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El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener de 2019 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 13 DE NOVEMBRE DE 2018

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

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la 
secretària acctal., Marta Puig Puig i per l’interventor senyor Javier Vicen Encuentra, hi 
assisteixen:

- Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa
- Jordi Anducas i Planas, segon tinent d’alcaldessa
- Jordina Ribó Garriga, tercera tinenta d’alcaldessa
- Mireia Moreno Redondo, quarta tinenta d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubió, regidora
- Arturo Martínez Laporta, regidor 
- Pol Ejarque i Cortès, regidor
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Rosa Boladeras Serraviñals, regidora
- Alfredo Prado García, regidor
- José Antonio Andrés Palacios, regidor 
- Ramon Gabarrón Rubio, regidor
- Carme Benito i Gómez, regidora 
- Manel Ripoll i Puertas, regidor 
- Alfonso Olarte Rodés, regidor 

Absents/Excusats:

- Miracle Guerra i Sala, regidora

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

1. Aprovació acta de la sessió ordinària del Ple de 2 d’octubre de 2018.

La presidenta, demana que es passi a votació l’acta del Ple de 2 d’octubre de 2018 
amb el resultat següent:

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel 
i Pons (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). 

S’adopta l’acord per unanimitat.”
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I PART RESOLUTIVA

FINANCES

2. Aprovació Compte General exercici 2017.
 
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea 
de Finances, amb el text següent:

Vist el Compte General de l’exercici 2017, elaborat de conformitat amb el que disposen 
les Regles 44 a 48 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada 
per Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre (ICAL 2013).

Atès que la Comissió Especial de Comptes, reunida el dia 4 de setembre de 2018, va 
informar favorablement l’esmentat compte.

Atès que l’informe de la Comissió de Comptes, juntament amb el Compte esmentat i 
els seus justificants han estat exposats al públic durant  quinze dies i vuit més, als 
efectes que els interessats poguessin presentar reclamacions,  objeccions  u 
observacions que creguessin convenients, no havent-se presentat cap reclamació.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar el Compte General de l’exercici 2017, integrat únicament pel de la 
pròpia Entitat.

SEGON. Autoritzar el traspàs al Compte de Patrimoni (100) del saldo del compte 
“Resultats de l’exercici” (129) equivalent a 1.368.371,40 € corresponents als resultats 
obtinguts a l’exercici 2017.

TERCER. Retre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el Compte General, de 
conformitat amb l’article 212.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

Jordi Anducas
Explica que en aquest punt el que fan és tancar el cercle de tot el què és l’exercici econòmic 
del 2017, es tanca l’any 2017, es liquida el pressupost i es fa el Compte General de l’exercici 
on s’integra tota la part pressupostària i també tota la part econòmic-patrimonial. Avui 
conclouen aprovant el Compte General i autoritzant el traspàs del resultat de l’exercici 
2017 que va ser d’1.368.371,40 € al compte de patrimoni de l’Ajuntament. Un cop aprovat, 
s’envia a la Sindicatura de Comptes de Catalunya per donar cobertura a les exigències 
financeres què té l’Ajuntament.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón
Diu que tenint en compte que el Compte General que s’aprova és del 2017 i que al 2017 
aquest partit estava governant junt amb ERC, MPC i GiU, l’agradaria ampliar una mica la 
informació. El resultat d’1.368.371,40 € és producte d’uns ingressos tributaris de 
9.500.000 € que representen 560.000 € menys que a l’any 2016, per motius de 
transferències i subvencions rebudes van ser 4,2 milions i de serveis i altres ingressos 
800.000 € amb un increment de 76.000 € sobre el 2016. En les despeses de personal es 
van gastar 5,47 milions que representen 283.000 € més que al 2016. Per transferències i 
subvencions concedides, per part de l’Ajuntament, es van pagar 1,6 milions d’euros que 
són 84.000 € més que al 2016. Per altres despeses de subministraments i serveis exteriors 
3,9 milions pràcticament el mateix import que es va gastar al 2016. Una dada important, 
des de fa un parell d’anys, per amortització de l’immobilitzat 2.000.000 € que s’han 
d’aplicar i que de la manera que es calcula i es comptabilitza, redueix l’immobilitzat 
general, l’actiu. El resultat per operacions no financeres és 1,7 milions d’euros, 1.400.000 
€ menys que al 2016, vol dir que al 2016 aquest resultat va ser el doble i el resultat 
financer és de 323.000 € i el resultat de l’exercici és d’1.368.371,40 €. En quant al balanç, 
l’actiu és de 55,9 milions, l’actiu corrent immobilitzat són 50,9 € que són 648.000 € menys 
que en el 2016. I l’actiu corrent és de 4,9 milions que representen 949.000 € menys que 
en el 2016. En l’actiu corrent hi ha dues partides, una és la de deutors que és 1.9 milions 
d’euros, 1.000.000 € menys que en el 2016 i l’efectiu en tresoreria era a finals del 2017 
de 2,9 milions d’euros, pràcticament el mateix que al 2016. El passiu està composat per 
les partides a llarg termini, hi haurien les partides d’endeutament o deute públic amb 5,7 
milions i a curt termini hi ha 3,6 milions. En total són 9,4 milions, 3.300.000 € menys que 
al 2016. Vol dir que l’Ajuntament en el 2017, i partint de la base dels anys anteriors per 
treure aquest Ajuntament del dèficit que hi havia en el 2011, ha tingut una feina molt 
importat d’anar reduint el deute. Al 2017 l’endeutament s’ha reduït en 2.300.000 € però 
en global en les altres partides que no són d’endeutament, en total s’ha reduït en 3.300.000 
€ els deutes de l’Ajuntament del 2016 al 2017. Els dona per diferència un patrimoni, el net 
patrimonial, lo que l’Ajuntament realment té 46,4 milions d’euros, 1.685.000 € més que al 
2016. S’ha de destacar l’endeutament a 31 de desembre de 2017 que era de 8.200.000 € 
que representava el 55,84% d’endeutament sobre els ingressos corrents que van ser de 
14.600.000 €, la reducció de l’endeutament com ha dit abans i s’ha equivocat és de 
2.600.000 € i el romanent de tresoreria a final d’any era de 2.637.000 €. L’agradaria 
destacar una cosa, tenint en compte que era la voluntat de l’equip de govern anterior amb 
els últims 6 anys d’arrelar els comptes de l’Ajuntament i deixar-ho en una situació com ara 
mateix té, què és d’una capacitat financera i econòmica important que li permetrà afrontar 
els reptes de futur si s’aprofita bé. I amb les inversions estan tirant enredera però si 
s’aprofita bé aquest Ajuntament té un gran futur. Vol destacar en el balanç, l’actiu de 
l’Ajuntament tot i les reduccions i comparant amb el 2016, és de 56.000.000 €. 
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Segurament el fet que hagin baixat una mica del 2016 al 2017 és en part conseqüència de 
les importants amortitzacions que es realitzen des de far dos anys per acomplir la 
normativa legal i vol dir que aquest 2.000.000 € d’amortitzacions que s’han d’aplicar, 
generen que l’actiu baixi. Si l’Ajuntament no fa mes inversions, s’aniran amortitzant i 
podrien tenir un actiu 0 i no vol dir que no tinguessin l’immobilitzat ni els edificis ni les 
coses que són de l’Ajuntament, simplement que per la normativa d’amortitzar cada any el 
percentatge que li pertoca a cada element, podrien arribar a tenir 0. Això no és així perquè 
es van produint inversions però sota el seu punt de vista les amortitzacions que es 
produeixin s’haurien de poder cobrir amb noves inversions perquè aquest Ajuntament no 
perdi potencia, per dir-ho d’alguna manera vulgar. Això és important. En aquest cas, l’actiu 
ha baixat 1.600.000 € producte segurament d’aquestes amortitzacions i de que no s’han 
aplicat encara inversions de les que hi ha en marxa. En canvi, el passiu d’aquest 
Ajuntament, al desembre del 2017 era de simplement 9.400.000 € amb un actiu de 
56.000.000 €, per tant la potència que en aquest moment té l’Ajuntament és enorme. I la 
prova la tenen que el patrimoni net, tot hi havent baixat l’actiu una mica, s’incrementa 
amb un 1.685.000 €, per aquesta capacitat que ha tingut de fer, d’aconseguir diners o 
aconseguir resultats. Tenint en compte que aquests 9.500.000 € que es té de deute, a 
l’any 2016 eren de 12.700.000 €. Ja estava planificat que aquest Ajuntament ha estat 
capaç de reduir 3.300.000 € al seu endeutament. Per tant quan senten alguna veu que 
l’Ajuntament està molt endeutat és una fal·làcia. Aquest Ajuntament no està molt 
endeutat, tot el contrari, si cal es pot endeutar fins i tot més perquè representat el 55% 
dels seus ingressos corrents i aquesta és la situació real de la comptabilitat patrimonial 
d’aquest Ajuntament. Senyor Jordi Anducas, segueix sense rebre les seves disculpes.

L’alcaldessa
Al no haver-hi mes intervencions, demana es passi a votació.

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel 
i Pons (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). 

S’adopta l’acord per unanimitat.”

3. Modificació de crèdits núm. 22/2018.

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 una despesa específica i determinada  per a la qual la 
consignació en el pressupost ordinari és insuficient, i atès que hi ha crèdit d’una aplicació 
pressupostària de despeses no compromesa,  cal tramitar expedient de suplement de 
crèdit finançat amb baixa de crèdit d’altra partida del pressupost no compromesa.

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

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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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. 22/2018 mitjançant:

A) Suplement de crèdit 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

_________ 20 132 22701 RETIRADA DE VEHICLES 
VIA PÚBLICA 2.500,00 2.000,00 0,00 4.500,00

    TOTAL 2.500,00 2.000,00 0,00 4.500,00

Finançament que es 
proposa:

Projecte
Aplicació 

pressupostària Descripció
Consignació 

actual Alta Baixa Consignació final

_________ 03 934 35200 INTERESSOS 
DE DEMORA 309.459,07 0,00 2.000,00 307.459,07

    TOTAL 309.459,07 0,00 2.000,00 307.459,07

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

Pel que fa a les baixes de crèdits, es consideren reduïbles les dotacions d’aquestes  
sense pertorbació del servei.
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SEGON. Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del 
Text Refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

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

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

Jordi Anducas
Explica que en aquest punt el que fan és dotar una partida que s’ha quedat curta en el 
pressupost que tenien sobre la retirada de vehicles de la via pública, consignada amb 
2.500.000 € en el pressupost inicial i per arribar a final d’any necessiten ampliar-la en 
2.000 € que es canvia per la partida d’interessos de demora que els sobrarà diners perquè 
no tenen despeses, com estaven previstes, per interessos de demora.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.

Manel Ripoll
Pregunta si hi ha contracte amb aquesta empresa de recollida de vehicles.

L’alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.

Mercè Rocas
Respon que el plec s’està elaborant i probablement sortirà al 2019, sinó al gener al febrer. 
És un tema de contractació. 

L’alcaldessa
Al no haver-hi mes intervencions, demana es passi a votació.

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Pol 
Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons (CUP), Montserrat 
Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras 
Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). 

Abstencions:  Manel Ripoll i Puertas (MPC)

S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”

4. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5/2018.
   
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea 
de Finances, amb el text següent:
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Durant l’exercici 2018 s’han presentat factures per subministraments corresponents a 
l’exercici 2017 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.

S’acorda:

ÚNIC. Aprovar el reconeixement de les obligacions d’exercicis anteriors núm. 
05/2018, per un import total de 1.966,55 €, segons el següent detall :

EXERCICI 2017

Núm. Factura Data factura NIF Tercer Nom Tercer Import Aplicació 
pressupostària

518574415 01/09/2017 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 208,12 02.920.6360109

FV-17-61240 27/09/2017 A61128013 PRIMAGAS ENERGIA, S.A.U. 1.758,43 31.323.2210009

   TOTAL 1.966,55  

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

Jordi Anducas
Explica que tota factura que els arriba en un exercici corresponent a un servei que s’ha 
prestat en exercici anterior, per normativa pressupostària, el pressupost es tanca i per 
pagar aquestes factures s’han d’aprovar el pagament per Ple. Es tracta de dues factures. 
Una de Vodafone de 208.000 € i l’altre factura és de gas de Primagas Energia de 1.758 €. 
La primera de data 1 de setembre de 2017 i la segona de 27 de setembre de 2017 i que 
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han arribat en aquest exercici i s’ha d’aprovar que reconeixen aquestes obligacions per 
poder pagar a aquestes empreses.

L’alcaldessa
Al no haver-hi mes intervencions, demana es passi a votació.

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel 
i Pons (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). 

S’adopta l’acord per unanimitat.”

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

5. Aprovació inicial del Reglament de funcionament del servei de coworking 
“Espai C”.

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

Mitjançant la Provisió d’alcaldia de 9 d’agost de 2018 es considerà del màxim interès 
per a aquest Municipi l’establiment d’un nou servei per a la ciutadania que afavoreixi 
la implantació i consolidació del teixit econòmic municipal, per la qual cosa era 
necessària l'aprovació d'un Reglament municipal que reguli el nou servei de coworking 
que es pretén oferir.

El Decret 1538/2018, de 28 d’agost, va constituir una Comissió d’Estudi per a la 
redacció de l’avantprojecte de reglament del servei de coworking per a la seva elevació 
posterior al Ple.

Vist el text de de l’avantprojecte de Reglament de funcionament del servei de 
coworking “Espai C” elaborat per la Comissió d’Estudi.

Vist l’informe de la secretaria general de l’Ajuntament.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament funcionament del servei de coworking 
“Espai C” segons el text que acompanya aquest acord.

SEGON. Donar audiència prèvia a l’associació de Comerciants i empresaris de corbera 
ACOPA I Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera, i recaptar directament l'opinió de 
les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o representin a les 
persones els drets de les quals o interessos legítims es veiessin afectats per la norma 
i les finalitats de la qual guardin relació directa amb el seu objecte.

TERCER.  Sotmetre a informació pública el text de l’avantprojecte i exposar-lo al públic 
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pel termini de trenta dies, mitjançant anunci, al BOP, DOGC, diari i tauler d’anuncis de 
la Corporació, a l’objecte de la presentació d’al·legacions, suggeriments o reclamacions 
contra aquest. De no presentar-se’n aprovar-lo definitivament, sense necessitat 
d’adoptar-se nou acord al respecte.

QUART. Publicar íntegrament el text en el BOP.

CINQUÈ. Remetre’n una còpia a la Delegació del Govern a la província i a l’òrgan 
competent de la Comunitat Autònoma, per tal que, en el termini de 15 dies, puguin 
expressar aquelles disposicions que, eventualment, la present modificació pot infringir; 
transcorregut aquest termini sense haver-se formulat cap requeriment, s’estarà a allò 
que disposen els articles 65 i 70 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local.”

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Explica que avui porten a consideració del Ple l’aprovació inicial del Reglament de 
funcionament de l’espai de coworking, denominat “Espai C”. Un projecte que plantegen 
amb tres objectius basics: combatre l’aïllament de professionals i persones emprenedores 
a través de contacte directe i generar una comunicat de suport mutu, fomentar la 
creativitat per impulsar noves iniciatives que tingui el seu naixement aquí a Corbera, 
millorar els projectes empresarials fomentant la formació i la co-formació de les persones 
emprenedores. Aquest espai tindrà 3 sales: una sala destinada als cowerkers, una sala 
polivalent destinada a reunions, presentacions formacions i una sala de visites destinada 
a entrevistes, reunions de coworkers o personal tècnic de l’Ajuntament. A més es preveu 
un calendari anual d’activitats/formacions relacionades amb l’emprenedoria destinades als 
cowerkers però que possiblement també podem estendre a altres empreses/negocis o 
comerços de Corbera. Des d’aquesta regidoria tenen clara una premissa bàsica i que en 
els propers anys i és que es transformaran models de negoci i tota l’economia. Volen 
aconseguir que el seu teixit empresarial i d’emprenedors sigui capaç de ser competitiu en 
aquest nou entorn. El món evoluciona independentment d’allò que fan aquí i per això, han 
de definir una estratègia i posar les condicions perquè no existeixi aquest buit entre els 
negocis de Corbera i els de tota la resta del país. Fins fa poc, l’empresa i la indústria no 
estava ben vista perquè s’associava l’empresari a l’especulador i l’explotador. Aquest no 
és el model, no és el model que defensen des de la regidoria o grup municipal. Els cals 
conscienciar-se, posar en valor l’economia productiva per despertar vocacions i no només 
emprenedoria. Els punts de l’acord són aprovar inicialment, donar audiència a l’associació 
de comerciants ACOPA i la Xarxa de Dones Emprenedores i sotmetre a informació pública 
el text de l’avantprojecte durant un termini de 30 dies.

