que existeix al seu poble. I desprès 
esmentar que estan parlant que no s’ha fet un procés participatiu perquè en dos anys 
Esquerra ha estat incapaç de liderar un procés participatiu o de liderar l’aprovació d’un 
PAM i s’ha esperat fins que vostè, senyora Boladeras, està a l’alcaldia. El regidor Anducas 
deia que hi ha diferents pobles que fan una major o menor inversió en funció de la població 
o activitats econòmiques però s’ha estalviat de dir una cosa vital. És la voluntat política del 
que està al capdavant de l’Ajuntament, perquè la Dolor Sabater ho fa a Badalona, ha dit 
que un 45% estigui destinat al procés participatiu, no els diguin altra cosa, el que 
determina és la seva voluntat. Si volen cohesionar Corbera, pressupostos participatius 
centralitzats, a Can Palet, a la Creu Aregall, a Corbera Alta, a Corbera baixa. Perquè les 
seves inversions prioritàries siguin les que es realitzin. Perquè sinó els pot passar que 
aquells que estiguin mes mobilitzats siguin els que aconsegueixin les seves inversions i per 
tant descuidar certes zones que pot ser per la seva manca de mobilització o el seu poc pes 
demogràfic no han aconseguit les inversions que necessiten i que pot ser  són més 
prioritàries que altres. Per tant, entenen que aquests 300.000,00 € o la quantitat que ells 
consideren hauria de ser molt major, s’hauria de desgranar en els diferents territoris o al 
voltant del territori de Corbera, intentar destinar unes determinades quanties en funció del 
territori i aquell territori escollís les inversions que creu necessàries. Tornen a dir què ha 
estat per falta de decisió d’Esquerra Republicana què no ha tirat endavant un pressupost 
participatiu al PAM i que entenen que estan endavant d’una oportunitat perduda. Ja vindrà 
algú altre d’aquí dos anys que esperem que esmeni aquest error.

Alcaldessa
Diu què els vol dir que han de ser breus, s’està repetint argumentació que ja la han parlat 
cada vegada que han parlat d’aquest tema. Haurien d’avançar. El que està clar que tenen 
una manera diferent de veure, fins i tot entre ells. Llavors tot és opinable, totes les opinions 
mereixen respecte però les de ells també i les decisions que prenen ells també. El tema de  
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Projectes participatius ja ho explicaran, faran una presentació, explicaran tal com es fa. 
Ells treballen amb els mitjans que tenen també. El que no faran es destinar mes recursos 
al propi procés que no als diners que destinen a fer les obres dels projectes. Ho sent, tenen 
les persones que treballen a l’Ajuntament per fer aquesta tasca. Que no els sembla bé i 
que els sembla que cometen error, agraeix que ho diguin i esmenaran si realment 
consideren que és un error. Tot això ja es va dir, tampoc no avancem. Això no és un pla 
estratègic, això és un pla de mandat en que l’equip de govern de tots els ajuntaments 
exposa quines són les seves intencions, fonamentalment en la inversió dels anys en que 
estarà governant. Parlen de coses diferents, un pla estratègic és un pla estratègic però 
molt bé, aquesta és la seva opinió. Molt breu senyor Anducas i tancarien el debat.

Jordi Anducas
Diu que pot ser no s’ha entès. Sobre el projecte “Corbera participa” i abans es deia “Corbera 
decideix”, el canvi de nom es un tema estètic, creuen que “participa” abasta més. En quant 
a la campanya, avui comencen, no podien fer-ho abans perquè avui dona el tret de sortida 
amb el que ara faran que es votar la resposta a les al·legacions. D’aquí a setembre tenen 
per fer campanya de tots, ficaran “flyers”, faran pancartes, si cal fer mes reunions faran 
mes reunions. Amb tot el que estan fent, i ell personalment es fica a la motxilla, per 
comunicar que no falti. Faran servir tot el que puguin per que la màxima gent possible 
participi. Dir que això és de baixa qualitat, esperin una mica en veure com funciona, com 
la gent s’enganxa, no sap, com deia la senyora alcaldessa opinions així a la brava.. creu 
que s’ho han “currat”.. perdó?

Pregunten l’assessorament, de qui han tingut.

Jordi Anducas
Diu, assessorament, ho han fet de “collita pròpia”. No cal, hi ha coses que calen hi ha coses 
que no calen. Facin un repàs, ho ha dit aquí ha esmentat uns quants ajuntaments. Ells 
s’equiparen amb altres ajuntaments què estan en la línia, ni més ni menys. Di que això 
és.., esperin, ajudin-los. Un projecte de participació no ha de ser del govern, ha de ser de 
tots, d’associacions, d’entitats. Els conviden a què també ajudin a difondre, a que la gent 
participi, què totes aquestes coses que diuen no estan en el PAM, que les fiquin què es 
faran si la gent les vota. 

Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.
 
“Vots a favor: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Montserrat Febrero i Piera, Mercè 
Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado 
García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).

Abstencions: Alfonso Olarte Rodés (PP).

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

12. Aprovació festes locals 2018.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
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En el DOGC núm. 7381 de 31 de maig de 2017 s’ha publicat l’Ordre TSF/101/2017, de 
25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 
2017 i en concret l’article 2 determina que s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes 
i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

S’acorda:

PRIMER. Fixar que les festes locals a Corbera de Llobregat per a l’any 2018 seran les 
següents:

 Dimecres, 17 de gener
 Dilluns, 23 de juliol

SEGON. Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya.

Alcaldessa
Explica què les dues festes locals són el 17 de gener, la festa major d’hivern, festivitat de 
Sant Antoni, cau en dimecres per tant és festa local. En el cas del 22 de juliol que l’any 
que ve caurà en diumenge han acordat de proposar què es consideri festiu el dilluns, 
fonamentalment des de un punt de vista del comerç perquè passar-ho a dissabte entenen 
que el perjudica més a la dinàmica normal del comerç que no el dilluns. En aquest cas ho 
han posat el dilluns que serà 23 de juliol. Al no haver-hi intervencions, demana es passi a 
votació.

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

I PART CONTROL

13. Moció suport institucional i executiu al referèndum de l’1 d’octubre 2017 
(CDC). 

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

El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d'octubre de 2016, va aprovar una 
resolució que instà al govern a convocar un referèndum vinculant sobre la 
independència de Catalunya. Amb l'aprovació d'aquesta resolució (entre d'altres) i de 
la importància del moment històric que viu el nostre país, considerem que el 
municipalisme no pot restar al marge d'aquesta declaració del Parlament de Catalunya, 
que, amb la voluntat de donar resposta al mandat democràtic sorgit de les urnes i el 
convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes 
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d'un país, ha decidit concretar una data i definir així els passos que ens ha de portar 
cap a un nou model d'estat. 

Després de pràcticament cinc anys de debat polític i social entorn del procés 
d'independència engegat a Catalunya, les forces polítiques sobiranistes amb majoria 
al Parlament de Catalunya han emprat l'instrument que ha de permetre l'execució del 
dret a decidir del poble català; el compromís adoptat pel President de la Generalitat 
de Catalunya Carles Puigdemont de realitzar un referèndum d'autodeterminació amb 
data 1 octubre, ha de ser el desllorigador definitiu i el pas necessari per a culminar 
anys de mobilització política i social en favor de la independència. 

En aquest sentit, l'ajuntament de Corbera a través dels seus legítims representants de 
la ciutadania, entenem el referèndum d'autodeterminació com a via genuïnament 
democràtica per tal de resoldre el conflicte polític obert amb l'Estat espanyol. Una 
persona, un vot; i amb totes les garanties de poder exercir-lo lliurement i que el 
resultat d'aquest sigui plenament vinculant. El referèndum és una eina essencial i cal 
dur-lo a terme tant si és acordat amb l'Estat com si no, ja que el dret a 
l'autodeterminació dels pobles és avalat per organismes internacionals com l'ONU -
Carta de les Nacions Unides, 1951- ,i per la mateixa Declaració dels Drets Humans de 
1970 -tot poble té dret a la lliure determinació per enfrontar situacions de manca de 
representació o d'opressió per part d'un govern determinat-. Més enllà de les 
organitzacions polítiques, civils i culturals catalanes que s'han manifestat obertament 
independentistes, també n'hi ha que, malgrat no declarar- se independentistes, estan 
disposades a portar a terme aquest referèndum d'autodeterminació per tal de poder 
decidir lliurement quin ha de ser el futur polític de Catalunya. Un referèndum que té 
un amplíssim suport popular, de més del 80% de la població. 

Així mateix, la constitució de Catalunya en República ha d'impulsar un procés de 
reflexió constituent ampli, plural i participatiu que ens doti dels instruments i les eines 
per a governar-nos i, alhora, defineixi quines han de ser les normes fonamentals del 
nostre nou Estat. Sobretot però, és urgent generar un debat social sobre el nou model 
polític i social perquè la República Catalana no repeteixi fórmules del passat. Només 
una ciutadania activa, participativa garantirà un procés de canvi i millora política i 
social així com la supervivència de la mateixa República. 

Quan hàgem superat l'etapa del Referèndum caldrà iniciar ràpidament la del Procés 
Constituent i, per tant, caldrà haver-n'hi preparat els fonaments i la infraestructura 
adequada per iniciar aquest procés de manera massiva. El control social de la 
ciutadania sobre l'estat, haurà de garantir que totes les estructures de la república es 
sotmetran a la voluntat social majoritària i mai més, cap voluntat popular s'haurà de 
sotmetre a lleis injustes.

Els ajuntaments i els seus representants han de liderar des de la base social un procés 
que demana la implicació de totes les persones i institucions, que valoren la 
democràcia participativa com l'essència bàsica de qualsevol model de convivència i 
organització social. 

S’acorda:
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PRIMER. Que el Plenari de l'ajuntament de Corbera de Llobregat mostri el seu ferm 
compromís amb el Dret d'Autodeterminació dels Pobles. 

SEGON. Que el govern de Corbera de Llobregat i el plenari de l’ajuntament faci públic 
el seu suport institucional al referèndum d'autodeterminació que ha de celebrar-se a 
Catalunya ,el pròxim 1 d'octubre. 

TERCER. Que l'ajuntament de Corbera a través del seu govern, dels partits 
independentistes i dels partits demòcrates, participi activament en l'organització del 
referèndum a Corbera i es posi a disposició del govern i del Parlament de Catalunya 
per tal de col·laborar i facilitar amb tots els mitjans possibles l'execució del referèndum 
d'autodeterminació. L'ajuntament cedirà els espais municipals que calgui perquè la 
ciutadania pugui expressar-se democràticament. 

QUART. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.

Eric Blanco
Explica què és una Moció que presenta CDC, és una Moció oberta a l’adhesió als partits 
que vulguin per tant l’encapçalament i el nom dels partits és el de menys. Llegeix la Moció. 
Explica que plantegen aquesta Moció, de manera oportuna al seu judici, com una necessitat 
que presenta la ciutadania. El debat està al carrer, els pregunten constantment què passarà 
a Corbera sobretot a propòsit de les notícies i les declaracions què els polítics estan abocant 
als mitjans de comunicació. Volen saber quins mitjans i quina implicació tindrà el govern 
de Corbera i de l’Ajuntament en el seu conjunt en el seu procés, per tal de garantir el dret 
democràtic de la ciutadania a expressar-se lliurement, amb normalitat i amb els mateixos 
col·legis electorals què en qualsevol votació normal. És l’hora de parlar clar en termes 
democràtic i de posicionar-se. Ells volen pensar, senyora Boladeras, que ella no posarà cap 
entrebanc, no volen dubtar de les conviccions democràtiques de totes les persones que 
representen el PSC de Corbera però també són conscients que la pressió de l’Estat i dels 
partits unionistes i per tant del partit socialista a Catalunya i aquesta amenaça entenen 
què és lícit que els sobrepassi i entenen que arribarà un moment que hauran de prendre 
una decisió si posicionar-se al costat del poble i atendre amb normalitat o sucumbir a les 
amenaces dels lideres, els partits unionistes i per tant el mateix Estat de no fer o no 
permetre la votació amb normalitat a la ciutadania de Corbera. Ells no dubten en cap cas 
de la seva predisposició, els ha manifestat també en privat però si que volen que aquest 
Ple i aquest Ajuntament es posicionés clarament per tal de donar una resposta a la 
ciutadania de Corbera.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Demana la paraula per explicar el seu posicionament. Votaran a favor d’aquesta Moció i de 
fer una mica de reflexió sobre el seu context. Estan totalment d’acord sobre tot per la part 
expositiva. No es per posar ningú contra les cordes. Ells han tingut algun dubte sobre la 
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idoneïtat del moment o qui presenta la Moció. Potser hauria sigut millor consensuar-ho 
amb qui està en el govern. Forces independentistes hi ha en el Ple i ha una que està en el 
govern que és Esquerra Republicana. Creuen que era important tenir-la en compte si es 
presentava la Moció o no de com havia de ser aquesta Moció. Creuen important aclarir les 
coses, dir-les clares és un motiu molt fort per votar a favor d’aquesta Moció. Per ells el que 
és prioritari és que a l’1 d’octubre es dugui a terme el referèndum a Corbera amb les 
màximes garanties per totes bandes, hi ha molta gent que té moltes responsabilitats des 
de diversos llocs, des de el govern hi ha responsabilitats de cedir els espais, col·legis. 
Desprès hi ha les persones que participen als processos electorals i ja tenen l’experiència 
que es poden presentar com a voluntàries i les animen que ho facin i que l’Ajuntament 
expliqui que és bo que participin i que la responsabilitat és política, dels responsables 
polítics i no dels funcionaris/ies què participin aquell dia. Qui tenen les responsabilitats 
seran els regidors que governen, alguns han expressat que no faran cap entrebanc i altres 
que faran el que faci falta. Esperen que avui s’acabi d’aclarir. La CUP ofereix la seva 
col·laboració pel que faci falta perquè el 1 d’octubre hi hagi el referèndum amb les màximes 
garanties. En el Ple d’investidura van dir, si fes falta hi ha l’instrument de Moció de censura, 
ells estan “disposades”. Si el que fa falta és que entréssim en el govern, ells estan 
disposats. Si el que fa falta és que es deleguin responsabilitats en algú en concret per 
poder signar algun paper per fer un pas, per obrir alguna porta i algú no vol ver de l’equip 
de govern, aquí hi ha tres persones que estan disposades i dimitir l’endemà d’haver-ho fet, 
per tenir aquesta responsabilitat política. Fan aquesta oferta de col·laborar  i que és demani 
des de el govern perquè l’1 d’octubre a Corbera es pugui fer amb les màximes garanties. 
El que demanen a canvi és audàcia per part de l’Ajuntament i sobretot claredat i per això 
avui s’aprovi aquesta Moció i què s’expliqui com es durà a terme el referèndum l’1 d’octubre 
aquí a Corbera.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Diu què està totalment d’acord amb la Moció. Inclús els companys donaven l’opció per si 
creien que hi havia algun tema, o paraula que no estiguin d’acord estaven disposats a 
canviar-ho menys el fonamental. Hi està totalment d’acord i en no canviar ni una paraula. 
Amb el plantejament que ha fet l’Albert Cañellas està més allà d’acord, està totalment 
d’acord. Algú dirà que “aquest” és d’Iniciativa, Iniciativa va donant “bandazos”, doncs 
aquest regidor d’Iniciativa i Iniciativa de Corbera, des de el primer dia han dit que estan 
d’acord en tot. Ell s’afegeix també, que si en algun moment han d’agafar responsabilitats 
ells, que són d’oposició, estan disposats. No es tracta de que l’alcaldessa o l’equip de 
govern agafin tota la responsabilitat. Si en algun moment hi ha.. si avui guanyen i diuen 
que sí són responsables tots, ja ho saben i si van a la presó ja veuen el que han fet els 
tribunals tan desastrosos que tenen. El senyor Moreno que no soc indepententista, “lo digo 
claramente en el sentido de cultura y tal pero que tengo totdos los motivos que tienen los 
compañeros que votan por el Sí, a votar por el Sí y defenderlo. Y vuelve a repetir, y como 
oposición no quiere quedarse igual que han dicho ellos.. si quieren que firmen a un lado 
cuando tengan que hacer algo, el señor tal està de acuerdo, firmado. Lo firman, no hay 
problema y si hay alguna responsabilidad que vayan a ustedes y vengan a ellos también. 
Por que en esto y lo han discutido mucho en las asambleas de sus dos partidos, el partido 
y el que serà, donde hay mucha gente que està en desacuerdo pero también son mucha 
gente que estan totalment en la línia que él dice por tanto quieren la independéncia de 
Cataluña, Sí y Sí. Ya no el derecho a decidir, derecho a decidir y el dia que se vote este 
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regidor votarà que Sí. Ya lo ha dicho públicamente por que eso és un tema de dignidad, 
no és un tema político, derecho a votar y derecho a que este país, esta Nación que ha sido 
estrangulada totalmente, nos tienen, con una “colla” de persones que la inteligéncia no es 
su gran valor, que no han sido capaces de hacer nada ni dar un paso en ningún sentido. 
Es que la dignidad de la persona dice, que no es que hay derecho a votar, no, mas allà, 
éste que no es independentista votarà que Sí. En este caso està clarísimo por lo tanto esta 
és la opinión de Iniciativa no unánime pero como al final és majoria que opinan así, pues 
és la opinión de la majoria de Iniciativa en Corbera. Y a lo mejor los estatutos que se los 
està leyendo y releyendo quieren sancionarlos pero sancionen, si estan dispuestos a que 
los sancione el Gobierno. No los van a sancionar por que al final va a ser más la gente de 
los comunes y de Iniciativa y de Izquierda Unida que vayan a votar y una gran majoria 
votaran que Sí y otros votaran que No, que estaran en su derecho pero va a ser majoria, 
por mucho que la prensa caníbal les esté comiendo a trozos. Y nada mas, espera que el 
Gobierno haga lo que tiene que hacer.