L’alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
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Explica què fent una mica d’història d’aquest equipament públic que s’ha habilitat per donar 
també un servei públic de recolzament a l’emprenedoria, aquest és un projecte que ja es 
va incloure en el Pla d’actuació municipal, finançat per l’AMB, el mes següent va donar el 
vist i plau al projecte, un mes després les obres van sortir a licitar i estaven previstes per 
l’estiu però es van allargar més. Però, al gener del 2018 l’obra pràcticament estava acabada 
quan ell per primera vegada va ser nomenat responsable de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic. Mancava, comptador, alguns serveis, mancava mobiliari per això es va  posar 
una partida en els pressupostos que es van aprovar. Han vist que d’adjudicat  un servei de 
disseny no saben si ja s’ha fet i ara es presenta aquest Reglament. Pregunten perquè no 
s’ha presentat abans mentre ultimaven la preparació de serveis en paral·lel. També té un 
període d’exposició pública a més el propi Reglament ja preveu que previ a la sol·licitud de 
les persones s’ha de treure una convocatòria i haurà un altre termini per les esmenes, 
desprès s’han de reunir la comissió per decidir sobre les peticions i l’adjudicació. Aquest 
any, aquest servei no entrarà en funcionament i a començaments de  l’any que ve amb 
prou feines. Un altre tràmit que s’ha de fer i no sap si es podria començar de forma 
paral·lela són els preus públics. Vol preguntar si ja estan fixats, quan s’aprovaran i tampoc 
no acaben d’entendre perquè els emprenedors i emprenedores, que ell ha apuntat una 
cosa que l’ha sorprès, que puguin ser comerços. Que no acaba de veure com encaixa la 
cessió d’un espai a un comerç que per definició té espai, a no ser que sigui per idees de 
comerciant però això no l’ha semblat veure explicitat en el Reglament. Hi ha espai per 6 
projectes, no entenen perquè s’hauran de renovar any a any, hi ha tres anys com a màxim 
i poden marxar abans. De tot això els aspectes més importants que al seu entendre no 
s’ajusten al que seria l’idea d’un servei públic de posar a disposició d’emprenedors un espai 
és el plantejament que fa, aquest equip de govern, de les persones que podran ser-hi. 
Perquè diu que hauran de tenir un projecte d’emprenedoria que l’Ajuntament autoritzi, que 
vol dir exactament això? Estan parlant d’una autorització administrativa i de quin tipus? O 
estan parlant d’una llicència d’activitats? I que vol dir que els sol·licitants han de tenir un 
projecte empresarial viable tècnicament i financera, qui ho decidirà això? Ja sap que li dirà 
els tècnics de l’Àrea però un projecte quan neix difícilment ningú sap si serà viable 
tècnicament o financerament. Per a ells, les condicions que es posen perquè les persones 
puguin beneficar-se d’aquest servei són excessivament intervencionistes lo que és 
contradictori amb el que ha de ser el foment de l’emprenedoria de les empreses 
innovadores i demanarien que aquestes condicions es canviïn. Saben que aquest projecte 
el portaven en comú i li donen suport i lamenten que hagi trigat tant de temps en poder-
se posar en marxa però entenen quina ha estat la motivació que els ha portat a posar 
aquestes condicions per poder accedir a aquest servei. 

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Respon en quant a la tramitació, avui no comença la tramitació en quant al Reglament. 
Amb la nova Llei 40/2015 apareixen nous tràmits i ja es va fer al juliol un tràmit d’audiència 
prèvia o es diu informació pública per qualsevol suggeriment en relació al projecte de 
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Reglament. En segon lloc, amb ells també l’agradaria que quan es fessin els projectes de 
l’espai de coworking es penses que ha de tenir wifi, al projecte d’obres no estava 
contemplada la instal·lació d’una xarxa wifi, creu que va ser un error de qui ho va 
encarregar. En quant a la qüestió dels preus públics, el que han fet per no congelar-los a 
nivell de Reglament, estan supeditats a l’aprovació per Junta de Govern. Estan ultimant 
l’estudi econòmic i en dues o tres juntes ja ho veuran l’aprovació dels preus públics. En 
tercer lloc quan ha comentat el tema del comerç, no sap si s’ha expressat malament ell, 
ha dit que es podrà aprofitar si hi ha un comerç interessat en assistir a una formació i 
sempre tindrà preferència la gent que està a l’espai del projecte emprenedor. El tema de 
demanar que el projecte sigui viable, normalment a la casa es demanen els  plans de 
viabilitat i també es demanaran quan hi hagin projectes que hi hagi un pla de viabilitat. 

L’alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Diu que vol preguntar quins criteris es seguiran per l’establiment dels preus públics i dir-li 
que no li ha contestat el que l’ha preguntat. Que vol dir una autorització d’un projecte 
d’emprenedoria? Vol dir una llicència d’activitats? Vol dir una autorització administrativa? 
Quan algú es proposi muntar una empresa i demanin ser a dins  d’aquest espai han de 
tenir un projecte, però allà diu que ha de tenir un projecte empresarial viable tècnica i 
financerament. Per tant algú ho haurà de valorar i vol destacar la dificultat de valorar això 
i l’ha preguntat que perquè s’ha posat això. Perquè han agafat un model existent,  que li 
sembla bé, concretament aquest és el model de Cerdanyola del Vallès, ho han adaptat a 
Corbera i justament una de les diferències més importants és les condicions que es posen 
per accedir a aquest servei. A Cerdanyola del Vallès per exemple, posen com a condicions 
que les persones en un període de 2 anys hauran de tenir muntada l’empresa i que han 
d’estar donats d’alta a l’epígraf etc., com activitat. Però en cap moment justament.. llavors 
ha pensat que ho han posat per alguna cosa. Que han tingut algun motiu per incloure això 
i posar-ho. Perquè  això és sine qua non per  que les persones tinguin accés realment en 
aquest espai. Ells estan d’acord com ja saben però els hi sembla una intervenció realment 
excessiva. Un intervencionisme per part de l’administració.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Respon que això ha estat redactat conjuntament amb el tècnic d’empresa i emprenedoria 
i el que es vol deixar clar en la idea del Reglament ha d’haver una certa supervisió, no pot 
entra-hi tothom, és molt difícil fins i tot la idea pot-ser més simple pot ser és la que no, la 
que deien que hi ha projectes que a l’inici no donaries un duro per ells i al final acaben 
sent grans projectes aleshores si que entra en una certa subjectivitat però el que es volia 
per part del tècnic d’empresa i validat per aquest regidor, era que hi hagués un projecte 
sòlid darrera per no donar barra lliure a l’entrada a l’espai de coworking.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.
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J.A. Andrés Palacios
Diu que intentarà no repetir a la companya però hi ha algunes coses que li criden l’atenció. 
Al principi diu “de 9 d’agost de 2018 es considerà del màxim interès per a aquest Municipi 
l’establiment d’un nou servei” i això  ve de l’any passat. No sap si és un error o es que 
volen destacar-ho d’aquesta forma que és una cosa nova quan ja estaven treballant-la. 
Després també li sorprèn molt el tema de les prorrogues, que la concessió és un màxim 
de tres anys, és per anys prorrogable cada tres mesos. Desprès diu que amb un mes 
d’antelació s’ha de demanar la prorroga. Cada dos mesos hauran de demanar una 
prorroga. Ho troba una exageració per part de l’Ajuntament, que una empresa estigui allà 
i cada dos mesos hagi de demanar la prorroga pensa que està fora de control. Això es 
tindria que revisar. Després també presenten a Junta de Govern els preus públics, ja saben 
que es tema de Junta de Govern però estan parlant de les mensualitats, les sancions de 
preus que no saben quins seran aquest encara per tant és molt difícil de valorar ara si això 
pot ser viable per una empresa petita que comença ara. Ha dit que posaran un preu 
assequible, segurament que si però ho desconeixen. Demanen l’aprovació d’una cosa que 
no saben encara que costarà. Hi ha un punt també que hi ha una errada bastant 
considerable en article 11 punt 2. ..”es requerirà al responsable la reposició i reposició” és 
redundant aquest punt. L’hauria d’haver llegit abans. Desprès quan parla de muntar una 
wifi és una cosa molt ràpida i no de mesos i possiblement no estaria al projecte, abans hi 
havia altre responsable de promoció econòmica que portava aquest projecte i li podria 
haver preguntat amb ell perquè no estava si era un error o a lo millor una omissió sense 
importància. Treure aquí això pensa que no tocava.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Respon sobre l’error es veritat, no l’enganyarà, ja faran la correcció de l’error material. En 
quant als preus públics hi ha una proposta sobre la taula i han estat valorant espais similars 
a municipis del voltant del Baix Llobregat i la seva intenció com a regidor és posar uns  
preus públics iguals o fins i  tot inferiors per competir una mica amb els espais del voltant.

L’alcaldessa
Al no haver-hi mes intervencions, demana es passi a votació.

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

Abstencions: Alfonso Olarte Rodés (PP)

S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”

I PART RESOLUTIVA

SECRETARIA
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6. Moció per a la realització d’una auditoria econòmica a l’empresa 
concessionària del servei públic d’escola bressol (PSC, MPC i GIU).
 
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups polítics municipals 
PSC, MPC i GIU, amb el text següent:

La columna vertebral d’una administració pública democràtica és basa en la justícia i 
l’equitat de les seves actuacions davant la ciutadania, entitats i empreses, així com en 
la gestió eficient i eficaç del diner públic. 

És obligació dels poders públics actuar amb proporcionalitat, tot emprant recursos i 
mitjans similars en la gestió de circumstàncies i situacions semblants. 
Davant d’aquesta obligació que ha de presidir l’actuació dels càrrecs electes en la seva 
gestió pública, presentem aquesta moció exigint la realització d’una auditoria 
econòmica a l’empresa concessionària del servei públic d’Escola Bressol, de la mateixa 
manera que l’equip de govern ha decidit de portar-ne a terme per a altres empreses 
concessionàries. 

Antecedents: 

I.- En data 14 d’agost de 2012, la Junta de Govern va adjudicar la gestió indirecta del 
servei públic de l’Escola Bressol “El Petit Corb”, sota la modalitat de concessió, a 
l’empresa SERVEIS PER LA INFÀNCIA CRÉIXER JUNTS SL, amb CIF: B-63248629, per 
un import màxim de 276.520,95 euros més IVA, per als 3 anys de durada inicial del 
contracte. 

El 23 d’agost de 2012 es va formalitzar, entre l’Ajuntament i la concessionària, el 
contracte, amb data d’inici formal de l’1 de setembre de 2012 i amb un import anual 
de 92.173,65 euros. En conseqüència, el contracte finalitzava en data 31 d’agost de 
2015. 

En la clàusula 4ª del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regulaven el 
contracte, s’establia una previsió de pròrroga per a 3 anys més per acord exprés 
d’ambdues parts, abans de l’acabament del mateix. 

II.- La Junta de Govern municipal va acordar, en data 20 de març de 2015, amb els 
corresponents informes tècnics i jurídics, la pròrroga del contracte per 3 anys més en 
les mateixes condicions, amb el qual quedava esgotada la totalitat de possibilitat de 
pròrroga. 

Així doncs, el contracte va quedar prorrogat des del setembre de 2015 fins el 31 
d’agost de 2018 pel mateix import màxim de 276.520,95 euros més IVA.

Fets que motiven la moció: 

1.- Propera la finalització del contracte, a finals de l’exercici 2017, l’empresa 
concessionària SERVEIS PER LA INFÀNCIA CRÉIXER JUNTS SL va presentar una 
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situació de desequilibri econòmic del curs 2016-2017 xifrada en uns 60.000 euros, 
sol·licitant indemnització per part de l’Ajuntament. 

Davant aquesta petició es va procedir a sol·licitar documentació acreditativa a la 
concessionària i, un cop analitzada, es van observar incoherències i desajustos en les 
xifres presentades referides als salaris del personal.
 
En ser requerida l’empresa concessionària al respecte, SERVEIS PER LA INFÀNCIA 
CREIXER JUNTS SL va presentar una nova valoració del dèficit en 600 euros. 
Finalment, adduint errors comptables, l’empresa ha rebaixat sospitosament la seva 
sol·licitud d’indemnització en un 99%. 

2.- En el Ple del passat 2 d’octubre, l’equip de govern actual va portar a aprovació la 
modificació de crèdits 17/2018, dins la qual es generava una consignació econòmica 
de 8.000 euros, a la partida 03 931 22706 “estudis i treballs tècnics”. 
Segons que va explicar el regidor de Finances aquest suplement econòmic seria 
destinat a encarregar una auditoria econòmica externa de les empreses 
concessionàries del servei de Deixalleria Municipal i del servei d’abastament públic 
d’aigua, sobre les quals hi havia sospites d’irregularitats. 

S’acorda

PRIMER.- Portar a terme una auditoria econòmica de l’empresa concessionària del 
servei públic d’Escola Bressol, pel que fa especialment als cursos 2017-2018 i 2018-
2019, en les mateixes condicions i exigències de les auditories encarregades sobre 
altres empreses concessionàries de serveis municipals. 

SEGON.- Fer públiques les esmentades auditories, en la mateixa data de la recepció 
formal de les mateixes per part de l’Ajuntament. 

L’alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras. 

Rosa Boladeras
Llegeix la Moció. Pensen que de la mateixa manera que s’actua davant d’empreses 
concessionàries i per les quals pugui haver sospites que hi ha alguna irregularitat de tipus 
econòmic, doncs en aquest cas que la sospita pràcticament la tenien documentada, caldria 
fer el mateix.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios. 

J.A. Andrés Palacios
Diu que el senyor Xavier Miquel que va comentar quan la transparència, creu que ha de 
ser per totes. En aquest cas quan van presentar una reclamació de 60.000 €, crida 
l’atenció. Com també crida l’atenció desprès la rebaixa. Crida també l’atenció quan 
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l’Ajuntament va decidir augmentar una quantitat similar de 50.000 € per salaris d’escola 
bressol. Crida l’atenció que al plec va haver dos o tres aplaçaments o modificacions. També  
volien saber com està l’escola bressol, aquets comptes com estaran. Creuen que tenen raó 
senyor Xavier Miquel, la transparència és per tot. Esperen que no sigui res però si hi ha  
alguna cosa és bo saber-ho. I això és una cosa molt recent, estan parlant de l’any passat.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas. 

Albert Cañellas
Explica que aquesta Moció fa referència a una empresa de l’Àrea d’Ensenyament, 
intervindrà com a regidor de l’Àrea d’Ensenyament. Primer de tot dir que els  partits que 
han estat en el govern fins ara vulguin fer auditories a les empreses, de fet és per això  
que han destinat en els pressupostos 8.000 € per poder fer uns seguiments, auditoria, 
informes especials de procediments acordats, sobre coses concretes de la relació que té 
l’Ajuntament amb aquestes empreses. No pretenen fer auditoria de l’empresa sinó de coses 
concretes. En els mesos que porten en el govern han anat veient coses que els preocupen 
i és per això que feia falta iniciar aquesta via. Estan d’acord que cal fer-ho amb totes les 
empreses, quantes més millor. Per part d’ells han establert unes prioritats, creuen que 
s’han de  fer aquets informes sobre dos gestions concretes, la Deixalleria que tenen 
informació de irregularitats concretes que s’han produït, que no s’han investigat prou i 
sobre el contracte de l’aigua sobre tot els preocupa l’establiment del preu que ha anat 
augmentat i creuen que no s’ha fet un seguiment acurat d’això. Si resulta que diversos 
grups que estaven al govern en aquell moment, el que era regidor d’ensenyament, Alfredo, 
també li preocupa coses que van passar quan ho estaven gestionant, d’aquesta empresa, 
doncs endavant i faran també aquests estudis concrets sobre aquest desequilibri que es 
va presentar en cert moment i que desprès es van presentar uns altres documents que 
deien una cosa ben diferent. Entén el neguit que pugui tenir especialment l’Alfredo, que al 
marxar es va quedar amb aquell regust que havia hagut amb el desequilibri i al entrar ells 
al govern ja s’havia aclarit que aquell desequilibri no era cert i l’empresa no estava 
reclamant aquells diners, llavors per ells això no va ser un problema i es van centrar en 
mirar cap el futur, en el següent contracte. El contracte que hi ha ara mateix és un 
contracte diferent que el que hi havia abans tot i que resulta que ha sigut la mateixa 
empresa. Per tant, els preocupa una cosa, esperen que aquesta proposta hi hagi una 
preocupació real i sigui útil aquesta auditoria. Esperen que no sigui per tapar res, per tapar 
les preocupacions reals que existeixen al govern actual concretament a aquestes dues. I 
si el govern actual volen fer aquests estudis sobre  la Deixalleria i sobre la gestió de l’aigua 
de Sorea, primer  amb els  pressupostos del 2018 és perquè amb alguna s’ha de començar, 
podrien seguir amb el contracte del cementiri, podrien seguir amb el d’escombraries i 
aquestes són les seves prioritats, establertes pel govern, les coses que realment els 
preocupen. Si a diversos regidors també els preocupa això, endavant per fer aquest estudi. 
En el primer acord diuen especialment pels cursos 2016-2017 i 2018-2019. Entén que es 
volien referir al 2016-2017 i al 2017-2018. On es va presentar el desequilibri és al 2016-
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2017 i el següent 2017-2018 no? Amb aquesta correcció material, hi ha alguna altre cosa 
de l’exposició que pot ser no compartirien el fet de dir que l’empresa ha rebaixat 
sospitosament la seva sol·licitud, això de sospitós ells creuen que hi ha altres prioritats 
però si el regidor que ho portava creu que és important doncs endavant i votaran a favor. 
I aquests aclariments de que no és un auditoria a l’empresa, sinó uns estudis concrets de 
relacions entre l’empresa i l’Ajuntament , els  agradaria llegir el document de treballa sobre 
el que estan ara amb aquests dos estudis. 