Alcaldessa
Diu què passaran a votar però tampoc voldria que sembli que defugeix qüestions que se li 
diuen directament. Si que vol deixar clar, primer, s’ha de convocar el Referèndum i han de 
veure en quines condicions i que se’ls demana als Ajuntaments. Ella només dir, reitera, 
que ella no pensa posar cap obstacle però si que vol que quedi  clar que tampoc prendrà 
cap mesura que pugui afectar a la convivència de la ciutadania, que s’entengui. I tampoc 
prendrà cap mesura que pugui posar en perill la seguretat jurídica dels funcionaris i els 
treballadors municipals. Per consciència i perquè no té dret. Això si que vol que quedi clar. 
demana es passi a votació.

“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés, 
Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez 
i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC).

Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo 
Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). 

Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP).”

S’absenta de la sessió del Ple, el senyor Antonio Moreno.

L’alcaldessa dóna compte dels assumptes següents:

14. Donar compte Decret 1148/2017 Nova designació de membres de la Junta 
de Govern Local, delegació de competències i nomenament de tinents i 
tinentes d’alcaldessa. 

“En compliment del que determina l’art. 44 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, es dóna compte del Decret de 
l’Alcaldia 1148/2017, de 17 de juny, que literalment diu:

“Per Decret d’Alcaldia 1092/2015, de 15 de juny, publicat al BOPB de 3 de juliol de 
2015, es va procedir al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern 
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Local d’aquest Ajuntament, al nomenament entre aquestes membres de tinents i 
tinentes d’alcaldessa i a efectuar l delegació de competències corresponent en favor 
d’aquest òrgan.

Com a conseqüència del pacte subscrit entre l’equip de govern a l’inici d’aquest 
mandat, el 17 de juny de 2017 s’ha dut a terme l’elecció de la regidora Rosa Boladeras 
Serraviñals com a nova alcaldessa.

Aquest canvi en l’Alcaldia motiva la necessitat d’efectuar petits ajustos sobre el Decret 
1092/2015 en relació als membres que integren l’òrgan col·legiat. A més s’aprofita per 
clarificar algunes de les competències delegades anteriorment, si bé es tornarà a 
efectuar dita delegació en la seva totalitat per tal de facilitar la seva aplicació per part 
del personal municipal.

Per tot l'exposat aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l'article 
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en 
concordança amb l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

RESOL

PRIMER. Modificar puntualment el Decret 1092/2015, de 15 de juny, de conformitat 
amb el contingut de la resolució que ara es dicta amb el benentès que en tot allò que 
no sigui objecte de nova regulació continuarà plenament vigent.

SEGON. Nomenar membre de ple dret de la Junta de Govern Local d’aquest 
Ajuntament la regidora Montserrat Febrero i Piera (en substitució de la regidora Rosa 
Boladeras Serraviñals).

En conseqüència, la Junta de Govern Local, presidida per l’Alcaldia, estarà integrada 
pels membres següents: 

- Montserrat Febrero i Piera
- Ramón Gabarrón Rubio
- Mercè Rocas i Rubió
- Jordi Anducas i Planas
- Carme Benito Gómez

TERCER. Efectuar nou nomenament de tinents/tes d’alcaldessa a favor dels membres 
de la Junta de Govern Local següents:

- Primera tinenta d'alcaldessa: Montserrat Febrero i Piera
- Segon tinent d'alcaldessa: Ramón Gabarrón Rubio
- Tercera tinenta d'alcaldessa: Mercè Rocas i Rubió

QUART. Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions següents, en substitució 
de les contingudes al Decret 1092/2015:
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a) Les contractacions i concessions administratives sempre que el seu import 
no superior el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol 
cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan 
la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat 
de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici ni la quantia assenyalada. Aquesta 
delegació compren tots els actes inherents a l’expedient com ara pròrrogues, 
rescats, resolucions, etc..., amb excepció d’aquells actes d’impuls de la 
contractació, que queden reservats a l’Alcaldia. 

Resten exclosos d’aquesta delegació aquells contractes que segons el Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques (o normativa que el substitueixi) 
tenen la consideració de menors. 

b) Les concessions sobre béns i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes 
a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos 
ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com les 
alienacions de patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia 
indicats, amb excepció d’aquells actes d’impuls, que queden reservats a 
l’Alcaldia.

c) Les cessions de béns patrimonials declarats béns no utilitzables i les cessions 
d'ús de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu 
valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres 
milions d'euros, amb excepció d’aquells actes d’impuls, que queden reservats a 
l’Alcaldia.

d) L'acceptació de béns a títol lucratiu, de caràcter incondicional (article 31 del 
Decret 366/1988, de 17 d'octubre, Reglament de patrimoni dels ens locals.) així 
com l’acceptació de la cessió obligatòria i gratuïta efectuada de manera 
anticipada de béns afectats per sistemes urbanístics pel planejament, de 
conformitat amb la normativa urbanística.

e) La declaració de béns com a no utilitzables (article 13 del Decret 366/1988, 
de 17 d'octubre), amb excepció d’aquells actes d’impuls, que queden reservats 
a l’Alcaldia.

f) L'aprovació dels projectes d’obres i de serveis, així com l’aprovació de la 
documentació tècnica referida a obres de conservació i de manteniment, 
reparacions menors o simples instal·lacions complementàries en els edificis 
municipals, als quals fa referència l'art. 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, quan la Junta de 
Govern Local sigui l’òrgan competent per a la seva contractació o concessió i 
estiguin previstos en el pressupost.
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g) La incoació i resolució d’expedients de subhasta pública de béns mobles i 
immobles quan per la seva quantia no siguin de competència del Ple municipal, 
amb excepció d’aquells actes d’impuls, que queden reservats a l’Alcaldia.

h) L’aprovació inicial del planejament derivat dictat per al desenvolupament del 
planejament general, inclosa la suspensió de tramitacions i llicències, les seves 
modificacions.

i) L’aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística del 
planejament previstos a l’article 119 del TRLUC i la seva modificació, així com 
els acords relatius al sistema d’actuació per expropiació i els relatius a la 
determinació i, en el seu cas, modificació del sistema d’actuació i/o modalitat.

j) L’aprovació inicial i definitiva dels projectes d’urbanització i dels 
complementaris previstos en els articles 96 a 98 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, que aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

k) La resolució dels recursos d’alçada contra acords de caràcter administratiu 
de les Entitats Urbanístiques Col·laboradores.

l) L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la 
plantilla aprovats pel Ple municipal, l’aprovació de les bases de les proves per a 
la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, 
quedant reservada a l’Alcaldia l’aprovació dels requisits tècnics per a participar 
en processos derivats de subvencions que tinguin per objecte el foment de 
l’ocupació.

m) L’aprovació de convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades 
en relació amb matèries o àmbits d’actuació quan no estiguin legalment 
atribuïts al Ple i sempre que no comportin una despesa plurianual o altres 
obligacions que corresponguin al Ple i no hagin estat delegades.

n) La convocatòria de subvencions en concurrència competitiva, la resolució 
dels expedients de concessió de subvencions en totes les seves modalitats així 
com l’aprovació dels convenis reguladors de les subvencions de concessió 
directa. Aquesta delegació no inclou la relativa a aquells actes d’impuls i/o de 
tràmit, els quals queden reservats a l’Alcaldia.

o) La sol·licitud i acceptació de subvencions i qualsevol altra ajuda econòmica 
que atorguin a l'Ajuntament altres administracions públiques o persones 
físiques o jurídiques en les que es requereixi de forma expressa acord de l’òrgan 
competent, la competència de les quals no estigui atribuïda expressament al 
Ple municipal per les bases reguladores de les subvencions o per normativa 
sectorial.

p) La convocatòria de concurs i atorgament o denegació d’autoritzacions en el 
mercat de venda no sedentària. Les altres formes de finalització del 
procediment, com ara el desistiment o la renuncia, i aquells actes d’impuls de 
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la tramitació dels expedients quedaran reservats a l’Alcaldia. De la finalització 
d’expedients per renuncia o desistiment es donarà compte a la Junta de Govern 
Local.

q) La resolució dels recursos administratius així com de les reclamacions 
administratives prèvies a la via judicial que s'interposin contra actes definitius 
o de tràmit dictats per la Junta de Govern Local en l'exercici de les seves 
competències.

r) L’execució de resolucions judicials dictades en impugnació d’actes 
administratius de l’alcaldessa o la Junta de Govern Local.

s) L’aprovació del Pressupost anual de Tresoreria.

t) L’actualització i/o revisió de les rendes dels habitatges de protecció oficial de 
titularitat municipal.

u) En general qualsevol competència delegable atribuïda a l’Alcaldia per la 
legislació vigent, sempre que no hagi estat delegada expressament en un altre 
òrgan i que l’alcaldessa sotmeti a acord de la Junta de Govern Local.

CINQUÈ. Determinar que les determinacions d’aquest Decret entraran en vigor al dia 
següent al de la seva signatura i tenen caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
de revocació i advocació de l’òrgan delegant.

SISÈ. Notificar la present resolució a les persones interessades i als diferents 
departaments municipals.

SETÈ. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
tauler d’edictes electrònic i al portal de transparència de la Corporació, i donar-ne 
compte al Ple municipal en la primera sessió que es dugui a terme.”

15. Donar compte Decret 1147/2017 Modificació de la delegació de 
competències en favor de regidors i regidores. 

“En compliment del que determina l’art. 44 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, es dóna compte del Decret de 
l’Alcaldia 1147/2017, de 17 de juny, que literalment diu:

“Per Decret d’Alcaldia 1093/2015, de 15 de juny, publicat al BOPB de 3 de juliol de 
2015, es van determinar les àrees de gestió municipal i es va efectuar delegació de 
competències en favor de tinents i tinentes d’alcaldessa i/o regidors i regidores.

Com a conseqüència del pacte subscrit entre l’equip de govern a l’inici d’aquest 
mandat, el 17 de juny de 2017 s’ha dut a terme l’elecció de la regidora Rosa Boladeras 
Serraviñals com a nova alcaldessa.
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Aquest canvi en l’Alcaldia motiva la necessitat d’efectuar petits ajustos sobre el Decret 
1093/2015 en el sentit que es dirà. Per tot l'exposat aquesta Alcaldia, en ús de les 
competències atribuïdes per l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases de règim local, en concordança amb l'article 53.1, del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya,

RESOL:

PRIMER. Modificar puntualment el Decret 1093/2015, de 15 de juny, de conformitat 
amb el contingut de la resolució que ara es dicta amb el benentès que en tot allò que 
no sigui objecte de nova regulació continuarà plenament vigent.

SEGON. Revocar les delegacions conferides en el Decret 1093/2015 a favor de la 
regidora Rosa Boladeras Serraviñals.

TERCER. Efectuar a favor de la regidora Montserrat Febrero i Piera les delegacions 
generals i particulars de competències en relació a les atribucions de proposta, impuls, 
gestió i resolució dels assumptes corresponents a l’Àrea de Medi Ambient i l’Àrea de 
Via Pública i Habitatge, de conformitat amb les determinacions que per a aquestes 
àrees s’estableixen al Decret 1093/2015.

QUART. Determinar que aquest Decret entrarà en vigor en el moment de la seva 
signatura i produirà plens efectes jurídics prèvia acceptació expressa o presumpta per 
part de la persona delegada. S’entendrà acceptada la delegació de forma tàcita si en 
el termini dels tres dies següents al de la seva notificació no efectua manifestació 
expressa de la no acceptació. 

CINQUÈ. Notificar aquesta resolució a la persona interessada, ordenar la seva 
publicació al BOPB, al tauler d’edictes electrònic i al portal de transparència de la 
Corporació i donar-ne compte al Ple municipal per al seu coneixement en la primera 
sessió ordinària que es dugui a terme..”

16. Donar compte Decret 1146/2017 l’acceptació del règim de dedicació 
exclusiva del càrrec d’alcaldessa.

“Per Decret 1146/2016, de 17 de juny, s’ha modificat l’apartat primer del Decret 
1211/2015 en el sentit de determinar que amb efectes del 17 de juny de 2017 els 
membres de la Corporació que desenvoluparan els seus càrrecs en règim de dedicació 
exclusiva són:

Alcaldessa Rosa Boladeras Serraviñals
Tinents/es d’alcaldessa Mercè Rocas i Rubió
Regidors delegats Alfredo Prado Garcia

                                      Arturo Martínez Laporta
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En compliment del que determina l’art. 13.4 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, es dóna compte al Ple de 
l’acceptació del règim de dedicació efectuada per l’alcaldessa, mitjançant escrit de 19 
de juny de 2017.”

17. Donar compte Decret 1145/2017 Modificació de nomenament de 
membres en òrgans de participació. 

“Es dóna compte del Decret 1145/2017, de 17 de juny, rectificat per Decret 
1281/2017, en compliment del que determina l’apartat Tercer de la mateixa disposició. 
La resolució literalment diu:

“ El Ple municipal, en sessió extraordinària de 17 de juny de 2017, ha proclamat Rosa 
Boladeras Serraviñals com a nova alcaldessa.

Aquest canvi en l’Alcaldia motiva la necessitat d’efectuar petits ajustos en matèria de 
cartipàs municipal derivats de la nova situació i/o fruit de la petició efectuada per algun 
dels grups municipals. 

Entre aquestes modificacions figura la relativa a la designació de la representació 
municipal en diversos òrgans efectuada tant per decrets d’Alcaldia com per acords 
plenaris, segons els casos. 