Xavi Miquel
Diu que com ha dit l’Albert i es va anunciar en el darrer Ple, la seva intenció era fer una 
auditoria inicialment amb la Deixalleria municipal i també amb el servei d’abastament 
d’aigua potable i ara també inclouran el tema de l’escola bressol municipal. Llegeix 
textualment perquè tothom tingui constància de que estan parlant quant parlen de sospites 
o de certes irregularitats que han detectat: “..l’empresa concessionària de la Deixalleria 
municipal de Corbera mitjançant els seus recursos recapta les taxes pel tractament dels 
residus municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona als ciutadans que compleixen els 
requisits per a la liquidació d’aquesta taxa. De forma mensual, l’empresa concessionària 
transfereix a l’Ajuntament de Corbera l’import total de les taxes recaptades durant aquest 
període, adjuntant les corresponents factures i albarans d’entrada que justifiquen les taxes 
recaptades. Durant el període de maig de 2016 a març del 2017 es van identificar 
incidències en el procediment descrit anteriorment. Concretament l’empresa 
concessionària Servitransfer va identificar que els liquidacions mensuals fetes i pagades a 
l’Ajuntament de Corbera no coincidien amb els imports cobrats per la Deixalleria municipal, 
segons els registres comptables de la mateixa que són propietat de l’empresa 
Servitransfer. Com a conseqüència d’aquesta incidència l’empresa concessionària 
Servitransfer, amb data 17 de maig de 2017, va abonar a l’Ajuntament de Corbera l’import 
de les diferències identificades. Durant el període de maig de 2016 a març del 2017 son 
els següents: liquidacions mensuals pagades a l’Ajuntament 1.284,88 €, cobrament de 
taxes segons Servitrans 5.261,01 €. Diferència regularitzada per Servitransfer 3.976,13 €. 
Atenent a aquest precedent es demanen els següents procediments: revisió i verificació 
per part d’auditors externs. 1. Comprovar que les liquidacions mensuals de taxes pagades 
a l’Ajuntament de Corbera per part de l’empresa concessionària coincideixin amb els import 
cobrats per part de l’empresa concessionària en els seus registres comptables. Aquest 
procediment s’haurà de fer pel període d’abril 2017 a setembre 2018 a l’empresa 
concessionària Servitransfer i pel període anterior de gener 2014 a abril de 2016 a 
l’empresa concessionària, què era una UTE, Siresa Engrunes. 2. Comprovar que els imports 
recaptats per taxes de la Deixalleria municipal i registrats en els registres comptables de 
l’empresa concessionària coincideixen amb els arquejos de caixa realitzats de forma 
periòdica pels empleats de l’empresa concessionària. Aquest procediment s’haurà de fer 
pel període d’abril 2017 a setembre de 2018 a l’empresa concessionària Servitransfer i pel 
període gener 2014 a abril 2016 a l’empresa concessionària la UTE Siresa Engrunes. Com 
a resultats d’aquest procediments, l’auditor extern emetrà un informe dels procediments 
acordats exposant les incidències i excepcions identificades en el seu treball. Aquets son 
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els fets provats que van trobar amb la gestió de la Deixalleria municipal que van veure que 
no s’havia investigat, no s’havia informat i no s’havia fet de la manera que creuen que 
s’havia d’haver fet i per això encarreguen aquesta auditoria, per saber si l’abast d’aquesta 
irregularitat es major o és la que es diu. En segon lloc hi ha el tema de l’empresa 
concessionària de l’abastament de l’aigua potable de Sorea. Una de les coses greus que es 
van trobar i que creu que afecta a tota la població de Corbera és que dels últims 6 anys, 
la tarifa, el preu de l’aigua a Corbera ha augmentat gairebé en un 60%. Per qui no conegui 
això, el preu de l’aigua potable, cada any Sorea és qui determina quin ha de ser el preu, 
va directament a l’Àrea Metropolitana i l’Àrea Metropolitana els dóna una audiència de deu 
dies perquè l’Ajuntament pugui fer al·legacions. Es troben que en aquests 6 últims anys 
només hi ha hagut una al·legació dient textualment que l’Ajuntament està en contra 
d’aquest encariment del preu però sense cap mena d’informe jurídic ni econòmic. També 
es troben que l’AMB elabora uns informes de tarifa anuals per justificar aquest augment 
de preu i que l’Ajuntament de Corbera només l’ha demanat una vegada en aquest 7 anys 
i va a ser a petició del seu grup la CUP quan estaven a l’oposició. Creuen que des de un 
Ajuntament s’ha de fer un control més exhaustiu del augment tarifari que actualment fa 
que Corbera estigui dels pobles de major part de Catalunya. Per això el que volen dur a 
terme amb aquest control de preus i tarifes es el que llegeix textualment: ..l’empresa 
concessionària de l’abastament de l’aigua potable de Corbera determini anualment el preu 
unitari d’aquest servei mitjançant la imputació de les despeses incorregudes per aquesta 
empresa en la prestació dels seus serveis. Tanmateix com a part del contracte de concessió 
al servei del contracte d’abastament d’aigua potable l’empresa concessionària ha de dur a 
terme determinades inversions de reposició i millora de la xarxa d’abastament d’aigua del 
municipi. A. Atenent a aquest precedent es demanen els següents procediments de revisió 
i verificació per part d’auditors externs en referència a la determinació del preu unitari. 1. 
Comprovar que la documentació justifica el preu unitari de l’aigua potable a Corbera, està 
calculat en base a la informació comptable de l’empresa concessionària. 2. Comprovar que 
els diferents conceptes de despesa a imputar al servei d’abastament d’aigua de Corbera es 
correspon a les despeses registrades per l’empresa concessionària en els seus estats 
financers oficials presentats en el registre mercantil. 3. Comprovar que la suma dels 
diferents centre de cost que tingui aquesta empresa, composen els imports totals de 
despesa incorreguda per la mateixa i estigui inclosa en els estats financers oficials 
presentats en el registre mercantil. Comprovar per una mostra a determinar en el inici del 
treball, la documentació suport, factures, nòmines, fulles dels treballadors que justifiquen 
les despeses imputades al servei d’abastament d’aigua de Corbera i que es corresponen a 
les despeses. Aquets procediments es duran a terme pel que fa les despeses de l’exercici 
anual finalitzat el 31 de desembre de 2017 i s’hauran de fer a l’empresa Sorea. B. En 
referència a les diferencies de reposició i millora de la xarxa. 1. Comprovar la documentació 
suport que justifica el valor de les inversions realitzades per l’empresa concessionària per 
a la reposició i millora de la xarxa d’abastament d’aigua de Corbera. 2. Comprovar en els 
casos que la inversió hagi sigut subcontractada a altes empreses, si l’empresa 
concessionària ha dut a terme un procediment de contractació obert demanant diferents 
pressupostos a diferents empreses. Aquests procediments es duran a terme per les 
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inversions fetes als  exercicis anuals finalitzats el 2016, 2017 i 2018. Com a tercer punt 
han inclòs, a petició de la Moció que s’acaba de presentar, i com ha dit l’Albert, l’equip de 
govern votarà favorablement i diu així: .. en data 14 d’agost de 2012 la Junta de Govern 
va adjudicar la gestió indirecta del servei públic de l’Escola Bressol .. i és el que ha explicat 
l’Albert per tant s’estalvien de llegir. Per tot l’exposat era això, amb la transparència amb 
el control dels serveis públics, creuen que ha mancat a l’Ajuntament un control real de tots 
els serveis públics i de totes les prestacions que s’han fet i els congratulen que presentin 
aquesta Moció per començar a fer el control i com després també parlaran, des de la CUP 
també els volen expressar.. perquè sempre parlen que perquè la CUP sempre vol 
municipalitzar sense tenir estudis previs. Una de les raons, de moltes que hi ha, és 
precisament per això, per un control d’aquests serveis públics.

L’alcaldessa    
Dóna la paraula al senyor Alfredo Prado.

Alfredo Prado
Dóna les gràcies a l’equip de govern per aprovar la Moció que presenta el grup del PSC. 
Ells quan presenten alguna cosa no ho fan per tapar res, és el que ha dit el senyor Cañellas. 
Ells ja porten, des de que la empresa adjudicatària va presentar aquest document el 20 de 
març 2018, de l’Ajuntament, en aquest cas el tècnic. D’aquí va sorgir el que s’ha anat 
comentant en diferents plens. En aquest document l’empresa concessionària presenta la 
necessitat de modificar l’escola bressol per la seva gestió. Des de la part tècnica i de la 
regidoria li contesten, normalment s’han implicat bastant no en aquest contracte ell creu 
que en tots, sobretot pot defensar els que ell portava. Més que res perquè estava dia a dia 
en les instal·lacions i això es veu. I poden preguntar a la casa perquè el primer contracte 
que va tenir a la ma va ser sobre les activitats esportives municipals, en el qual, quan va 
llegir que es feien activitats esportives al mig dia en el institut de Can Margarit, resulta que 
ell al ser president d’aquell institut resulta que feia dos anys que no es feien. I llavors a 
l’empresa se’l va demanar i saben l’equip de govern que estava amb ells, algun abonament 
per tota la temporada d’aquets dos anys. I això la part tècnica d’aquí no ho va veure. Aquí 
li comenta perquè en aquest cas, si què el tècnic d’ensenyament, entre ells dos els sobtava 
que van demanar un increment sobretot d’aquets 60.000 € quan parla, no només del salari 
dels treballadors que volia una diferència que no s’havia portat sinó en el manteniment del 
centre amb un increment d’un 261%, amb el material i equipament amb un increment d’un 
37%, en concret la partida d’aliments pujava un increment d’un 44% el que demanava 
l’empresa i sobre el salari un increment de 3.000 € que demanava l’empresa que s’havia 
fet a la directora sense passar per l’Ajuntament i un increment en la massa salarial de 
46.000 € i estan parlant d’un document que presenta el 20 de març del 2018, seguidament 
va haver la Moció de censura i ells van quedar fora. Si desprès del Ple hagués hagut alguna 
transferència de carteres, el senyor Albert veuria que si que el preocupa. Aquest contracte 
i qualsevol del que ells toquen. Ell creu que el primer dia que es van veure el senyor 
Cañellas i ell o el regidor d’esports, va ser al següent Ple. No ha hagut traspàs amb ningú 
d’ells i això es troben que despès pensin que no se què, doncs no es tracta d’això. Agraeix 
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que es voti a favor des de l’equip de govern i si d’alguna forma poden comparar 
d’intervenció, l’abonament d’aquesta empresa d’activitats esportives que va fer 
l’Ajuntament per no fer aquesta activitat. Perquè aquest Ajuntament també treballa 
d’aquesta forma. 

L’alcaldessa    
Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.

J.A. Andrés Palacios 
Diu que ell agraeix també que facin aquesta auditoria i incorporar el servei d’escombraries, 
queda un any i pico perquè s’acabi i ja posats es un altre dels contractes que tenen. I 
també demanaria un còpia del que ha llegit, si us plau, perquè ha dit tandes dates per 
poder fer un seguiment.

L’alcaldessa    
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.

Mercè Rocas 
Diu que com han pogut veure, des d’aquest equip de govern, màxima transparència. Tan 
és començar per una auditoria per una empresa com per una altre. Les seves prioritats 
han començat per l’empresa que fins ara ha portat la deixalleria i per l’empresa de l’aigua. 
Però evidentment, senyors del PSC, MPC i GIU s’inclourà aquesta auditoria de l’escola 
bressol perquè evidentment no hagi cap tipus de dubte de cap ni una de les empreses que 
està treballant externament per aquest Ajuntament. Com ja ha explicat el regidor Xavi 
Miquel, han volgut començar per alguna que si ja hi ha sospites, però totes i cada una 
d’elles seran bones per passar una auditoria i per la seva valoració. Per tot, el vot des 
d’Esquerra serà  favorable.

L’alcaldessa
Al no haver-hi mes intervencions, demana es passi a votació.

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), 
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel 
i Pons (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). 

S’adopta l’acord per unanimitat.”

7. Moció de sol·licitud a la Diputació de Barcelona per tal que es porti a terme 
la construcció de la rotonda a la intersecció entre les carreteres BV-2421 i 
BV-2422 (PSC, MPC i GIU).

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals PSC, MPC 
i GIU, amb el text següent:
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La cruïlla entre les carreteres BV-2421 i BV-2422 de la Diputació de Barcelona, indret 
conegut popularment com “el pal”, constitueix el principal accés d’entrada per a 
Corbera de Llobregat, distribuint el trànsit rodat entre la zona alta del municipi i la 
zona baixa a la seva arribada. Així mateix, és el punt de sortida més emprat del 
municipi per la majoria del veïnat de Corbera, pel qual a les hores punta té una gran 
concurrència. Essent, d’altra banda, el punt de connexió entre la zona baixa i la zona 
alta per al transport públic i per als vehicles pesats. 
Històricament, hem rebut múltiples peticions de la ciutadania i de les empreses del 
municipi per tal que es millori aquest punt, fonamentalment pels motius següents: 

a) la dificultat d’incorporació a la via sortint de la zona baixa, tenint en compte la 
manca de visibilitat i que la prioritat la tenen els vehicles que baixen des de la rotonda 
de Can Xorra. 

b) la intensitat de trànsit en aquest punt és de 13.802 vehicles diaris, dels quals 7.448 
circulen pel ramal de la mateixa BV-2421 i 7.743 circulen per la BV-2422 (entre la 
intersecció i el nucli de la zona baixa). 

c) l’índex de sinistralitat en aquest punt és elevat, amb un gran nombre de col·lisions, 
sortosament de tipus lleu. Les col·lisions es produeixen tant entre els vehicles que 
baixen de la zona alta amb els que accedeixen a la carretera BV2421 des de la zona 
baixa, com entre vehicles que surten de la zona baixa i col·lideixen amb el vehicle de 
davant, quan aquest para per fer el “cediu el pas”.

Per aquests motius, han estat diversos els governs municipals que han sol·licitat 
reiteradament a la Diputació de Barcelona la millora d’aquesta intersecció viària. 
Finalment, en data 30 de gener, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va rebre un 
primer “Estudi de millora de la intersecció entre les carreteres BV-2421 i BV-2422”, 
consistent en la implantació d’una rotonda en aquesta cruïlla. Els serveis tècnics 
municipals van analitzar la proposta i es va remetre als tècnics de la Diputació un 
informe sobre la conveniència de reformular la posició de la rotonda, de forma que 
quedés més alineada respecte de l’eix central de la carretera. 

A començaments d’octubre, l’Ajuntament de Corbera va rebre novament l’estudi tècnic 
de la Diputació de Barcelona, amb la inclusió de les modificacions sol·licitades. 

De forma inaudita, però, el govern municipal actual ha fet públic el seu posicionament 
contrari a aquesta inversió de la Diputació de Barcelona, xifrada de forma estimativa 
en 1,3 milions d’euros. 

Davant d’aquesta situació lesiva per als interessos de la ciutadania del nostre municipi 
i amb la convicció que Corbera no pot perdre aquesta oportunitat d’inversió en la xarxa 
viària de la Diputació de Barcelona

PRIMER. La millora de la intersecció de les carreteres BV-2421 i BV-2422 és del tot 
necessària per al municipi de Corbera de Llobregat. Significa l’augment del nivell de 
seguretat vial i de mobilitat; la millora de la connectivitat entre la zona alta, la zona 
baixa i les urbanitzacions, i la dignificació de l’accés al municipi.

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

Codi Segur de Validació 10683a15f63f4216aabaaabf8f541c65001

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

Metadades Classificador:Acta  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 i 
P

u
ig

15
/0

2/
20

19
L

a 
se

cr
et

àr
ia

 a
cc

ta
l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=10683a15f63f4216aabaaabf8f541c65001


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

 

SEGON. Donar el vistiplau a la Diputació de Barcelona per tal que aquest “Estudi de 
millora de la intersecció entre les carreteres BV-2421 i BV-2422” esdevingui un 
projecte executiu que pugui ser inclòs en el programa d’inversions de la Diputació dels 
pressupostos d’aquesta entitat supramunicipal per al proper 2019. 