En relació als nomenaments que són competència de l’Alcaldia s’han dictat, entre 
d’altres, els decrets següents:

- Decret d’Alcaldia 1261/2015, de 7 de juliol, de nomenament de membres dels 
següents òrgans de participació sectorial:

- Consell Sectorial de l’Esport
- Consell Sectorial de Comunicació
- Consell Sectorial de Joventut
- Consell Sectorial de la Gent Gran
- Comissió Nomenclàtor

- Decret d’Alcaldia 1805/2015, de 25 de setembre, de nomenament de membres 
del Consell Escolar Municipal. 

En data 15 de juny de 2017, el grup municipal d’ERC ha presentat escrit en el que 
comunica el nou vocal a designar en el Consell Escolar Municipal, amb efectes de 17 
de juny de 2017. 

Per tot l’exposat Aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l’article 
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 
53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya

RESOL
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PRIMER. Modificar, amb efectes 17 de juny de 2017, el nomenament efectuat com a 
membres integrants dels òrgans de participació que tot seguit es relacionen en favor 
de les persones següents: 

- CONSELL SECTORIAL DE LA GENT GRAN

Presidenta: Rosa Boladeras Serraviñals

- COMISSIÓ NOMENCLÀTOR

Presidenta: Montserrat Febrero i Piera

- CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Presidenta: Rosa Boladeras Serraviñals

Vocal: Montserrat Febrero i Piera (en substitució de Mercè Rocas i Rubió).

SEGON. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, al personal de 
l’Ajuntament dels departaments implicats i als portaveus dels diferents grups 
municipals. 

TERCER. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple municipal en la propera sessió que 
se celebri i ordenar la publicació del seu contingut al Portal de transparència de la 
Corporació.”

18. Donar compte Decret 1177/2017 Modificació de membres integrants de 
la Comissió Assessora i de la Comissió Especial de Comptes.

Es dóna compte del Decret 1177/2017, de 17 de juny, modificat per Decret 
1281/2017, de 5 de juliol, en compliment del que determina l’apartat Tercer de la 
mateixa disposició. La resolució literalment diu:

“El Ple municipal, en sessió extraordinària de 30 de juny de 2015, va constituir la 
Comissió Assessora, com a comissió informativa de caràcter permanent, i la Comissió 
Especial de Comptes, definint en ambdós casos la seva composició, el sistema de 
votació, el règim de sessions i el quòrum d’assistència.

Mitjançant Decret d’Alcaldia 1260/2015, de 7 de juliol, es van nomenar els membres 
integrants d’aquests òrgans a proposta dels diferents grups municipals. 

A la vista dels pactes subscrits per l’equip de govern a l’inici del mandat i davant el 
canvi d’Alcaldia previst, el grup municipal d’ERC ha presentat escrit el 15 de juny de 
2017 en el que comunica, amb efectes del dia 17 de juny de 2017, la modificació en 
la designació de la persona que actuarà com a vocal en la Comissió Assessora. 
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D’altra banda el Ple municipal, en sessió extraordinària celebrada el 17 de juny de 
2017, ha proclamat com a nova alcaldessa la regidora Rosa Boladeras Serraviñals, qui 
assumirà la Presidència d’aquests dos òrgans.

En conseqüència aquesta Alcaldia, 

RESOL:

PRIMER.- Modificar, amb efectes 17 de juny de 2017, els nomenaments efectuats al 
Decret d’Alcaldia 1260/2015 determinant els canvis següents: 

- Presidència de la Comissió Assessora i de la Comissió Especial de Comptes:  
Rosa Boladeras Serraviñals

- Vocal representant del Grup Municipal d’ERC en la Comissió Assessora: 
Montserrat Febrero i Piera. 

SEGON. Notificar aquesta Resolució al personal de l’Ajuntament així com als portaveus 
dels diferents grups municipals per al seu coneixement i als efectes que corresponguin.

TERCER. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple municipal en la propera sessió que se 
celebri i ordenar la seva publicació en el Portal de transparència.”

19. Donar compte modificació de la designació de portaveu dels grups 
municipals del PSC i d’ERC.

“Ple municipal, en sessió extraordinària de 30 de juny de 2015, va restar assabentat 
de la constitució i integrants dels diferents grups municipals de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat, de la seva denominació i de la designació de portaveu titular i 
suplents de cadascun d'ells.

Com a conseqüència dels pactes subscrits per l’equip de govern a l’inici del mandat el 
Ple municipal, en sessió extraordinària celebrada el 17 de juny de 2017, ha proclamat 
com a nova alcaldessa la regidora Rosa Boladeras Serraviñals.

Aquests fets han motivat diferents modificacions en el cartipàs municipal, entre les 
quals es troba la relativa a la modificació de la designació de portaveu efectuada pel 
grup municipal d’ERC, el 14.06.2017 i pel grup municipal de PSC, el 23.06.2017.

De conformitat amb la normativa aplicable, s’ha d’entendre que d’aquesta modificació 
s’ha de donar compte al Ple municipal, per resultar aplicable el mateix procediment 
que l’establert per a la creació dels grups municipals.

Per tot l’exposat el Ple Municipal,

ACORDA
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ÚNIC. Donar-se per assabentat de la modificació de la designació de portaveu dels 
grups municipals del PSC i d’ERC, d’acord amb el detall següent:

Grup Municipal del PSC
Rosa Boladeras Serraviñals
Alfredo Prado García Portaveu
Carme Benito Gómez
Ramón Gabarrón Rubio Portaveu suplent

Grup Municipal d’ERC
Montserrat Febrero i Piera Portaveu
Mercè Rocas i Rubió Primer portaveu suplent
Arturo Martínez i Laporta Segon portaveu suplent
Jordi Anducas i Planas Tercer portaveu suplent”

20. Donar compte Decret 1212/2017 modificació del càrrec dels membres 
que integren la Comissió Mixta amb l’AMB per a l’anàlisi de la prestació del 
servei d’abastament domiciliari d’aigua potable al municipi així com la seva 
gestió.

Es dóna compte del Decret 1212/2017, de 26 de juny, en compliment del que 
determina l’apartat Tercer de la mateixa disposició. La resolució literalment diu:

“Per Decret d’Alcaldia 2247/2016, de 29 de novembre, es va efectuar la designació 
dels integrants de l’Ajuntament en la Comissió Mixta a constituir per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona amb l’objecte d’analitzar la prestació del servei 
d’abastament domiciliari d’aigua potable al municipi així com la seva gestió.

Aquesta resolució va ser notificada a l’AMB el 7 de desembre de 2016 (E/007695- 
2016).

El 17 de juny de 2017 s’ha dut a terme l’elecció de la regidora Rosa Boladeras 
Serraviñals com a nova alcaldessa. Aquest canvi fa necessària la modificació d’alguns 
aspectes inherents al cartipàs municipal per tal d’adequar les resolucions dictades a 
l’inici del mandat a la nova realitat organitzativa.

Aquest és el cas de la designació dels representants en la Comissió Mixta de l’aigua, 
que si bé continuarà estant integrada per les mateixes persones, algunes d’aquestes 
han vist modificat el seu càrrec.

Per tot l’exposat Aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l’article 
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 
53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya

RESOL
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PRIMER. Modificar, amb efectes 17 de juny de 2017, la designació dels representants 
de l’Ajuntament que formaran part de la Comissió Mixta a constituir per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona amb l’objecte d’analitzar la prestació del servei 
d’abastament domiciliari d’aigua potable al municipi així com la seva gestió, que 
quedarà de la manera següent:

Rosa Boladeras Serraviñals, alcaldessa
Montserrat Febrero i Piera, primera tinenta d’alcaldessa
José Antonio Andrés Palacios, regidor de Serveis Públics
Xavier Miquel i Pons, regidor de la CUP (membre de l’oposició)
Maria Abarca Martínez, secretària general
Javier Vicen Encuentra, interventor de fons municipals
Raúl de Miguel Rodríguez, tècnic municipal

SEGON. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

TERCER. Donar compte d’aquesta resolució al Ple municipal en la propera sessió 
ordinària que celebri.”