TERCER. Traslladar aquest acords a la Diputació de Barcelona i fer-ne difusió als 
mitjans de comunicació municipals. 

L’alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Llegeix la Moció.

L’alcaldessa    
Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.

J.A. Andrés Palacios 
Diu que ells creuen que és més que necessària aquesta rotonda. Baixant cap a la Palma, 
cada cop que baixa un vehicle o un autocar que vol girar, envaeix tots els carrils. Si pugen 
de Corbera baixa cap amunt envaeix tots els carrils. Els mateixos conductors d’autobusos 
s’han queixat moltes vegades d’aquesta situació. Si vens de la Palma no hi ha cap carril 
per poder girar, aturar tot el trànsit. Ja saben que això no  soluciona el problema de la 
variant ni de les cues. Això dona seguretat a la carretera. Esperen que aquest Ple ho 
prengui a consideració i l’argument que hi ha un mur de 10 metres, només és en un punt 
en concret. També poden demanar que faci un altre estudi per intentar millorar aquest 
punt. 

L’alcaldessa    
Diu que el vot de l’equip de govern en relació a aquesta Moció serà en contra. No els 
estranyarà donat que la mateixa exposició de motius ja ho han inclòs. No entenen quin 
sentit té presentar aquesta Moció amb aquesta motivació. Si saben quin és el seu 
posicionament i realment creuen que aquest assumpte és important pel municipi i que 
importa al poble, creuen que el camí és un altre. El camí és parlar-ne, buscar punts de 
trobada, explorar alternatives, en definitiva fer política. Creu sincerament que amb ells no 
els interessa fer política, com deia aquests cap de setmana el seu líder Pedro Sánchez, 
vostès des de l’oposició confonen la discrepància  amb la crispació. Ell anomenava que això 
és fer política tendenciosa. De veritat els diuen que si ells el que volen és el be del poble, 
això no és el camí i ho saben. Estan a la seva disposició per escoltar-los, parlar i fer política 
pel seus veïns. Per tant el vot en contra que ara formularan no te res a veure amb ells ni 
amb ganes de dur la contrària. Son coneixedors del projecte que els tècnics de la Diputació 
de Barcelona han fet arribar a l’Ajuntament. En primer lloc, es tracta d’un projecte a fer a 
municipi veí, per qui ho escolti i no ho sàpiga. Aquesta obra està  projectada a un terreny 
que pertany a la Palma de Cervelló per tant creuen que el seu Ajuntament també hauria 
de dir alguna cosa públicament. Ja han parlat personalment. També val a dir que es fa en 
una carretera que pertany a la Diputació on els seus tècnics han elaborat un projecte però 
els responsables de la Diputació també hi hauran de dir alguna cosa al respecte. Han 
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presentat aquest projecte perquè se’ls va encarregar però al mes de juliol ja van tenir una 
reunió amb ells també. En definitiva, el que voten, és a instar o no a una entitat 
supramunicipal que faci una obra en un municipi veí. Un cop dit això, entren en la valoració 
d’aquest projecte on només valoren tres aspectes, primer parlen de seguretat vial i 
mobilitat, parlen de millora de connectivitat i dignificació. Aquets són els aspectes positius 
que veuen del projecte, els estranya que no vegin ni comentin els aspectes negatius del 
mateix. Li sembla una valoració una mica superficial. Sobre l’augment de seguretat vial i 
mobilitat, la construcció d’aquesta  rotonda no té garanties de reduir l’índex de sinistralitat 
actual. En quant a mobilitat creuen que sortirien una mica pitjor donat que una rotonda el 
que fa és alentir la mobilitat. I amb els més de 13.000 vehicles que diuen que passen 
algunes cues, més de les que ja patim segurament augmentarien però això no ho han 
avaluat donat que en el mateix informe tècnic de la Diputació això ho esmenta. Respecte 
a la millora de la connectivitat entre la zona alta, al zona baixa i les  urbanitzacions no 
acaben de veure on hi veuen l’avantatja, quines urbanitzacions? De veritat que aquest 
aspecte no l’acaben de veure per enlloc. Finalment parlen de dignificació de l’accés al 
municipi. En aquest punt creuen que no han vist be aquest projecte. Han vist el mur que 
s’ha de construir a la part baixa de la rotonda per aguantar-la? Es tracta d’un mur de 900 
m2 de formigó. Sembla molt dignificat, sobre tot per sortir a les telenotícies per murs de 
formigó en mig de la muntanya. Han vist el forat que s’ha de fer a la part alta de la rotonda 
per construir-la?  Un esvoranc semblant al que a ara tenen on hi ha la Societat Esportiva 
Corbera o com el que hi ha on van posar el pavelló municipal. Dignificaran Corbera però 
com a poble dels esvorancs a la muntanya. Creuen que faran riure. Fa anys, suposa que 
en moments com aquests es va decidir fer edificis com els de Corbera parc on algú pensava 
que es dignificaria Corbera. Ara molts se’n penedeixen d’aquella decisió de fa molts anys. 
Realment fa mal als ulls aquell edifici dintre de la foto del poble. Ells creuen fermament 
que el projecte de la Diputació de Barcelona, ni millora a la seguretat vial ni de mobilitat, 
ni la connectivitat i sobre tot proposa un accés des de Corbera que els dona mala imatge 
fent forats a la muntanya i posant murs de 900 m2 sense cap sentit. Ells van estudiar be 
aquets dos projectes, el primer que van presentar i el segon també. Per aquesta raó van 
considerar no tirar endavant  aquest projecte i per aquest motiu voten en contra d’aquesta 
moció. Com els ha dit, estan a  la seva disposició per escoltar, parlar i avaluar. Alternatives 
que pugin aconseguir els objectius que en aquest punt coincideixen. 

L’alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Diu que una primera cosa que li retreu és que en el contingut de la Moció diuen el seu 
posicionament. És que ells s’han assabentat del seu posicionament perquè en la web 
municipal diuen el següent.. ara curiosament no hi és la notícia, ha desaparegut però van 
publicar el 17 d’octubre que l’estudi contempla una rotonda etc. i una petita descripció que 
desprès tornaran amb els dimensions que esmenta senyora alcaldessa però: ..”des de 
l’equip de govern actual volem aclarir algunes consideracions, aquest estudi el va 
encarregar l’anterior equip de govern”. Equip de govern.. ara li dirà unes quantes reunions 
que van anar elles dues, era també l’alcaldessa, van anar a la Diputació demanant entre 
altres coses que es solucionés el trànsit en aquell punt. Si, l’equip de govern que vostè hi 
era tenia un posicionament i ara té un posicionament diametralment diferent. Tampoc els 
han preguntat ni els han dit res sinó que immediatament i també es pregunta a que be la 
urgència de manifestar-se tan ràpidament d’aquest estudi perquè encara està en una fase 
d’estudi i encara no és un projecte executiu. Tant el govern actual com l’Ajuntament de la 
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Palma, on pertanyen els terrenys de l’actuació, són totalment contraris a aquesta obra. 
Que volia que posessin a la Moció? Que han dit d’una manera que consideren inaudita, 
quan es va estar demanat aquest tema amb el senyor Ripoll en el seu dia, quan.. de la 
carretera s’ha estat parlant de molts temes i un dels temes de la carretera és justament 
aquesta cruïlla. Per tant sobta, sobta que tinguin un posicionament.. tampoc ha passat tan 
de temps. Estan parlant que creu que la última reunió van anar amb la senyora Mercè 
Rocas i l’anterior van anar amb ella com alcaldessa, la senyora Rocas i ella mateixa a la 
Diputació a parlar d’aquest tema. I es va demanar. Deuen tenir unes motivacions, potser 
ara no les poden explicar però pensa que són unes altres. Llavors, aquesta obra no 
solucionarà els problemes de trànsit que afecten en hores puntuals al pas pel nucli urbà de 
la Palma. No estan dient això, ells quan parlen de seguretat, quan parlen de índex de 
trànsit de vehicles per aquesta zona, estan parlant d’aquest punt. Que desprès a la Palma 
tenen un altre problema ja parlaran un dia de la variant de la Palma si volen. Però aquí 
estan parlant de l’entrada a Corbera. Encara que sigui terme municipal de la Palma, a la 
Palma li queda lluny i afecta realment als ciutadans de Corbera. Hi ha un tema de seguretat, 
els propis redactors del projecte diuen que de totes les carreteres de la Diputació, l’índex 
de sinistralitat en aquest punt és dels més elevats. Ells parlen de connectivitat i si que es 
veritat i si no entenen això de les urbanitzacions es perquè vostès pot ser no utilitzen però 
qualsevol ciutadà que ve de Cases Pairals, de Santa Maria de l’Avall, dels Carsos, en 
comptes, si ve a la zona baixa, d’haver de pujar cap a la carretera, es podria plantejar  
sortir i girar per tornar a entrar per que per la rotonda de Can Xorra dissuadeix, la sortida 
per poder girar i tirar amunt venint des de Corbera baixa és perillosa i dissuadeix. Quan 
l’autobús ha de girar i donar la volta és un problema, no diguin que no. Ara amb ells els 
interessa, pel que sigui, per que el seu soci de govern és la CUP i a la CUP no l’interessa 
fer això però diguin la veritat. Seria una millora objectiva per aquest municipi. Parlen de 
l’afectació, estan parlant d’un mur.. han vist on es construiria el mur? En la zona aquella 
de les granges que està absolutament degradada, és una zona que està fora d’ordenació 
que quina afectació tindrà? Ni visual ni paisatgística si enllà no hi ha res. I a l’altre banda 
fer un talús amb hidrosembra això és una afectació? Pensa que s’ho miren d’una manera 
absolutament reduccionista. Amb una sabata i una espardenya que és com han anat en 
aquest poble durant molts anys. La rotonda de Can Xorra, les forces reaccionaries d’aquest 
poble deien que era impossible de fer-la fins que no es va fer i es va fer realitat. Per cert, 
la rotonda de Can Xorra és més gran que la rotonda aquesta que és planteja aquí baix. Ho 
diu perquè diuen què és horrorosament gran 26m de diàmetre, Can Xorra fa 40m de 
diàmetre. Ho diu perquè les coses s’han de valorar. Li vol dir, senyora alcaldessa, Corbera 
no es pot quedar enrere. Diu si venen a fer política, no sap que entén ella per fer política. 
Entén que per solucionar problemes reals, pràctics i per tirar endavant i fer que un poble 
realment progressi. Per ella, això és fer política. Per ella no és venir a negociar si fan això 
o deixen de fer-ho. Les coses són positives o són negatives. O volen tirar endavant i 
progressar o es volen quedar  com en el segle XIX. Aquesta és l’elecció. La proposta, quan 
van anar a la Diputació ella mateixa hi era amb ella, van demanar que solucionin aquest 
punt. Els tècnics que porten aquest estudi que han de dir. L’alcalde de la Palma, que sàpiga, 
divendres passat va haver Ple i van preguntar sobre aquest tema i textualment va dir que 
com que l’alcaldessa d’ara no està interessada en tirar-ho endavant doncs ells passaven 
d’aquest tema. Suposa que aquesta afirmació és fruit de les converses que ha tingut amb 
ell.

L’alcaldessa
Respon que en primer lloc no fa falta que li recordi a les reunions que ha estat perquè té 
molta memòria encara. Recorda perfectament aquesta primera reunió que van tenir amb 
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el diputat, amb el senyor Jordi Fàbrega i amb el tècnic i on se li va exposar de buscar una 
solució per aquest tema. No era la primera vegada, sembla ser, que es demanava sinó que 
ja s’havia demanat amb anterioritat i se li va demanar dues coses. Una primera era això i 
un altre tema que preocupava molt que no està solucionat encara, és de la mateixa 
carretera que des de les Penyes només poden fer sortida amb vehicle i queda molt estreta 
la carretera i la tenien que ampliar. En aquell moment es va demanar lo de la rotonda. En 
nom d’Esquerra no es que es posicionin cap una banda cap a una altre. Ells, realment 
pensen que és un disbarat aquesta rotonda. I que no soluciona els temes. Diuen que ara 
tenen coneixement d’això.. abans de continuar.. la noticia que ella diu no està anul·lada, 
continua estan. Ells no l’han retirat per res. Ni a la web, ni a.. quan ells publiquen una cosa 
no tenen perquè retirar-la. Si no li surt, és un altre tema. Perdoni però ha fet aquest incís 
perquè no tenen ànims d’amagar res. Quan han rebut aquesta segona.. ho han estat 
valorant. Al juliol també van estar reunits amb ells i quan va haver la primera proposta del 
gener, la primera rotonda ells no estaven al govern i evidentment tampoc els van passar 
aquesta informació. Ara han tingut les dues per escrit però al juliol ja van estar parlant i 
la Diputació es limita a fer un estudi tècnic del que se’ls va encarregar en aquell moment. 
Això no vol dir que hagin d’estar d’acord o no. Torna a repetir que ells consideren que és 
un disbarat la proposta que fan. Com a tècnics que busquin un altre tipus de solució. 
Referent amb el punt de la sinistralitat li donarà la paraula a la seva companya que li podrà 
explicar millor aquest tema però aprofitant també la visita que van fer, per ampliar la 
carretera sembla ser que va arribar un projecte que s’ha tirat enrere i van anar al juliol 
precisament per saber que passava. Ara tindran també una altre visita per poder-ho aclarir 
perquè al juliol van demanar una solució i això tampoc no els van fer arribar. Perquè 
aquesta ampliació havia d’haver estat feta en el 2017 i no han tingut cap altre noticia. 
Pensen que és un disbarat aquest projecte que han fet i no soluciona el tema del que volen 
dignificar i ara la gent quan arriba a Corbera no té molt clar que arriba a Corbera i ho 
dignificarien realment sabrien que arriben a Corbera perquè es mengen molts metres 
endins, fan aquell mur i no hi estan d’acord. Ho han estudiat i ja està. Dóna la paraula a 
la senyora Mercè Rocas.

Mercè Rocas
Explica que quan parlen d’índex de sinistralitat bàsicament en el punt de la rotonda, es 
refereixen a partes lleus d’assegurança. Es troben en moltes ocasions, com ha dit la 
senyora Rosa Boladeras, no en un “ceda el paso” perquè no hi ha sinó un stop. El que solen 
fer és no aturar el cotxe i posar punt mort sinó posar primera i fer un “ceda el paso” per 
això en moltes ocasions hi ha partes lleus d’assegurança. Això no és un índex de sinistralitat 
elevat. On si realment tenen un índex de sinistralitat elevat que no només ho posa en 
aquest informe sinó que històricament ho saben tots a Corbera, és en el punt 3,400 que 
és quasi be arribant a la corba de la Victoria. Incidiria una vegada més en recordar a 
tothom que això és municipi de la Palma en quant a mobilitat les rotondes no són 
millorables ni a seguretat ciutadana ni a seguretat vial ni a mobilitat, carregant moltíssim 
més i alguna cosa que per a ella és bàsic, recordin que viuen en un municipi de muntanya, 
no han de portar la ciutat en allà. El accés a Corbera és difícil, si. No tenen un índex de 
sinistralitat en aquest punt, no. El tenen més a baix, on tothom sap que malauradament 
hi ha hagut sinó un.... agrairia que desprès si de cas ho diguin en veu alta i així se’n 
assabenten tots gràcies senyor Palacios. Com deia, índex de sinistralitat tots saben que el 
punt negre és la corba de la Victoria que malauradament no ha hagut una sinó varies 
defuncions.

L’alcaldessa 

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

Codi Segur de Validació 10683a15f63f4216aabaaabf8f541c65001

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

Metadades Classificador:Acta  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 i 
P

u
ig

15
/0

2/
20

19
L

a 
se

cr
et

àr
ia

 a
cc

ta
l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=10683a15f63f4216aabaaabf8f541c65001


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

 

Diu que abans de passar-li la paraula al senyor Xavier Miquel, li volia dir que abans li ha 
dit senyora Boladeras, que han de progressar que no s’han de quedar en el segle XIX. Tots 
volen progressar però volen progressar amb cap i no fer qualsevol cosa. Ja sap que no 
estan d’acord però és així. No estan per fer aquests impactes i que els coneixen d’aquesta 
manera, i torna a dir el que ha dit abans, que sàpiguen la gent que arriba a Corbera. Perquè 
és un desastre, sortirien a tota arreu, és un impacte mediambiental brutal. Dóna la paraula 
al senyor Xavier Miquel. 

Xavier Miquel
Diu que en primer lloc puntualitzar sobre la notícia que es va publicar. La noticia no es va 
fer per resposta a l’oposició. Es va fer perquè va sortir en uns quants mitjans digitals certa 
informació que a més era falsa com que això milloraria la mobilitat al terme municipal de 
la Palma per això es van veure obligats a treure aquest comunicat des de l’equip de govern. 
Desprès, la seva posició de vot com ja s’ha dit serà contraria. Voten en contra d’aquesta 
Moció i voten en contra de fer aquesta rotonda i principalment per una qüestió de 
consciencia ecologista. Es que no és diu res de l’impacte ambiental que aquesta rotonda 
significarà. Qualsevol persona amb una mínima consciencia ambiental si veies això 
s’espantaria perquè és una autèntica salvatjada. Si la proposta de que una zona degradada 
sigui ficar 900m de formigó és la seva proposta com a regidora de medi ambient és bastant 
alarmant. No es diu res de l’altre part que són 16 metres que es menja la muntanya amb 
una excavació brutal i amb un furat brutal que es va en allà. En comptes de ficar 900m2 
de formigó potser preservar aquella zona, intentar millorar la connectivitat per un camí 
rural entre Corbera i la Palma, creuen que hi ha mil formes de millorar una zona degradada 
ambientalment abans de ficar-hi 900m2 de formigó. Torna a dir, el sobta que no s’hagi dit 
res de l’impacte ambiental que això ocasionarà... sempre ells estan amb el tema de de 
mantenir aquest foment de l’ús massiu del cotxe privat. Han de canviar una mica aquest 
paradigma. A més carreteres més cotxes. Per tant intentar una mica canviar i mirar cap el 
futur perquè el futur és apostar pel transport públic. Com ja s’ha dit són un poble forestal 
rodejat de bosc, que el poble de Corbera deixi de viure d’esquenes als seus boscos i només 
puntualitzar una qüestió, aquí quan es ven que això millorarà la mobilitat entre Corbera i 
la Palma, aquí s’obvia una cosa que en aquest projecte es diu clarament. Diu que un dels 
punts més problemàtics que hi ha, ho diu clarament, és que aquesta rotonda produiria que 
s’augmentessin les cues de pujada des de la Palma a Corbera a la tarda. Ho diu clarament, 
si estan parlant que hi ha un problema que s’assumeix que les cues i embussos que es 
formen a la Palma entre l’horari de 6 a 8 de la tarda s’augmenten aquestes cues, dificulten 
bastant mes la mobilitat a les persones. I ells d’acord amb que és un punt que s’ha de 
millorar la certa perillositat que hi ha, evidentment totes les solucions són bones però la 
salvatjada d’aquesta rotonda són totalment contraris.

L’alcaldessa  
Dóna la paraula al senyor Alfonso Olarte.

Alfonso Olarte
Diu que aprofitant que està aquí com a representant polític però suposa que tots agafen el 
cotxe i viuen al mateix poble. Agrair els esforços de fer els informes i tot això de la rotonda 
li sembla bé però creuen que els estudis de la Diputació podrien estar més encaminats a 
com deien abans a millorar les incidències de la corba de la Victoria o com per exemple 
l’any passat va caure el camió del Rufí no? I allò si que és perillós. De moment posar una 
rotonda allí doncs... potser no amb els qualificatius de bestiesa però creu que no és adient. 
Creuen que fer les inversions, d’aquí cap a Can Xorra si es podrien fer.
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L’alcaldessa  
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Diu que ells han presentat aquesta Moció, justament com una esperança de fer-los 
reflexionar. Senyora alcaldessa diu que aquesta rotonda és un disbarat. Sota el seu punt 
de vista i el de molts ciutadans és un disbarat perdre l’oportunitat de que la Diputació de 
Barcelona millori aquesta intersecció, els estudis que fa la Diputació ja tenen estudis 
d’impacte ambiental, no han fet una proposta sense saber de que parlaven. Pensen que 
ells estan exagerant moltíssim l’impacte ambiental d’aquesta rotonda. L’estranya que la 
senyora Mercè Rocas distingeixi i consideri que tenir una topada o estrebada cervical això 
no té importància o no és una veritable sinistralitat, ja ho sap, ja sap que és molt.. 
evidentment, però continua sent una sinistralitat i un problema per a les persones que ho 
pateixen. Evidentment no menystinguin les coses tampoc. Avui s’ha assabentat que viuen 
en un municipi de muntanya. No viuen en un municipi de muntanya, viuen en un municipi 
de l’Àrea Metropolitana, privilegiat com altres, com Vallirana, com Cervelló, com Sant 
Climent que tenen un entorn paisatgístic i tenen una massa boscosa important que es fa 
evidentment, ho valora. Però que sàpiguen que les persones que viuen aquí no fan la vida 
de municipi de muntanya. Sinó que s’ha d’anar cada dia a treballar i tenen una vinculació 
molt estreta amb l’Àrea Metropolitana. Però fins i tot els municipis de muntanya tenen 
variants, tenen rotondes, estan molt millor comunicats que Corbera de Llobregat. I perquè 
els passen aquestes coses, justament perquè s’han perdut oportunitats i perquè s’han 
tingut governs de mirada curta que no preveuen quines són les necessitats futures de la 
ciutadania. Ella també pensa que s’ha de reduir l’ús de l’automòbil privat i també fa ús del 
transport públic en la mesura que pot. Però això no treu que aquest punt s’ha de millorar. 
Li diu que realment el cost benefici per ella és l’impacte mediambiental, és molt greu. 
Demanin si us plau un estudi. Parlar sense saber, aquest és un estudi previ. A partir d’aquí 
s’ha de fer realment el projecte executiu, els estudis d’impacte. Si perden aquesta 
oportunitat, aquesta inversió que la Diputació faria en una via que passa pel municipi la 
faran en un altre lloc i ho hauran perdut, com sempre l’oportunitat i el tren, en moltes 
coses. I ho lamenten. Són moltes les persones, no veuen en que la connectivitat interna 
del municipi entren persones que es desplacen de la zona baixa i urbanitzacions. Mirin 
realment, pensa que descarregarien carrers del nucli urbà d’aquesta manera també. I li 
diu que es produiran mes cues. A la tornada, a la tarda, les cues ja es produeixen pels 
vehicles que volen girar cap a la zona baixa, que volen girar cap a la Palma i no poden 
perquè baixen vehicles des de Can Xorra. Mirin quan gira l’autobús que provoca cues. 
Lamenta profundament que facin aquest posicionament perquè històricament perden un 
altre oportunitat i sinó així es veurà en el futur. 

L’alcaldessa
Diu que ella també lamenta profundament que no es pugui veure de la mateixa manera i 
que es vulgui confondre també a la gent. Quan ella parla, l’escolta i espera que també 
l’escolti. Abans ja li ha dit que també hi ha un altre tema pendent i que en pocs dies han 
d’anar. I evidentment que parlaran d’això però es posicionaran fermament en contra 
d’aquestes dues solucions que han donat de rotonda. La primera i la segona per tot el que 
ja han explicat abans. Pot ser hi ha un altre tipus de solució, pot ser si. Ells també ho veuen 
que s’ha de millorar això però no d’aquesta manera ni molt menys. Al no haver-hi mes 
intervencions, demana es passi a votació.

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

Codi Segur de Validació 10683a15f63f4216aabaaabf8f541c65001

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

Metadades Classificador:Acta  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 i 
P

u
ig

15
/0

2/
20

19
L

a 
se

cr
et

àr
ia

 a
cc

ta
l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=10683a15f63f4216aabaaabf8f541c65001


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

 

 “Vots a favor: 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: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó 
Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, 
Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC).

Queda rebutjat amb la majoria que requereix la Llei.”

8. Moció per l’abolició de la monarquia i la reprovació del monarca espanyol 
Felip VI (ERC, CUP, CDC i ICV-MC).
 
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals ERC, CUP, 
CDC i ICV-MC, amb el text següent:

En el marc del què ja es coneix com a fets d'octubre del 2017, context on el poble 
català estava exercint el dret a l'autodeterminació amb la participació d'una gran part 
de la població i davant la incapacitat de l'estat espanyol per aportar solucions polítiques 
a un problema polític, els poders de l'Estat van decidir emprar la Monarquia com una 
trinxera més de l'Estat vers el poble organitzat.

El 3 d'octubre de 2017, en un infame missatge televisat, la Casa Reial va exercir una 
de les funcions per les quals la dictadura franquista li va atorgar els privilegis, privilegis 
avalats per la constitució sortint del règim del 78. En aquest discurs del 3 d'octubre 
s'amenaçava a part de la població, amb la intenció d'acabar amb la mobilització 
popular, amb l'obsessió de preservar la unitat d'Espanya a qualsevol preu.

Davant la constatació, una vegada més, de que la monarquia és una estructura al 
servei d'un projecte que poc o res té a veure amb els interessos de bona part de la 
població, i en coherència amb els valors republicans i la defensa de la República 
Catalana

S’acorda

Primer. Reprovar els actes repressius en contra de la ciutadania i condemnar les 
amenaces les amenaces d'aplicació de l'article 155 de la constitució espanyola, 
l'amenaça de la il·legalització de partits polítics catalans, la judicialització de la política 
i la violència exercida contra els drets fonamentals.

Segon. Rebutjar i condemnar del rei Felip VI, la seva intervenció en el conflicte català 
i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l'1 d'octubre del 2017.

Tercer. Refermar el compromís amb els valors republicans i amb la defensa de la 
República Catalana i apostar per l'abolició d'una institució caduca i antidemocràtica 
com la monarquia.

Quart. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació 
Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona, al Parlament de Catalunya, al 
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govern de la Generalitat i al Consell per la República.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Llegeix la Moció.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.

J.A. Andrés Palacios 
Diu que està una mica decebut amb aquesta Moció perquè sembla que tingui poca 
confiança a la República i deixa al rei d’Espanya ja tranquil·lament no? O no aspiren amb 
això o es queden aquí amb el rei. Decebut també una mica amb convergència quan fa 
quatre anys que van donar suport al PP i al partit socialistes per defensar al monarca. Com 
canvien de parer cada dos per tres no? Acaba de dir rebutjar i condemnar al rei Felip VI i 
a l’escrit posa rebutjar i condemnar del rei Felip VI i no és lo mateix. El significat no és el 
mateix. Per tant sembla com dir les coses però guardar-se la prudència. Amb ell 
personalment, el rei, molts polítics espanyols i molts polítics catalans se’n poden anar a fer 
punyetes. Il·legalitzar-los també, començant per PP i acabant amb Convergència per 
corrupció no? I en canvi aquí estan aguantant. Ara votarà, li sembla molt bé però s’han 
quedat una mica curts. Poca confiança tenen en ells mateixos. 

L’alcaldessa
Al no haver-hi mes intervencions, demana es passi a votació.

Rosa Boladeras
Demana a la senyora alcaldessa si li permet un comentari al respecte. 

L’alcaldessa
Respon que si.

Rosa Boladeras
Diu que els ha semblat estrany que no l’enviïn a la gent que realment afecta, aquesta 
Moció. Perquè només l’envien a entitats municipalistes catalanes, al Parlament de 
Catalunya, al Consell per la república i no l’envien a l’Estat, ni a la delegada del Govern ni 
a la casa del rei.

L’alcaldessa
Respon que moltes gràcies ho tindran en compte.

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), 
Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons (CUP), Montserrat 
Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC).
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Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP).

Abstencions: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez 
(PSC). 

S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”

9. Moció de rebuig a la petició de més de 200 anys de presó per als processats 
pel referèndum de l’1 d’octubre (ERC, CUP, CDC i ICV-MC).

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta els grups municipals ERC, CUP, 
CDC i ICV-MC, amb el text següent:

El 2 de novembre del 2018 el president del Parlament, Roger Torrent, i de la 
Generalitat, Quim Torra van fer pública la següent declaració institucional:

“La petició de penes que ha fet avui la Fiscalia i l’Advocació de l’Estat en l’escrit 
d’acusació contra els processats en relació al referèndum de l’1 d’octubre del 2017 ens 
porta a pronunciar-nos conjuntament.

Avui, a l’escrit d’acusació presentat contra els legítims representants del poble de 
Catalunya, els líders de la societat civil i comandaments policials, la Fiscalia demana 
penes que sumen més de 200 anys de presó. 200 anys contra demòcrates, contra gent 
de pau, amb qui s’hi pot estar d’acord o discrepar, però que en cap cas han comès cap 
delicte.

És inacceptable que persones que han demostrat el seu compromís amb la democràcia 
i les vies pacífiques d’actuació política siguin acusats de delictes com la rebel·lió, la 
sedició, la desobediència o la malversació. Es tracta de polítics i dirigents socials 
honorables que van actuar sempre d’acord amb els principis de la llibertat d’expressió, 
la llibertat de participació, i contra tota mena de violència, vingués d’on vingués.

L’escrit de la Fiscalia es presenta formalment contra vint-i-dues persones, però a la 
pràctica s’acusa a la immensa majoria de la ciutadania d’aquest país. Una majoria que 
sap que el conflicte entre Catalunya i l’Estat s’ha de resoldre políticament. 

Perquè en aquest procés no es persegueixen persones, es persegueixen idees. Però 
aquells que ho fan no saben que les idees no es poden empresonar. No saben que no 
renunciarem mai a decidir democràticament el nostre futur. No saben que no 
claudicarem davant la repressió.

L’escrit d’acusació es construeix sobre una ficció perversa que pretén criminalitzar 
l’exercici legítim de drets fonamentals per part dels ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya. No ho permetrem. Organitzar un referèndum no és delicte. Posar les urnes 
mai pot ser un delicte en democràcia.
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És per això que considerem que la Fiscalia de l’Estat espanyol no actua amb un anhel 
de justícia, sinó de venjança cap a funcionaris, alts càrrecs, diputats, membres del 
govern, i la mesa i la presidenta del Parlament en aquest procés judicial.

Recordem també que les euroordres contra els exiliats eren rebutjades per tractar-se 
d’un conflicte polític, no pas criminal ordinari. És per això que el jutge Llarena les va 
retirar i són ara ciutadans lliures a tot el món menys a l’Estat espanyol. 

Mostrem també la preocupació per la manca de condicions de defensa dels processats 
en el judici a conseqüència de la condicions de presos preventius de la majoria dels 
acusats. I és que la presó preventiva que ja supera l’any en bona part dels encausats 
és una condemna avançada i absolutament injustificada que demostra que la causa 
està més inspirada per la venjança que pel sentit de justícia.

No hi ha rebel·lió, no hi ha cap delicte. No ho diem només el president del Govern, el 
president del Parlament, els consellers i una majoria de diputats d’aquesta cambra. 
Ho sostenen més d’un centenar de catedràtics i doctors penalistes d’arreu de l’Estat, 
cap d’ells sospitós de ser independentista. I també els països europeus negant les 
euroordres del jutge Llarena. Fins i tot l’exministre d’hisenda ha deixat clar que no hi 
ha malversació. La immensa majoria de la societat catalana sap que no hi ha delicte. 
Perquè tots i totes els que vam viure el que va succeir l’octubre passat, sabem que 
l’única violència que hi va haver va ser la de la policia nacional i la guàrdia civil pegant 
a gent pacífica que únicament volia votar. De fet, la fiscalia criminalitza els més de dos 
milions de persones que l’1 d’octubre van defensar la democràcia amb el seu propi 
cos. 

I davant aquestes evidències, el president Sánchez ha decidit no actuar, que és el 
mateix que ser còmplice de la repressió. I no, que l’advocació de l’Estat acusi de sedició 
en comptes de rebel·lió no és un gest. És un menyspreu absolut als demòcrates 
empresonats.

Avui el govern espanyol ha perdut una oportunitat d’or per treure dels tribunals el 
conflicte que es viu a Catalunya i tornar-lo a la política, que és on a de ser. Potser creu 
que així guanyarà uns quants vots, però el que està fent és aprofundir en una injustícia 
democràtica que afecta, no només als independentistes, sinó sobretot a la pròpia 
democràcia espanyola. Perquè quanta repressió pot aguantar la democràcia 
espanyola? Quants demòcrates poden acceptar que es retingui Catalunya per la força?

Algú creu que demanant 200 anys de presó als líders independentistes desapareixeran 
els més de dos milions de persones que volen una República catalana? Algú creu que 
amb més repressió s’acabaran les ànsies de llibertat de la majoria de la societat 
catalana? Al contrari, a cada cop ens hem aixecat sent més, més forts i més 
determinats.
I per això persistirem, com ho fan tots els presos polítics i exiliats. Com ho fan els més 
de 1.000 represaliats. Compartim amb els catalans i les catalanes la immensa 
indignació en veure la petició de penes interminables a gent bona, a gent de pau. Però 
treballem i treballarem sense descans per convertir tota aquesta indignació en energia 
positiva per encarar amb força, determinació i unitat aquests moments greus.
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I ens necessitem a tots. Apel·lem a l’esperit del 3 d’octubre perquè institucions, 
sindicats, entitats i ciutadania avancem sense descans al voltant dels grans consensos 
que ens uneixen: fi de la repressió, llibertat pels presos polítics i lliure retorn dels 
exiliats, i solució democràtica al conflicte a Catalunya exercint el dret efectiu a 
l’autodeterminació.