Es torna a incorporar a la sessió del Ple, el senyor Antonio Moreno.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Pregunta pel tema de la dedicació i els sous, com queda. L’alcaldessa passa de 35.000,00 
€ a 45.000,00 € es així? I el lloc que ocupava la regidora Boladeras ara qui el te? Quins 
són els membres tenen dedicació exclusiva o..

Alcaldessa
Respon què no hi ha cap increment de cap persona que passi a tenir dedicació exclusiva 
que no la tenia. De el canvi de tinent d’alcalde a alcaldessa és dedicació exclusiva igualment 
i l’únic que canvia és la quantitat a percebre que com diu com a primera tinenta 
d’alcaldessa eren 38.000,00 € bruts anuals i com alcaldessa són 45.000,00 € bruts anuals. 
Ho van comentar quan van discutir els pressupostos.

Xavier Miquel
Diu què el segon tema era la Comissió Mixta de l’Aigua, els agradaria saber quan es fa la 
primera reunió perquè ja fa un any.

Alcaldessa
Respon què ho han reclamat repetidament i la veritat és que l’AMB no els ha convocat 
encara. 

Xavier Miquel
Diu què no es la informació que tenen perquè els saben que van demanar al juliol de l’any 
passat però la insistència tampoc ha estat..
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Alcaldessa
Respon què de paraula, cada cop que van a l’AMB la senyora Febrero com ella mateixa ara 
i us han de dir que no pinta massa be tampoc. No acaba de prendre un rumb, totes les 
negociacions i no s’està avançant en aquest tema de la Comissió mixta i en el tema de 
tractar, encara que no fos la Comissió mixta, en el tema d’aclarir exactament per on anirà 
exactament l’AMB en la gestió de l’aigua. No ho saben. Ells van demanar, fins i tot, 
assessorament respecte tant de les infraestructures i alternativament per si han d’elaborar 
un plec que també els ajudes i si posessin en debat el tema de portar-ho directament des 
de l’Ajuntament, que els ajudessin a fer el balanç econòmic, que es necessita de les 
inversions que s’han de fer i està bastant parat tot plegat.

Xavier Miquel
Diu què sembla què la predisposició de l’AMB com a mínim que la gerència de l’AMB que 
són de medi ambient és de tirar endavant això. 

Alcaldessa
Respon què el moviment es demostra caminant i és això.

Xavier Miquel
Demanen això, que s’insisteixi, ells també insisteixen pel seu compte però si s’ha clarificat 
ja aquí quins són els membres de la Comissió..

Alcaldessa
Contesta què no ha estat un obstacle per convocar-la. Dóna la paraula a la senyora 
Montserrat Febrero.

Montserrat Febrero
Diu què ells, en el moment què ho van decidir ja van comunicar a l’AMB qui formaria part. 
Aquest mes han rebut de l’AMB dient-los que ho presentarien segurament en el Ple del 
mes de juliol, els han assegurat i no sap si anirà o no anirà i que a posteriori faria falta que 
els diguessin una altra vegada qui formaria part d’aquesta Comissió. Ells s’han anticipat ja 
que en l’altre ella era l’alcaldessa i estava la Rosa com a primera tinent d’alcaldessa i els 
han enviat. 

Xavier Miquel
Diu què de tota manera s’ha d’intentar que això es convoqui, això s’ha de fer ja. Aquest 
pla de xoc s’ha de fer passi el que passi. Saber de quins diners estan parlant i també el 
tema de l’Àrea, quan van anar a parlar per primera vegada, l’única opció que plantejaven 
era que passes a l’empresa mixta. Entenen que si ara s’ha plantejat altres tipus, com es 
va dir al Ple, doncs ho celebren. Ja saben que ells estan per la municipalització de l’aigua. 
En aquests sentit també, demanar al regidor de servies públics el senyor Palacios, és una 
llàstima que ho hagin de fer aquí però el setembre de l’any passat es va fer una xerrada 
per la municipalització, el regidor va venir i assegurar que tenia tot de documentació que 
es va parlar en aquella xerrada. Se’l va demanar el dia 8 de febrer, es va demanar per 
instància que se’ls donés aquesta documentació el dia 15 de febrer, els van contestar que 
si, fa un mes van demanar com estava aquesta documentació se’ls va dir que si segueixen 
sense rebre res. Ho demanen des d’aquí, des del Ple i que està passant amb això si al 
setembre ja ho tenien com és que un any gairebé després no ho tenen ells.

Alcaldessa
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Diu què quasi bé han entrat en precs i preguntes. Pregunta si d’aquets punt no hi ha res. 
Si els sembla contestaran com si estiguessin a l’apartat de precs i preguntes i desprès si 
hi ha altre pregunta contestaran també. 

José Antonio Andrés Palacios
Respon què fa quinze dies, no arriba a tres setmanes que els va notificar l’AMB els membres 
que proposaven i que s’aprovaria per tant no s’ha accelerat perquè primer s’havia de 
nomenar la Comissió. Ara està nomenada i s’ha d’aprovar per un Ple. Això per un costat. 
Ells mai han dit que volien la mixta, van dir que volien incorporar a l’AMB. La mixta és una 
opció que ells proposen i ells no l’accepten. Ells estan dient d’incorporar-se dintre de l’AMB 
i ells la CUP plantegen l’altre opció. I desprès, el dia 15 van presentar per instància i els 
van notificar que demanarien a Sorea perquè els passessin tota la documentació. La 
setmana passada Sorea va presentar tota la documentació i avui ha signat tota la 
documentació que els passaran a ells amb un link perquè pesa una mica i es poden 
descarregar tota la documentació amb excepció del Padró de l’aigua. I ja s’explica al ser 
dades particulars pel tema de la protecció se’ls passa les quantitats d’abonats però no el 
Padró. De la resta estava tot, hi ha un tema que demanaven de Sorea del clavegueram i 
els informa que Sorea no te res amb el clavegueram, això és a banda. Sorea fa un tràmit 
què és cobrar la taxa però no porta el clavegueram d’aquest municipi. És un tema de 
l’Ajuntament, per tant això tampoc vindrà. I desprès de la tecnologia de l’ATLL és alien 
amb ells, és una informació què en tot cas es pot demanar amb ells però la seva tecnologia 
amb ells no té cap relació, no és competència. Per tant si volen alguna informació podrien 
demanar-la però també la poden demanar ells directament. Aquesta documentació està a 
la seva disposició, si tenen qualsevol dubte si un dia volen quedar per comentar-ho no hi 
ha cap problema. Pensa que s’ha passat tota la informació, el gros del que feia falta i si no 
s’ha fet abans és perquè no volien ni equivocar-se de documentació i també volien 
comprovar que aquesta la recolzava la de Sorea. I per qualsevol ampliació de documentació 
estan pendents que abans de l’estiu tinguin un esborrany per poder comentar-lo.

Xavier Miquel
Diu gràcies per la documentació perquè si ha estat avui, no ho han vist. Sobre el tema de 
la relació de l’AMB acaba de comentar que l’equip de govern no vol la mixta sinó que volen 
incorporar-se a l’AMB. Tampoc no ho entenen això. Si els hi poden aclarir. El decret que 
van presentar al Ple que gràcies a què ells van pressionar es va canviar ..