Convocar un referèndum no és cap delicte; és democràcia. I no ens aturarem fins que 
els presos no siguin lliures, els exiliats tornin a casa, i s’acabi la repressió contra tots 
aquells que van ajudar a donar la veu al poble.”

S’acorda

Primer. Mostrar el ple suport i subscriure la declaració institucional del president del 
Parlament, Roger Torrent, i de la Generalitat, Quim Torra. 

Segon. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat i a les entitats municipalistes.

L’alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.

Mercè Rocas 
Llegeix la Moció.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.

J.A. Andrés Palacios 
Diu que no sap qui li fa amb ella la Moció però li sembla que cada cop o tenen menys valor 
o van tirant cap enredera, van reculant. Saben vostès que la part expositiva no te cap 
valor, es una mera exposició dels fets però no serveix per res. En canvi els acords, l’únic 
que diuen és adherir-se. I no son prou valents per com exemple al primer punt demanar 
que es retiri la petició d’aquests 200 anys pels processats pel referèndum, la seva absolució 
i la posada en llibertat. En canvi fan referència a un discurs que han fet unes persones, 
que està molt bé però no té cap eficàcia, no té cap valor. Per tant, siguin valents, canviïn 
aquest punt o incloguin aquest però fer una declaració un brindis al sol de veritat que 
l’estan defraudant una mica com independents. Ells mateixos però ell demanaria fer aquest 
canvi.

L’alcaldessa
Respon que moltes gràcies ho tindran en compte per que quan hagin de fer una propera 
Moció, ja que ell sap tant, li demanaran que els hi redacti.

J.A. Andrés Palacios 
Respon que sempre a la seva disposició.
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L’alcaldessa
Al no haver-hi mes intervencions, demana es passi a votació.

J.A. Andrés Palacios 
En la votació diu que li sap greu però votarà a favor.

L’alcaldessa
Pregunta i per què l’ha de saber greu.

J.A. Andrés Palacios 
Respon que per no acceptar la modificació.

L’alcaldessa
Respon que ja l’ha dit que la propera la redactarà ell.

“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), 
Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons (CUP), Montserrat 
Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC).

Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP).

Abstencions: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez 
(PSC). 

S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”

FINANCES

10. Donar compte Informe de tresoreria 137/18 Període mitjà de pagament 
a proveïdors corresponent al 3r trimestre 2018

Es dóna compte de l’informe 137/18 Període mitjà de pagament a proveïdors 
corresponent al 3r trimestre 2018:

“Informe de tresoreria 137/2018 

Període mitjà de pagament a proveïdors 3r trimestre 2018

El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, 
pel qual es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, mesura el retard en el 
pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte 
del període legal de pagament en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
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 El Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la 
metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de 
recursos dels règims de finançament, prevists en la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, modificat pel 
Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

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

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

INFORMACIÓ PMP

Es detalla a continuació la informació corresponent al 3r trimestre de 2018 que posa 
de manifest que aquest Ajuntament, a data 30 de setembre de 2018, compleix 
amb el període mitjà de pagament previst legalment. 

Codi d’Entitat Entitat Rati de Operacions 
Pagades (dies)

Rati de Operacions 
Pendents de Pago 

(dies)

Període mitjà de 
Pago Trimestral 

(dies)

09-08-072-AA-000 Corbera de Llobregat 34,51 19,42 30,98

En compliment del que es disposa en l’article 16 de l’Ordre Ministerial HAP/2015/2012 
l’informe s’ha enviat al Ministeri d'Economia i Hisenda, a través de Oficina Virtual para 
la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en data d’avui. 

SEGON TRIMESTRE – NOVA METODOLOGIA DE CÀLCUL RD 1040/17

ANY 2018
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 26,69

PRIMER TRIMESTRE

ANY 2018
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 0,72

QUART TRIMESTRE

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat -1,26

TERCER TRIMESTRE
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ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 5,17

SEGON TRIMESTRE

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 4,91

PRIMER TRIMESTRE

ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 4,89

QUART TRIMESTRE

ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat -1,91

TERCER TRIMESTRE

ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 3,39

SEGON TRIMESTRE

ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 2,09

PRIMER TRIMESTRE

ANY 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 6,37

QUART TRIMESTRE

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 5,45
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TERCER TRIMESTRE

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 5,75

SEGON TRIMESTRE

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 7,45

PRIMER TRIMESTRE

ANY 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 6,78

QUART TRIMESTRE

ANY 2014
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 8,19

TERCER TRIMESTRE

ANY 2014
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral

Corbera de Llobregat 13,06
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11. Donar compte Informe 136/18 de morositat corresponent al 3r trimestre 
2018

Es dóna compte de l’informe 136/18 de Morositat corresponent al 3r trimestre 2018:

“Informe 136/18 de morositat corresponent al 3r trimestre 2018 

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

Fonaments de dret

L’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, disposa:

“3. Els Tresorers o, en defecte d'això, Interventors de les Corporacions locals elaboraran 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al 
pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i quantia 
global de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini.

4. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, aquest 
informe haurà de remetre's, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i, 
en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, de conformitat amb els 
seus respectius Estatuts d'Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. Tals 
òrgans podran igualment requerir la remissió dels citats informes.”

L'Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, de desenvolupament de les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, modificada per l'Ordre 
HAP/2082/2014, regula el  procediment i la informació a subministrar relativa a la 
morositat en les operacions comercials.

Els informes hauran d'elaborar-se considerant la totalitat dels pagaments realitzats en 
cada trimestre natural, i la totalitat de les factures o documents justificatius pendents 
de pagament al final del mateix, independentment de la data de registre de la factura 
o certificació d'obra.
 
L'informe trimestral inclourà, almenys, d'acord amb la metodologia establerta per al 
càlcul el període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, el 
detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de 
pagament mensual i acumulat a proveïdors, així com de les operacions pagades i 
pendents de pagament de cada entitat i del conjunt de la Corporació Local.

L’àmbit objectiu de l’informe son les operacions comercials, de conformitat amb 
l’article 3 de la Llei 3/20014, per tant afecta principalment als capítols II i VI (despeses 
en Béns Corrents i Serveis i Inversions reals), quedant excloses les obligacions de 
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pagament contretes amb Administracions públiques. Queden fora de l'àmbit de la Llei 
les operacions que no estan basades en una relació comercial, tals com les que són 
conseqüència de la relació estatutària i de personal o les que són conseqüència de la 
potestat expropiatòria.

INFORME

Es detalla a continuació la informació corresponent al 3r trimestre de 2018 que posa 
de manifest que aquest Ajuntament, a data 30 de setembre de 2018, compleix 
amb els terminis de pagament a proveïdors previstos legalment.

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 579 815.513,23 €
Fora període legal pagament 101 70.807,42 €
Total pagaments 680 886.320,65 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,90

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 278 370.581,61 €
Fora període legal pagament 15 14.194,83 €
Total pagaments 293 384.776,44 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 22,50

3 TRIM.2018

PENDENT DE PAGAMENT

En compliment del que es disposa en l’article 16 de l’Ordre Ministerial HAP/2015/2012 
l’informe s’ha enviat al Ministeri d'Economia i Hisenda, a través de Oficina Virtual para 
la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en data d’avui. 
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 Nombre Import total
Dins període legal pagament 945 865.957,63 €
Fora període legal pagament 12 6.782,94 €
Total pagaments 957 872.740,57 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 31,88

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 183 424.538,00 €
Fora període legal pagament 8 2.891,90 €
Total pagaments 191 427.429,90 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 17,45

2 TRIM.2018

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 1069 1.237.631,07 €
Fora període legal pagament 9 4.777,70 €
Total pagaments 1078 1.242.087,77 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 34,47

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 303 376.112,27 €
Fora període legal pagament 1 394,13 €
Total pagaments 304 376.506,40 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 18,63

1 TRIM.2018

PENDENT DE PAGAMENT

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

Codi Segur de Validació 10683a15f63f4216aabaaabf8f541c65001

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

Metadades Classificador:Acta  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 i 
P

u
ig

15
/0

2/
20

19
L

a 
se

cr
et

àr
ia

 a
cc

ta
l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=10683a15f63f4216aabaaabf8f541c65001


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

 

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 859 1.229.478,87 €
Fora període legal pagament 23 40.235,42 €
Total pagaments 882 1.269.714,29

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 35,30

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 454 776.330,28
Fora període legal pagament
Total pagaments 454 776.330,28

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 17,51

4 TRIM.2017

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 1022 1.234.737,39 €
Fora període legal pagament 30 31.854,27 €
Total pagaments 1052 1.266.591,66 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 41,8348

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 282 610.695,43 €
Fora període legal pagament 7 5.964,13 €
Total pagaments 289 616.659,43 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 18,4643

3 TRIM.2017

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
2 TRIM.2017 PAGAMENTS REALITZATS

Dins període legal pagament 885 1.037.859,54 €
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Fora període legal pagament 19 103.478,60 €
Total pagaments 904 1.141.338,14 €

Terminis de pagaments Dies
Període mitjà de pagament 40,9484

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 472 633.804,22 €
Fora període legal pagament 2 22,39 €
Total pagaments 474 633.826,61 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 19,4468

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 873 1.466.785,84 €
Fora període legal pagament 4 371,77 €
Total pagaments 877 1.467.157,61 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,66

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 316 486.113,42 €
Fora període legal pagament (*) 11 9.713,97 €
Total pagaments 327 495.827,39 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 19,01

1r TRIM.2017

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 783 1.254.222,60 €4t TRIM.2016 PAGAMENTS REALITZATS
Fora període legal pagament 3 753,72 €
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Total pagaments 786 1.254.976,32 €

Terminis de pagaments Dies
Període mitjà de pagament 36,91

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 383 973.205,91 €
Fora període legal pagament 1 186,58 €
Total pagaments 215 973.392,49 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 14,61

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 819 1.046.726,14 €
Fora període legal pagament 7 95.040,48 €
Total pagaments 826 1.141.766,62 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 38,43

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 215 451.348,54 €
Fora període legal pagament 0  €
Total pagaments 215 451.348,54 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 18,11

3r TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT

2 TRIM.2016 PAGAMENTS REALITZATS  Nombre Import total

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

Codi Segur de Validació 10683a15f63f4216aabaaabf8f541c65001

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

Metadades Classificador:Acta  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 i 
P

u
ig

15
/0

2/
20

19
L

a 
se

cr
et

àr
ia

 a
cc

ta
l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=10683a15f63f4216aabaaabf8f541c65001


Dins període legal pagament 818 952.059,71 €
Fora període legal pagament 6 8.743,87 €
Total pagaments 824 960.803,58 €

Terminis de pagaments Dies
Període mitjà de pagament 38,51

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 243 573.533,55 €
Fora període legal pagament 0  €
Total pagaments 243 573.533,55 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 21,25

PENDENT DE PAGAMENT

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 796 1.102.227,69 €
Fora període legal pagament 11 12.184,78 €
Total pagaments 807 1.114.412,47 €

Terminis de pagaments Dies

PAGAMENTS REALITZATS

Període mitjà de pagament 42,56

Nombre Import total

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS 0 0,00 €

 Nombre Import total
Dins període legal pagament 223 393.645,63 €
Fora període legal pagament 4 (*) 1.929,09 €
Total pagaments 227 395.574,72 €

Terminis de pagament Dies
Període mitjà del pendent de pagament 19,40

1 TRIM.2016

PENDENT DE PAGAMENT

(*) Compensació de deutes

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

Jordi Anducas
Explica que cada Ple han de donar compte per normativa de com estan qüestió de període 
mitjà de proveïdors si compleixen els límits per pagar als seus proveïdors i també el informe 
de morositat que està relacionat amb el pagament a proveïdors i tot tipus de creditors que 
tenen. Avui donen compte del tercer trimestre de l’any 2018 i en quanta al període mitjà 
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de pagament de proveïdors estan en 30,98 dies, dintre dels límits que permet la normativa 
i en línia amb els últims trimestres. Com les fluctuacions de pagaments normalment són 
cícliques en el temps, en relació al tercer trimestre de l’any 2017 ara estan una mica millor 
però estan entre 28 i 35 dies. És el que diu aquest període mitjà de pagament. I en quant 
a l’informe de morositat estan a 38,90 dies al tercer trimestre que també està en línia amb 
tots els anteriors trimestres i també una mica millor en quant al tercer trimestre de l’any 
2017 però és  qüestió de petites fluctuacions. Per tant mantenen la línia de salut financera 
de l’Ajuntament i intenten pagar el màxim de ràpid possible als proveïdors i administracions 
que treballen amb ells.

Abans de iniciar el següent punt, la presidenta autoritza a l’interventor per marxar de 
la sessió del Ple.

SECRETARIA

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

L’alcaldessa dóna compte dels assumptes següents al Ple del 13 de novembre de 
2018:
  

1. De l’aprovació per part del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, en sessió de data 25/09/2018, de l’Estratègia de gestió del carboni 
amb horitzó 2030 que dóna continuïtat i actualitza l’Estratègia 2011-2015, del 
Pla d’adaptació al canvi climàtic de l’AMB amb horitzó 2030 que dona continuïtat 
i actualitza el Pla 2015-2020, del full de ruta per a la transició energètica el qual 
conté mesures que s’aniran implantant a mida que s’aprovi la documentació 
tècnica i la dotació pressupostaria corresponent. Tot l’anterior s’inscriu en el 
marc de l’adhesió de l’AMB la Pacte que dels Alcaldes pel clima i l’energia, per 
assolir els objectius fixats en matèria de reducció d’emissions, eficiència 
energètica i energies renovables pel 2030. Incorporar en aquesta Estratègia 
climàtica i energètica 2030 de l’AMB, les previsions contemplades en altres 
plans metropolitans a mesura que aquests es vagin aprovant, i si s’escau, 
revisar l’esmentada Estratègia segons el sistema de seguiment i avaluació que 
incorpora. Crear la taula interna de l’AMB per al seguiment de l’Estratègia 
climàtica i energètica 2030 de l’AMB.

2. De l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en 
sessió de data 27/09/2018, de la Moció per declarar Sant Boi de Llobregat 
municipi feminista.

3. De la carta de la senyora Rosa Boladeras, regidora d’aquest Ajuntament on 
expressa el seu rebuig la “suport institucional” dels regidors i regidores del 
govern municipal (ERC, CUP, PDeCAT i ICV-MC), per haver estat citada a 
declarar al jutjat per la policia judicial, al ser la màxima autoritat el dia 1 
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d’octubre de 2017, quan es produí el referèndum d’autoderterminació de 
Catalunya. Ens diu que el nostre suport ens el podem posar on ens càpiga. Se’n 
va fer la mateixa difusió de la seva carta que el comunicat de l’Ajuntament 
publicant-la als mateixos mitjans de comunicació municipal.

4.  Del text sobre la violència masclista.

«En el darrer any a Catalunya més de 12 mil dones van denunciar a la policia estar 
patint violència masclista. En el que portem d'any, 44 dones han estat assassinades a 
mans de les seves parelles o exparelles a tota Espanya, 6 d'elles a Catalunya.

Ple rere ple intentem donar dades reals dels femicidis que succeeixen a vora nostre. 
Molts cops intentem donar dades d'una de les parts del problema: Violència en parella, 
violència que reben els fills i filles d'aquestes relacions, violència sexual... un problema 
social molt arrelat i complexa que costarà molt d'eradicar.

En un ple del mes de novembre no ens ho podíem saltar aquest repàs de xifres i 
situacions. Més, quan es fa deu anys de l'aprovació de la llei catalana 5/2008 de dret 
de les dones a eradicar la violència masclista.

Si fem balanç d'aquests 10 anys de llei catalana, i 14 de llei espanyola, podem dir que 
creiem que hi ha més conscienciació socialment, i ha millorat l'expertesa de les 
persones professionals en aquest àmbit. No obstant s'ha de continuar treballant en 
l'àmbit preventiu per assegurar-nos que les situacions de maltractament cada cop són 
menys freqüents.

Des de l'ajuntament de Corbera de Llobregat creiem que cada ple és un bon moment 
per tornar a comprometre'ns a eradicar la violència masclista que succeeix al nostre 
territori.»

Rosa Boladeras
Demana fer un petit comentari respecte als assabentaments que ha donat.

L’alcaldessa
Respon que quan ara li donarà la paraula i ella podrà fer-ho a precs i preguntes, faltaria 
mes.

Rosa Boladeras
Diu que són referits en els assabentaments que acaba de dir i estan en el punt anterior.

L’alcaldessa
Respon que li donarà la paraula quan passin a precs i preguntes.

13. Precs i preguntes

13. 1. Preguntes del grup municipal PSC, al regidor de l’Àrea d’Ensenyament, 
sobre la municipalització de l’escola bressol municipal “El Petit Corb”.
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Les regidores i regidors integrants del grup municipal PSC adrecen al regidor encarregat 
de l’Àrea d’Ensenyament les següents preguntes sobre la municipalització de l’escola 
bressol municipal “El Petit Corb”, per tal que siguin contestades en aquest Ple. 