Alcaldessa
Explica què Comissió mixta .., partien de la base que la competència és metropolitana. 
Desprès va haver un canvi, un decret posterior. Quan ells van a l’AMB estan demanant que 
se’ls incorpori com la resta de municipis. La manera com ho gestioni l’AMB, si ho fa amb 
l’empresa mixta o ho fa, perquè ara també s’està repensant la resta de l’Àrea com ho farà. 
Ells parteixen de la base, desprès ja estudiaran amb més profunditat que és avantatjós. 
Per les característiques del municipi, longitud de canonades, impulsions, cost que té de la 
xarxa, per raons d’economia d’escala els sortiria avantatjós pertànyer a l’AMB perquè els 
permetria rebaixar tarifes de l’aigua i probablement sortirien guanyen com a ciutadans. 
D’acord, porten números, porten números. Però ells no van a l’AMB dient de quina manera 
han de gestionar, com si ho fan directament. El que van anar a plantejar i han estat 
treballant conjuntament perquè coneixen l’estat de la xarxa, saben les inversions que cal 
fer etc. Han fet tot un procés que els han ajudat a repassar tot el contracte amb 
l’adjudicatari actual que és Sorea, saben de la xarxa. Perquè com era un projecte de l’Àrea 
i anaven a incorporar-los tot aquests procés dels projectes d’obra que s’han de fer amb el 
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1.400.000,00 € què són les obres que Sorea ha deixat fetes abans que s’acabi la concessió 
de 2019. Ho han fet conjuntament amb els tècnics de l’AMB justament perquè es 
considerava que això passaria a ser responsabilitat directa seva. Aquesta era la seva idea, 
és que per llei, a no ser que desprès s’ha modificat, per llei ells tampoc no poden treure a 
concurs ni parlar de cap mesura perquè és una competència metropolitana. Això ara s’ha 
canviat i ja veuran com evoluciona. Però aquest és el tema, ells no van anar a dir com han 
de gestionar, van anar a dir que se’ls acabava la concessió i que han de fer perquè ho 
assumeixin ells. Aquest és el tema. Desprès han hagut canvis, tant normatius com també 
amb la problemàtica que hi ha amb el litigi que està en els tribunals de l’empresa Mix. Aquí 
ells no entren però si que hi ha una preocupació que s’està esgotant el temps i és un servei 
essencial i han de garantir tant en la prestació del servei i ho han de poder preparar amb 
temps perquè això no s’improvisa.  

Xavier Miquel
Diu què només si es diu que ells no creuen que sigui així, passar a l’empresa mixta 
metropolitana sigui reduir el preu a la tarifa, si es diu que es presentin proves perquè sinó 
és que no es veritat. 

Alcaldessa
Respon, de tota manera ells mateixos no tenien clar de quina manera, si treien una altre 
concessió a banda. Tenia municipis adjudicats, el contracte s’havia de canviar i no sabien 
si podien incorporar-se altres municipis. Ella el plec no el coneix i no saben si preveu que 
es vagin incorporant municipis o als municipis que s’incorporin, l’AMB, havia de fer una 
licitació a banda. Els van comentar que encara no tenien clar. Dóna la paraula a la senyora 
Montserrat Febrero. 

Montserrat Febrero
Diu què els havien dit que presentarien en el Ple, que no ho sap si al final ho presentaran 
ara o serà en el de setembre, diu molt clar que en data 27/07/2016 s’ha notificat a l’AMB 
l’acord adoptat pel Ple... i llegeix : “..constituir una comissió mixta per l’anàlisi de 
l’estament domiciliari de l’aigua potable de l’Ajuntament de Corbera..”. Ells nomenen als 
que seran representants de l’AMB, llegeix: “.. establir com funcions de la Comissió mixta 
les següents, anàlisi tècnic i valoració econòmica del pla d’inversions i de l’estament dels 
últims, estudi de diferents models de gestió de l’abastament aplicable al municipi de 
Corbera de Llobregat, anàlisi tècnic dels bens i elements als efectes del servei de 
l’abastament, estudiar i proposar si s’escau els canvis d’adscripció patrimonial   dels actius 
i passius del serveis de l’abastament d’aigua potable al municipi de Corbera de Llobregat 
amb efectes de l’acord d’intervenció que adopti l’Ajuntament i sol·liciten a l’Ajuntament de 
Corbera que procedeixi a nomenar als membres representants..” i s’han anticipat ja a 
enviar-ho que nos sigui això un fre perquè passa el temps. Aquí no hi ha res tancat, ja 
parlaran.

L’alcaldessa dóna compte dels assumptes següents:

21. Donar compte d’altres resolucions d’Alcaldia i/o assumptes de 
competència plenària.

1. De les dones víctimes de violència masclista.
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El transcurs d'aquest 2017 ens ha portat 32 feminicidis. Les xifres extraoficials 
ascendeixen fins a 39, donat que tenen en compte als infants i als familiars que han 
mort en el moment d'execució d'algun d'aquests femicidis.

Des d'aquest ajuntament volem refermar la condemna a totes les formes de violències 
que pateixen les dones. I entre aquestes formes, ara que s'apropa la festa major, no 
podem obviar d'assenyalar la violència sexual. Aquesta violència és una de les formes 
més freqüents, en temps de guerra i en temps de pau.

A Espanya cada any es donen al voltant de 7.000 denúncies d'agressions sexuals, 
segons les dades facilitades pel “Instituto de la Mujer”. A l'Hospital clínic atenen uns 
200 casos anyals, i no atén a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. El 95% de les 
persones agredides sexualment són dones. En el 40% dels casos els 
agressors són persones conegudes. És un problema social plenament vigent, del qual 
encara manca denunciar i recollir dades de les vexacions sexuals que es 
produeixen, tot i que no arriben a grau de violació.

2. Del decret d’alcaldia 1253 de 28 de juny de 2017 de designació com a tresorera 
accidental de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat de la senyora Maria Abarca 
Martínez.

“DECRET

La funcionària de carrera M.J.E.B. (LOPD), la qual realitza les funcions de tresorera 
accidental, gaudirà de vacances durant el període comprés entre el 3 i el 14 de juliol 
de 2017.

Es considera procedent la designació de la senyora M.A.B. (LOPD), funcionària 
d’habilitació estatal, per tal que realitzi les funcions de tresorera accidental durant 
aquest període.

El tinent d’alcaldessa de finances i règim interior ha emès provisió en data 28 de juny 
de 2017. 

Aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l’article 21.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, 

RESOL

PRIMER. Nomenar la senyora M.A.M. (LOPD), amb DNI (LOPD), tresorera accidental 
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, durant el període comprés entre el 3 i el 14 
de juliol, ambdós inclosos.

SEGON. Notificar la present resolució als interessats.
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TERCER. Donar compte al Ple en la propera sessió que es realitzi.”

3. De l’aprovació per part de la Diputació de Barcelona en sessió de data 25 de maig 
de 2017, dels assumptes següents:

- De la Moció de rebuig a la laminació de l’Autonomia Local i la Internalització de 
serveis públics.

- De la Moció per desenvolupar un estudi amb perspectiva de gènere de l’impacte 
del turisme a la demarcació de Barcelona.  

- De la Moció que presenta el Grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona sobre 
la regulació del lloguer i la creació d’instruments de concertació econòmica amb 
els ens locals per a la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer.

- Del Manifest unànime de la Junta de Portaveus sobre el suport de la Diputació 
de Barcelona a la “Setmana Hellen Keller de conscienciació sobre la 
sordceguesa”.

4. De l’aprovació per part del Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió de 
29 de maig de 2017, dels assumptes següents:

- De la Moció d’aprovació millora sanitat pública de la comarca.

- De la Moció de revocació de l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
al Pacte nacional pel Referèndum, aprovat anteriorment el 20 de març de 2017.

5. De l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat en 
sessió de data 31 de maig de 2017, de la Moció per donar suport a les resolucions 
aprovades pel Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat.

22. Precs i preguntes.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfonso Olarte.

Alfonso Olarte 
Diu al senyor Anducas què el passat 20 d’abril els va passar, mitjançant un WhatsApp, una 
fotografia que hi havia un tríptic on plantejaven unes preguntes i desprès una breu 
explicació sobre els llocs més significatius del poble. Va passar la imatge perquè va detectar 
una errada. La seva resposta al cap de 20 minuts va ser que estava d’acord i mirava de 
rectificar. Han passat els mesos i la rectificació no la veuen. I també a la plaça Bartomeu 
Selva hi ha un cartell on s’indiquen punts d’interès turístic o de serveis i en aquest hi ha 
un error. Personalment ja el coneixen amb la implicació que té amb la parròquia de Santa 
Maria, no de Santa Magdalena. Val més no mirar els 15.000 estels al cel i mirar més els 
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cartells que fiquen. Està molt bé fer xerrades al poble i desprès anar a prendre cafè a Can 
Fisa però a vegades s’haurien de mirar més els cartells.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Eric Blanco.