1.- Per què no van demanar formalment l’estudi de viabilitat de la municipalització a la 
Diputació el mes de maig, tal com van dir? 

2.- Per què no han demanat l’estudi de viabilitat fins que nosaltres, des de l’oposició, no 
hem demanat còpia de la sol·licitud? 

3.- Calen 4 mesos per fer una carta de sol·licitud? 

4.- Per què la CUP es compromet a municipalitzar un servei, sense haver ho estudiat 
prèviament? 

5.- Per què la resta de partits del govern municipal accepta la proposta de la CUP sense 
haver-ho estudiat tampoc? 

6.- Cóm està realment el procés de municipalització de l’escola bressol? 

7.- A què van ser deguts els errors del plec del concurs d’adjudicació? 

8.- Quins criteris es van seguir per calcular els diferents increments de sou del personal de 
l’escola? 

9.- Per què es va treure un concurs d’un any, si se sabia perfectament que amb un any no 
es pot realitzar un procés tan complex com la municipalització d’un servei? 

10.- Per què s’ha fet una adjudicació absolutament precària d’un any, quan se sap que per 
a un termini tan curt una concessionària no pot fer cap planificació, ni econòmica ni 
educativa? 

11.- Per què la CUP no fa més que dir que els socialistes no vàrem apujar els sous durant 
8 anys, quan de fet es van incrementar segons l’IPC un parell de vegades?

12.- Per què la CUP no fa més que dir que els socialistes no vàrem apujar els sous durant 
8 anys, quan saben perfectament que un increment de sous cal incloure’l inicialment en el 
Plec i suposa un increment de cost per a l’Ajuntament o per als pares? 

13.- Per què la CUP ens retreu als socialistes que no incloguéssim un increment de sous 
del personal a l’any 2012, quan es va treure l’anterior concurs en plena crisi, si saben que 
l’Ajuntament no podia assumir el cost perquè estava en números vermells després de la 
desastrosa gestió econòmica realitzada per l’Alcalde d’Esquerra, Josep Canals? Volien que 
es carregués el sobre-cost a les famílies? 

14.- Assumirà l’Ajuntament els més de 50.000 euros anuals que suposa l’increment de 
sous del personal, a partir del 2018, o pensa la CUP carregar-ho al preu que paguen les 
famílies?
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13. 2. Precs de la senyora B.J.E. (LOPD) per interpel·lar al grup municipal del PSC 
amb motiu d'un mal ús de la informació.   

La senyora Berta Juanias Espriu, en data 30 d’octubre de 2018 mitjançant instància núm. 
RE 11044/2018 presentada al registre d’entrada de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
sol·licita permís per fer ús de la paraula en aquest Ple municipal per interpel·lar el grup 
municipal del PSC amb motiu d’un mal ús de la informació.

L’alcaldessa declara pertinent la intervenció amb un temps de 10 minuts per realitzar la 
seva exposició.

A continuació es transcriu extracte del punt Precs i preguntes.

L’alcaldessa
Diu que a la primera persona que li donarà la paraula serà a la senyora Rosa Boladeras 
però abans que res hi ha una persona que els ha demanat parlar en públic que és la senyora 
Berta Juanias Espriu. Llegeix el punt 13.2. Desprès donarà la paraula al senyor Albert 
Cañellas que donarà resposta a tota una sèrie de preguntes que va fer el PSC demanant 
que s’expliquessin en aquest Ple. I li donarà la paraula a la senyora Rosa Boladeras i 
desprès a tots els altres. Dóna la paraula a la senyora Berta Juanias.

Berta Juanias
Explica que ha demanat poder fer us de la paraula avui per dos motius. En primer lloc per 
aclarir, encara que no hauria de caldre, la situació en torn a una sanció de trànsit al seu 
nom. En segon lloc per interpel·lar al PSC de Corbera a rectificar la informació falsa del 
vídeo que van publicar a xarxes socials el dia 26 d’octubre i que no s’ajusta a la realitat. 
Llegeix un text dirigit als regidors del PSC de Corbera on els diu que han volgut desinformar 
a la ciutadania de Corbera d’una manera de procedir que no s’ajusta a la realitat. Els fets 
són: el 28 de març de 2018 entre 12 i 13 hores va aparcar a la zona blava del carrer Sant 
Antoni fent us de la mig hora com a resident, pagant la resta i va dipositar el comprovant 
a l’interior del seu cotxe. Al tornar va trobar una butlleta de denúncia per no tenir el 
comprovant visible. La persona encarregada de la zona blava li va informar que l’única 
forma d’anul·lació en la màquina expenedora de tiquets era la d’excés de temps, la qual 
cosa no procedia. Ella mateixa li va recomanar que presentés recurs a l’ORGT de la 
Diputació de Barcelona que segur anul·laria la sanció. El 18 d’abril va presentar escrits 
d’al·legacions així com còpia de la butlleta de sanció i del comprovant del pagament de la 
zona blava a través de la seva web. La sanció no li va arribar mai. En cap moment va fer 
cap gestió a l’Ajuntament de Corbera en relació a aquesta multa. Per tant és absolutament 
fals que ni la regidora Mercè Rocas ni cap altre persona lligada a l’Ajuntament de Corbera, 
amb els que no te cap relació, li hagi fet cap tracte de favor. Pel que fa al vídeo publicat el 
passat 26  d’octubre informe que de maig a agost hi ha hagut 1.008 expedients 
sancionadors de trànsit dels quals 4 han estat arxivats sense presentar al·legacions. La 
seva sanció es del 28 de març, el PSC encara hi era a l’equip de govern i encara al 18 
d’abril quan va presentar l’escrit d’al·legacions que aporta còpia i sol·licita s’inclogui com a 
document annex a l’acte d’aquest Ple. Els acusen d’amiguisme i no es tracta d’una qüestió 
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d’amistat i el seu objectiu és desprestigiar l’actual govern a Corbera i no tenen cap mena  
de rubor en manipular la informació i ella com a ciutadana de Corbera no els hi permet. 
Els exigeix la retirada immediata del vídeo esmentat i que en un termini de 7 dies naturals 
rectifiquin i es disculpin públicament i en els mateixos mitjans en els quals van difondre la 
informació falsa. En cas que no sigui així procedirà a presentar una querella contra ells per 
injuries a la seva persona.

L’alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Diu ho sento però a vostè no li han fet cap recriminació. Ells no han donat cap nom. En la 
seva tasca de control de la gestió de govern han observat un fet d’una gestió que no  els 
sembla correcte a la llum de les dades que tenen. Que de moment han dit que és curiós, 
és que determinades multes queden arxivades i una és d’una persona que està al 
capdavant d’una entitat que és de domini públic i fa una tasca política. No és una persona 
anònima, té notorietat social. És ella la que s’ha identificat públicament a través de les 
xarxes i aquí en una vista pública. No els sembla be que hi hagin expedients sancionadors 
que s’arxiven, es deixen sense efecte com diu el decret, sense ni presentar al·legacions o 
si es presenta no son tingudes en compte. I es pregunten si es una causalitat o s’està 
produint un tracte de favor envers de determinades persones. Ells demanen explicacions 
a la responsable de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, a la regidora Mercè Rocas i pregunten 
concretament de quina data són les dues sancions a que es refereix el decret 1596 de data 
14 de setembre. Diu per qui escolta que l’oposició reben els decrets per fer la seva tasca 
de seguiment del què és l’activitat del govern. Demana informació sobre les dates del 
procediment. Pregunta que com és que casos com aquest en el que el comprovant queda 
girat, la Diputació sempre havia resolt en el sentit que s’havia de pagar la multa i ara no. 
Pregunta si ha hagut un canvi de criteri. Explica que la Diputació s’encarrega de la gestió 
de les multes i en els ajuntaments que no ho poden assumir, donar el suport jurídic per 
resoldre les al·legacions però presenta una proposta de resolució al responsable de l’Àrea. 
Si pensen que es pot desprendre una irregularitat pensa que són ells que han de donar 
explicacions de perquè s’ha produït aquest tema.

L’alcaldessa
Respon que donarà la paraula a la senyora Mercè Rocas però que ells saben perfectament 
com funciona això i amb molt males arts estan volent confondre a la ciutadania. El senyor 
Manel Ripoll és regidor sap perfectament el tràmit que es fa. Explica sobre les multes a de 
la zona blava, un cop a la setmana la persona responsable les avoca des de l’Ajuntament 
a la Diputació. Ja ha dit abans que era una multa del març d’aquest any. I desprès la 
Diputació envia l’ordre de retirar una sèrie de sancions. Li sap greu que diguin mentides. 
Tots estan per fer política però amb serietat i no fer veure coses que no hi són de cap de 
les maneres. Estan fent un tipus d’oposició que ja la ha viscut. Dóna la paraula a la senyora 
Mercè Rocas.
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Mercè Rocas
Diu que agraeix a la senyora Berta Juanias independentment el seu càrrec, una veïna de 
Corbera i que ha dit la veritat. No ha hagut cap tipus de peculiaritat en la seva forma de 
fer gestió. L’acaben de tornar a acusar i accepta presentar-ho a la justícia. Remarca les 
paraules que ha dit l’alcaldessa i li sembla mentida que els alcaldes i alcaldesses i regidors 
en aquest moment a l’oposició no hagin ensenyat que és la Diputació de Barcelona la que 
mitjançant decret pren resolució de les multes. I saben que el que fa l’Ajuntament de 
Corbera, el funcionari, ha d’introduir les multes en un termini no superior a 10 dies. La 
resolució de les mateixes s’envien a al Diputació i és la Diputació què resol. Si ha qualsevol 
dubte sobre la seva gestió, demana si us plau anar a la justícia. L’equip de govern pateix 
alliçonaments continus i que persones que han estat tants anys en  aquest govern no 
tinguin clar quin és la seva gestió. 

L’alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Diu que tots són veïns de Corbera i a dalt de la taula tots són regidors i regidores. Els fets 
que pregunta és perquè no es van contestar les al·legacions i quant es van enviar aquestes 
al·legacions. Han fet un posicionament polític i com a regidors han de tenir accés a la 
informació i a les explicacions. Els regidors que estan governant tenen l’obligació i deure 
de donar explicacions a la ciutadania i als representats de la ciutadania. Pot ser si ha estat 
un error però de moment i sentit les explicacions no sembla que sigui una qüestió clara. 
Demana que presentin els documents, en quina data es van enviar, quina és la resolució, 
quan s’ha rebut, perquè no es van contestar les al·legacions. Lo normal com ha dit la 
senyora Rocas, les multes es transmeten a la Diputació però les al·legacions presentades 
per la persona afectada, la Diputació dóna un servei jurídic  i la proposta que fa arriba al 
regidor perquè la tramiti i signi. La persona que signa un decret és la persona responsable, 
perquè si tot ho fes automàticament la Diputació ja no caldria que ningú signés un decret. 
Al decret diu que es notificarà a l’interessat. Pregunta si s’ha notificat a la persona 
interessada. Primer necessiten tenir aquestes explicacions i pregunta perquè no hi son. El 
senyor Manel Ripoll va demanar l’expedient i encara no s’ha donat. Pregunta perquè. Parlen 
de fets i no de sentiments. Parlen d’un govern que fa les coses ven fetes i per tots els 
ciutadans, accepta que pot haver un error però expliquin que ha passat en aquest cas.

L’alcaldessa
Respon que evidentment tenen dret a tota la informació com ells i mai no han negat res. 
Les peticions que fan saben que hi ha un tràmit, saben en quin moment està l’Ajuntament 
de Corbera en quant a personal i dintre del termini normal l’enviaran. Això en concret 
desconeix si s’ha enviat perquè està per altres coses. El que està molt malament es que 
tirin la pedra amagant la ma molt sibil·linament. No es una manera de fer política atacant 
les persones amb coses que no poden demostrar. I saben perfectament com funcionen les 
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coses. Les al·legacions es fan directament a la Diputació i a l’Ajuntament els hi arriba. Ells 
no treuen cap multa desprès i ho saben perfectament. Fan córrer coses que no son,  es 
molt greu i no se’n volen donar compte. Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.

Manel Ripoll 
Vol fer esment que en data 13 d’octubre a les 12:39 demana mitjançant instància 
l’expedient de tres decrets. Ells es munten la pel·lícula. Diu que no l’han contestat, tenen 
un mes i ha passat més d’un mes com a mínim podien avisar per telèfon. Ell està aquí com 
regidor i ex alcalde. No li volen donar, no l’ha rebut en un mes i mig.

L’alcaldessa
Respon que ella no ha fet cap pel·lícula. Ella te altres coses a fer que anar dient que no es 
doni el que és de llei donar. La pel·lícula que han fet on estan acusant de prevaricació, el 
PSC. Torna a dir que saben perfectament com funciona tot això, el senyor Gabarrón també 
hi havia sigut regidor. 

Ramon Gabarrón
Diu que si vol li explica.

L’alcaldessa
Respon que pot continuar aquí dient mentides. Li donarà la paraula i desprès ja parlarà el 
Jordi.

Ramon Gabarrón
Diu que l’ha dit mentider, l’acaba de dir mentider.

L’alcaldessa
Respon que li demana  disculpes per haver-li dit mentider, que es veritat no l’havia d’haver 
dit.

Ramon Gabarrón
Respon que el que passa és que té un altre regidor que encara no l’ha demanat disculpes. 
Hauria de dir als seus regidors que han de demanar disculpes quan les han de demanar.

L’alcaldessa
Demana silenci a tothom en reiterades ocasions. Vol que s’escolti a tothom i tothom tingui 
dret a parlar. Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón
Explica que com ella ha dit va ser regidor de l’Àrea de Governació i sap com funciona això 
i només ha de dir una cosa, el responsable és l’Ajuntament i el regidor delegat que 
acompleix aquesta funció, no la Diputació. La Diputació evidentment fa la gestió perquè 
ells l’han delegat però al final ells diuen sí o no i signen.  I si el que han dit no és correcte, 
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ella ho ha de dir per tant l’últim que signa i responsable és l’Ajuntament. Qui posa la multa 
o fa el decret és l’Ajuntament. Han d’entregar l’expedient i si el que han  dit no és correcte 
demanaran disculpes i si el que intueixen no s’ha  fet be, a la senyora Mercè, si convé ho 
portaran a la justícia però primer ha de tenir accés a la informació. S’ha de saber  demanar 
disculpes i ell ho ha fet si es miren les actes. Es refereix al senyor Anducas que l’ha de 
demanar disculpes. Els prega que li facilitin la informació.

L’alcaldessa
Respon que mai han negat cap informació de res. I no es negarà mentre sigui alcaldessa. 
El que estan fent es col·lapsar al personal de l’Ajuntament. És molt greu el que han fet 
d’acusar a la Mercè però això no és fer política. Porten tants anys al capdavant de 
l’Ajuntament i l’assegura que no aprendran d’ells. I abans l’ha demanat disculpes per dir 
lo de les mentides, que quedi molt clar. El que no es pot fer, perquè la població no saben 
realment com funcionen aquestes coses, i van deixant anar coses i no és qüestió que 
desprès demanin disculpes. No té nom i és la política que ells saben fer. Dóna la paraula 
al senyor Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón
Diu que aquesta és la seva opinió, la respecta però no està gens d’acord. Torna a  dir que 
ells no han acusat a ningú i no han faltat el respecte a ningú.

L’alcaldessa
Demana reiterades vegades silenci.

Ramon Gabarrón
Demana que no accepti de cap manera els comentaris que fan i faci fora de la sala aquesta 
persona irrespectuosa amb el Ple. Si us plau li demana que la faci fora. 

L’alcaldessa
Respon que ella farà fora, pensa que es tan important el que poden dir els regidors, ella 
mateixa com alcaldessa com els altres regidors i per això demana silenci i respecte per a 
tots. Ho ha demanat abans i abans no ha tret gent fora, tampoc ho farà ara.

Ramon Gabarrón
Diu que no li fan cas. Torna a dir que no han faltat el respecte ni acusat a ningú, l’únic que 
s’està demanant és informació que en aquest cas no els estan donant. Que ho cregui es 
una impressió d’ell també però en aquest cas és evident i a més li demana per dues bandes. 
No donen la informació per tant estan parlant de coses suposades sense poder-les verificar.