Eric Blanco
Diu què és un prec perquè llegint l’Avançada de juliol, en aquest publireportatge que fan 
del canvi d’alcaldia i posen comentaris dels discursos posteriors dels grups de l’oposició i 
els ha sabut especialment greu perquè, a part què és fals i no afectes la realitat, ells van 
fer alguna cosa més que mostrar-se crítics. Llegeix l’Avançada :  “.. durant els discursos 
posteriors a la seva pressa de possessió els grups de l’oposició, els portaveus de la CUP, 
IMC i CDC es van mostrar molt crítics amb la nova alcaldessa i van titllar la seva gestió al 
capdavant de la corporació de continuista i poc transparent.” Ell no recorda que van dir 
exactament els companys i companyes de l’oposició però si que recorda exactament què 
és el que van dir ells. Ells van utilitzar 1280 paraules per valorar l’alcaldessa sortint i van 
fer una valoració de la gestió de l’alcaldessa que sortia, també van fer un balanç de quina 
havia estat la seva activitat i acció política durant aquests dos anys i van utilitzar només 
278 paraules per valorar a la nova alcaldessa a més amb precs i absència absoluta de 
crítica. Principalment perquè no volien criticar una gestió que tot just començava tot i què 
per històric si que ho podien haver fet. Li sap greu aquest control que fan i tenen de 
l’Avançada, li sap greu aquesta desinformació que pretenen fer a través de l’Avançada, és 
un motiu pels quals en reiterades ocasions han demanat que l’Avançada es regeixi per 
criteris periodístics i no que estigui a les ordres del govern de torn i l’article dóna una 
imatge d’ells absolutament desviada i llunya de la realitat, subjectiva, inexacta. Els 
demanen públicament que rectifiquin l’article i parlin objectivament del que va passar i 
fent un relat objectiu de les seves intervencions i quin van ser el sentit d’aquestes 
intervencions.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.

Manel Ripoll
Contesta què si realment no està d’acord els faci un escrit i li posaran a la fe d’errades el 
que ell vol que li posin. Si va ser una modificació del que ells volien dir doncs li demanen 
disculpes i ho canviaran. 

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

Jordi Anducas
Diu què fa dues setmanes li va alertar una veïna que certament als cartells que han posat 
el nucli històric i si que és cert que posa Santa Magdalena i hauria de ser Santa Maria de 
Corbera. Ho han de canviar, és una errada i pot ser se’ls va passar per alt i com ell té 
tendència a exaltar valors d’aquesta santa igual se li va anar. Ho canviaran, estan ara en 
plena Festa Major i ho tenen, ja els havien alertat. En quant el que deia que l’havia alertat 
el passat mes d’abril, és una activitat que van fer de gimcana infantil on proporcionen un 
petit llibret per nens que fan una volta pel nucli antic, tenen que llegir els cartells que 
expliquen històries i contestar unes preguntes. És cert que hi ha una menció també a Santa 
Magdalena que no és del tot acurada. Ho van estar mirant de canviar-ho, el tema és que 
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tenien ja impresos molts llibrets i el cost de refer-los nous per l’errada què és i pel públic 
que va, han avaluat que a la propera edició si però en aquesta els queda una activitat 
passat estiu, al mes de novembre fan l’ultima i creuen que tornar a repetir-ho perquè.. no, 
sobretot per la finalitat que te què és més lúdica que no de transmetre coneixements.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Diu què volen preguntar perquè diversos veïns s’han queixat si duran mesos d’hivern, 
primavera i tardor està operatiu el servei de policia a la Palma per tal de controlar el trànsit 
a primera hora de matí, es veu que diverses ocasions i diversos veïns els han alertat que 
aquest servei no l’han vist o s’ha reduït o s’ha suprimit. Per tant volien saber si és així i 
saber si aquest serveis es pogués estendre sobre tot perquè encara hi ha gent que baixa 
a Barcelona i és fan què a primera hora del matí.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Demana saber, ja sap què això ho resoldrà en el futur la Comissió del nomenclàtor, però 
hi ha una placa a la carretera quan passes Corbera que posa “de los mártires” i va 
preguntar a un senyor gran que li va explicar que van ser els russos que van venir i matar 
tres familiars.. si és així demana que urgentment es tregui la placa perquè inclús no diu 
res perquè no és el carrer “de los mártires”, és el carrer Raval. No sap si la poden o no 
treure, ell creu que sí però que hi hagi un homenatge allà a això doncs ell diria que moltes 
morts han hagut desprès de la Guerra Civil i creu Corbera.. sent una placa d’aquesta no té 
sentit.

Alcaldessa
Respon què els seus companys de la CUP ja ho van apuntar en un Ple, fa mesos. La senyora 
Febrero ja va fer unes gestions perquè l’Ajuntament és millor que actuï amb el permís del 
propietari de la finca. No van obtenir resposta, ho tornen a intentar i sinó la trauran. Dóna 
la paraula a la senyora Miracle Guerra.

Miracle Guerra
Els recorda què a l’Assessora tenien presentada aquella Moció de cooperativisme, que si 
els sembla bé es posen d’acord i intenta fer una posada en comú de tots els grups i al 
setembre poder-la presentar.

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas per contestar a la consulta de trànsit de la Palma

Mercè Rocas
Diu què si, efectivament la regulació de la Palma està bàsicament en època escolar. No 
d’ara, d’anys i “panys”. També és una cosa que es pot tornar a valorar. També vol deixar 
constància que als mesos de finals de juliol i agost es junta el fet que totes les plantilles 
de la Policia Local, igual que qualsevol treballadors començant a agafar vacances i els torns 
també són complicats, tant per Corbera com per la Palma. Es pot valorar, la regulació 
sempre ha sigut pel matí, per la tarda ha sigut puntualment quan des de les regidories de 
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seguretat ciutadana o bé des de la Policia de la Palma se’ls ha demanat expressament. No 
es una novetat el fet que per la tarda no s’hi vagi perquè ells també han d’atendre a tots 
els col·legis, a les entrades i les sortides dels col·legis i instituts que en època escolar per 
la tarda també tenen afectació. Es pot valorar, el que passa es que no es valorarà 
positivament si això va en detriment del propi poble. 

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Carme Benito regidora de cultura per comentar els actes de 
Festa Major.

Carme Benito
Explica què s’ha fet d’acord amb la Moció que van acordar en el passat Ple. Van dir que 
farien una campanya de sensibilització contra les agressions sexistes. El que fet des de 
l’Ajuntament és elaborar un cartell que ja està en les cartelleres municipals amb el lema 
“no és no” i han inclòs el lema dins el programa de la Festa Major amb el número de telèfon 
on es poden adreçar i s’ha fet, des de l’Àrea Igualtat, unes polseres que es repartiran dintre 
de la fira de barraques. També informar que s’ha fet un Ban adreçat a bars i restaurants 
prohibint la venda de begudes alcohòliques als menors, com a campanyes específiques 
dins de la Festa Major. Vol agrair a les entitats i als treballadors de l’Ajuntament la seva 
implicació i dedicació en l’organització de les festes. Desitjar que les gaudeixen i participin 
activament i tant en el “Correfoc” i tot el que tenen programat i que tinguin molt bona 
Festa Major i molt bon estiu.

Alcaldessa
També desitja molt bona Festa Major, molt bon estiu, molt bones vacances a les persones 
que puguin fer i es retroben a finals de setembre, què és quan hi ha previst el Ple ordinari 
del mes de setembre. Gràcies.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 23:10, 
i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

                                                            
La secretària, Maria Abarca Martínez         

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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