L’alcaldessa
Respon que evidentment tindran la informació que els hi calgui de tota mena però d’això 
no tornaran a parlar perquè ells han fet un mal que no té una marxa enrere. Dóna la 
paraula al senyor Jordi Anducas.
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Jordi Anducas
Diu que està molt indignat amb el que estan vivint aquí, ja estava indignat quan va sortir 
el vídeo. Llegeix el que explica que diu el vídeo de la presidenta de l’ANC Corbera sobre 
que a Corbera no volen privilegis pels amics de l’equip de govern i que tot són drets i 
deures, per un govern responsable i ho signa el PSC. I pregunta si això no és acusar a la 
Mercè Rocas, regidora de seguretat ciutadana de fer tracte de favor a una ciutadana de 
Corbera identificada per la seva ideologia política, anomenada la presidenta de l’ANC. 
L’objectiu d’aquesta publicació és embrutar el nom d’aquestes dues persones assenyalades 
per l’organització on pertanyen i en general de totes les persones que pensem que 
d’independència  de Catalunya és una solució. La publicació denota el gran dolor que 
pateixen el PSC, el seu odi i les ganes de venjança vers a qui pensen diferent a ells. Ja 
estan dient d’acusar de prevaricació. Han assenyalat a una persona per la seva ideologia. 
Quan ella ho ha explicat, pensava que farien un pas enrere però ha vist que no. Això no es 
fa així, aquest poble no es mereix això. Per tant estan parlant d’un tema de malversació 
de realitat. Les dues persones assenyalades han rebut molts missatges de suport però 
també d’odi i escarni. Demanin els papers que vulguin i un cop els tinguin tirin tot a sobre 
però tirar-ho de forma gratuïta no es fa. Només volen confrontació assolir el seu únic 
motiu, què és el poder. Prenguin nota que això és el que tenen al davant.

L’alcaldessa
Diu al senyor Manel Ripoll, ha dit que fa fer una instància amb data 13 d’octubre.

Manel Ripoll
Diu 16  d’octubre a les 12:39.

L’alcaldessa
Diu que ho ha entès malament i delega a la secretària ocupar-se perquè no s’ha enviat 
això. Creu que hi ha un termini i es queixen que no ho han rebut. I aquest vídeo va sortir 
el 26 d’octubre, als 10 dies de fer la instància. Ja han fet molt mal i això no tira enrere. 
Que quedi clar que ho van demanar el dia 16, la secretària demà esbrinarà perquè deuen 
tenir-ho per enviar, perquè ells no tenen cap interès en retenir res i no enviar i el dia 26 
d’octubre va ser quan van publicar el vídeo i els van contestar el mateix dia perquè estaven 
treballant.

Secretària
Demana la paraula per matissar que  des de secretaria són conscients dels terminis que 
tenen per donar resposta a les peticions, que entenen que tots els regidors tenen dret a 
accedir a la informació i als expedients que sol·licitin i que són coneixedors que per 
diferents motius han hagut d’assolir un volum de feina en general i estan treballant perquè 
tinguin aquestes dades i totes les que s’han demanat. 

L’alcaldessa

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

Codi Segur de Validació 10683a15f63f4216aabaaabf8f541c65001

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

Metadades Classificador:Acta  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 i 
P

u
ig

15
/0

2/
20

19
L

a 
se

cr
et

àr
ia

 a
cc

ta
l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=10683a15f63f4216aabaaabf8f541c65001


Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón
Diu que tots treballen per alguna cosa en benefici d’aquest municipi, al menys per part 
d’ells. En quant al senyor Jordi Anducas, ja els te acostumats als seus mítings, agafant 
paraules com les que va  dir l’altre dia d’ell. Ell es dedica a treballar per Corbera i a 
desemmascarar algunes coses que estan malament o no són adequades pels ciutadans 
d’aquest municipi. Fan la tasca que han de fer però no els agrada i ells donen la cara i és 
tan senzill que lo primer és donar la informació i demostrar si hi ha algun dubte que quedi 
clar que no hi es. I sobren tantes paraules, donin la  informació. Que pugui haver un dubte 
per part de l’oposició es raonable i el dret de l’oposició és precisament criticar, preguntar i 
aclarir les coses amb els senyors que estan governant. No és amb aquesta senyora que 
s’està criticant és amb ells a veure que han fet. Que ell faci mítings no vol dir que tingui la 
raó, insisteix que els donin la informació.

L’alcaldessa
Diu que li donaran la informació però no seguiran parlant.

Ramon Gabarrón
Respon que seguiran parlant, sinó aquí, afora. 

L’alcaldessa
Demana silenci reiterades ocasions.

Ramon Gabarrón
Explica perquè la gent s’esvera, que quan diu a fora es fereix a la xarxa. Això és el temple 
de la democràcia i es pot parlar de tot. I es pot dir i criticar el que fa el govern i ells ho 
han  d’informar.

L’alcaldessa
Pregunta si vol que li donin la informació abans que la demanin. La informació ja ha dit 
que no es nega mai. Ella no l’ha de donar aquesta informació. Si no li han donat és per 
alguna cosa. Diu el senyor Ripoll que ho han demanat el dia 16 i el dia 26 ja van fer-ho. 
No es manera de fer política de cap de les maneres, acusant a la gent per les xarxes. 
Estaven convençuts que reconeixerien que amb això s’havien equivocat. Sempre tenen raó 
i ja està. Ja s’encarregarà la secretària de donar-li perquè no sap ni les coses que són. 
Només faltaria que ella tingués que anar donant tota la informació que demana l’oposició. 
Però que estan col·lapsant al personal. Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras 
Diu que ella també es pensava que avui la senyora Rocas vindria amb les dades d’aquest 
expedient i aclariria quin ha estat el procés d’aquesta sanció perquè és la seva obligació. 
Que els estan demanant que quan veien una cosa que pot ser una irregularitat callin? Són 
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persones adultes que assumeixen responsabilitats i saben que han de fer. La feina s’ha de 
fer ben feta i la responsabilitat s’ha d’exercir. Accepta que hi ha erros però han de posar 
les coses damunt de la taula, no s’han de fer els ofesos. No és una qüestió personal, és 
una qüestió de gestió d’un Ajuntament i fer les coses amb transparència. Si s’han equivocat 
demanaran  disculpes però sinó exigeixen responsabilitats i explicacions.

L’alcaldessa
Respon que l’obligació de l’oposició és vetllar que tot funcioni, estaran sempre d’acord. 
Però que no és de l’oposició és tirar per les xarxes tot una sèrie de coses que són 
suposicions.

Rosa Boladeras 
Diu basades en fets, basades en documents. Pregunta si s’ha llegit el decret.

L’alcaldessa
Respon que de cap de les maneres ni basades en fets ni res. Per molt que demanin 
disculpes el mal ja està fet. Això és la punta de l’iceberg, ja saben el que han d’esperar 
però la  ciutadania sap el que. Dóna la paraula al senyor Alfonso Olarte.

Alfonso Olarte
Diu que hi ha gent que diuen que fa l’oposició amb el dit de la ma. Pragmàticament no sap 
que poden fer. I sobre la representant d’una associació política, no pot estar més d’acord 
amb ella, amb la queixa que ha fet. Creu que és un dret defensar la veïna com a membre 
del poble. Abans de tot amb la informació que tenen, abans de dir coses per mitjans públics 
hi ha d’haver la discreció o per això tenen les juntes de portaveus. Ara mateix el podria fer 
la política que amb els de la CUP políticament no es tracten res i podria dir que no els fan 
cas i no arranjant les faroles perquè és gasten els diners en banderoles independentistes i 
ho penjarà a la web o a Faceebok... creu que no és la manera de fer política. Al menys per 
a ell. Com a regidor de l’oposició tenen informació, en aquesta sala hi ha gent que 
l’Ajuntament li ha pagat la llum i l’ha donat ajuda  social i és d’un partit o de l’altre, però 
això es queda aquí. Hi ha una regidora de l’antic consistori socialista que també va tenir el 
mateix amb les multes de trànsit i ningú ho ha tret. Ell creu que la discreció.. i si és un 
problema tan greu, doncs ho treuen.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas per respondre a les preguntes que van demanar.

Albert Cañellas  
Explica que llegirà les preguntes seguides de cada resposta que l’ha dirigit el PSC. Algunes 
són preguntes que busquen informació i altres són retòriques i pretenen exposar el 
posicionament del PSC. 

1.- Per què no van demanar formalment l’estudi de viabilitat de la municipalització a la 
Diputació el mes de maig, tal com van dir? 
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No van demanar-ho al maig perquè en aquell moment estaven treballant pel nou contracte 
pel curs 2018-2019. Acabaven d’entrar al govern, a l’agost acabava el contracte i l’anterior 
govern no hi havia convocat cap concurs. Si no treien aquest concurs a temps perillava 
que hi hagués un nou contracte al setembre. Pot ser  hauria calgut demanar a l’empresa 
un allargament de l’anterior contracte. Van considerar que no  era el millor moment per 
demanar un estudi de viabilitat i demanar informació a l’empresa. Volien fer-ho 
conjuntament pel Petit Corb i per la gestió de l’abastament d’aigua i en per l’aigua volien 
parlar-ho abans amb l’Àrea Metropolitana. Ell no recorda haver dit que havia enviat la carta 
abans d’haver-la enviat. Sempre que ha parlat del procés de municipalització s’ha esforçat 
en transmetre que és un procés que cal fer-ho amb cura i té els seus tempos.

2.- Per què no han demanat l’estudi de viabilitat fins que nosaltres, des de l’oposició, no 
hem demanat còpia de la sol·licitud? 

Un cop van tenir el nou contracte per la gestió del Petit Corb i la resposta de l’AMB sobre 
l’aigua van creure que era la carta de sol·licitud i estaven treballant quan el seu grup va 
demanar-la. Van esperar poder-la enviar per poder-la passar com a resposta.

3.- Calen 4 mesos per fer una carta de sol·licitud? 

Aquesta es d’aquelles preguntes retòriques no feta amb la intenció d’obtenir una resposta. 
La resposta és que depèn de la carta. En aquest cas no van fer falta 4 mesos, va passar 
una setmana i mitja en fer l’esborrany i la versió que es va enviar.

4.- Per què la CUP es compromet a municipalitzar un servei, sense haver ho estudiat 
prèviament? 

La Cup te l’objectiu de reduir el poder de decisió de les empreses i el mercat capitalista per 
avançar cap una societat socialista. Valoren com a progressista un procés de 
municipalització o nacionalització dels serveis mes bàsics. Han analitzat les prioritats 
municipals i consideren que aquest servei educatiu fonamental per la igualtat 
d’oportunitats que ara mateix és municipal però la seva gestió està externalitzada, 
privatitzada és un pels quals cal començar, pels drets laborals, per la qualitat del servei 
per la igualtat d’oportunitats. Faran el que calgui per aconseguir-ho sense preses però amb 
convicció. Una de les coses que cal fer per aconseguir-ho és un pla de viabilitat. 
L’assessorament de la seva organització els ha recomanat que ho demanin a la Diputació 
de Barcelona, així ho han fet.

5.- Per què la resta de partits del govern municipal accepta la proposta de la CUP sense 
haver-ho estudiat tampoc? 

Aquesta decisió surt d’un diàleg per establir les prioritats que estaven construint. Tot i no 
compartir el marc ideològic poden compartir el camí de mesures concretes a cort i mig 
termini. Aquesta proposta incloïa demanar a la Diputació els estudis de viabilitat, per veure 
la municipalització molt més clara i tenir les eines.

6.- Cóm està realment el procés de municipalització de l’escola bressol? 
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Ara mateix, des de la Diputació de Barcelona se’ls ha requerit uns documents per estudiar 
la situació, pas previ a una reunió amb els responsables tècnics del serveis de 
municipalitzacions de la Diputació. Estan en el procés d’elaborar aquests documents i 
enviar-los.

7.- A què van ser deguts els errors del plec del concurs d’adjudicació? 

Alguns dels error eren petit defectes com referències equivocades dels plecs tècnics i 
administratius. El principal error va ser posar com a taula salarial un llistat que procedia 
del govern anterior, que l’Alfredo els va mostrar, que consistia en la taula de 6 anys abans 
mes l’IPC. En aquell moment el va considerar correcte ja que no era conscient de les 
reivindicacions de la plantilla que el van traslladar en una reunió posterior. No servia com 
a taula de subrogació ja que no representava la realitat del moment. La solució va ser 
presentar uns nous plecs amb dues taules, una amb els salaris reals del moment i una 
altre amb els que exigia l’Ajuntament per al nou contracte, ja que es va parlar amb la 
plantilla i  es va acordar que hauria augments substancials en el sentit de l’equiparació 
amb la mitjana d’escoles bressols externalitzades. 

8.- Quins criteris es van seguir per calcular els diferents increments de sou del personal de 
l’escola? 

Es va calcular el salari mitjà dels diferents llocs de feina amb 21 escoles bressol municipals 
externalitzades de l’entorn de les que tenien dades. Per calcular la mitjana es va eliminar 
el salari més alt i el mes baix i es va poder veure la diferència entre els salaris del moment 
i aquestes mitjanes de manera diferenciada per cada lloc de feina. En tots els casos el 
salari era inferior a aquesta mitjana i la diferència era molt major en el cas de les 
educadores per la resta de la plantilla feia falta un augment del 37% per aconseguir 
aquesta equiparació. Si es partia de situacions diferents hauria sigut injust aplicar el 
percentatge de salaris de manera que es va decidir que fossin proporcionals amb les 
diferencies amb la mitjana. L’augment aplicat va ser del 90% d’aquestes diferències. 

9.- Per què es va treure un concurs d’un any, si se sabia perfectament que amb un any no 
es pot realitzar un procés tan complex com la municipalització d’un servei? 

El procés és complex però no tan com que no es pugui fer en un sol any. Treballen per fer-
ho possible per tant el contracte no els pot lligar més enllà. El contracte és prorrogable un 
any mes i si no es pot fer o no es vol fer la municipalització en un any, serà senzill mantenir 
el servei sense que faci falta convocar un nou concurs.

10.- Per què s’ha fet una adjudicació absolutament precària d’un any, quan se sap que per 
a un termini tan curt una concessionària no pot fer cap planificació, ni econòmica ni 
educativa? 

Aquesta pregunta és d’aquelles que diuen més del que pregunten. No comparteix aquesta 
valoració d’adjudicació absolutament precària, tampoc ho deuen compartir les empreses 
que es van presentar. Sobre la planificació educativa posa en continuïtat la continuació de 
gairebé totes les treballadores com a garant de la solidesa del projecte educatiu. Aquesta 
continuïtat es promou entre altres amb salaris dignes. 
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11.- Per què la CUP no fa més que dir que els socialistes no vàrem apujar els sous durant 
8 anys, quan de fet es van incrementar segons l’IPC un parell de vegades?
 
De nou aquesta frase té més d’afirmació que de pregunta. No està d’acord en dir que la 
CUP no fa mes que dir això. Tampoc està d’acord en considerar dues pujades amb IPC un 
augment salarial. En tot cas seria que en dues ocasions es va poder mantenir el poder 
adquisitiu i que en la resta d’ocasions es va disminuir perquè no es va augmentar ni el IPC.
No van ser ells que ho van denunciar, van ser les treballadores del Petit Corb, recorda com 
els dos regidors anteriors ho van compartir en el Facebook.

12.- Per què la CUP no fa més que dir que els socialistes no vàrem apujar els sous durant 
8 anys, quan saben perfectament que un increment de sous cal incloure’l inicialment en el 
Plec i suposa un increment de cost per a l’Ajuntament o per als pares? 

Quina era la pregunta? Aquesta si que és retòrica. Insisteix si que fan mes del que fa o ha 
fet el PSC. Ho van reivindicar les treballadores. I creu que van fer ben fet.

13.- Per què la CUP ens retreu als socialistes que no incloguéssim un increment de sous 
del personal a l’any 2012, quan es va treure l’anterior concurs en plena crisi, si saben que 
l’Ajuntament no podia assumir el cost perquè estava en números vermells després de la 
desastrosa gestió econòmica realitzada per l’Alcalde d’Esquerra, Josep Canals? Volien que 
es carregués el sobre-cost a les famílies? 

Aquesta si que es retòrica. Per l’abandonament del servei de les escoles bressol per part 
de la Generalitat, duran els dos anys de les retallades, l’Ajuntament va haver de trobar la 
manera de mantenir un servei bàsic amb una disminució dràstica del finançament. La 
Generalitat va baixar la seva subvenció de 183.600 € fins a 132.600 € al 2012. Actualment 
l’aportació municipal és de 150.000 € i desprès va deixar de acomplir el seu compromís de 
finançament de les escoles bressol públiques. La Diputació va cobrir en part aquest forat 
però mai arribar a aquelles xifres. No defensarà el que van fer aquells governs però també 
se’l fa difícil criticar el paper de l’Ajuntament en aquest tema quan patien les retallades per 
part de la Generalitat.

14.- Assumirà l’Ajuntament els més de 50.000 euros anuals que suposa l’increment de 
sous del personal, a partir del 2018, o pensa la CUP carregar-ho al preu que paguen les 
famílies?

Si ho assumirà l’Ajuntament. També compten amb la subvenció de la Diputació. Per altre 
banda han reclamant els  647.000 € que els deu la Generalitat i l’actual conseller d’educació 
ha declarat que es tornarien els deutes i que es tornaria a subvencionar a les escoles 
bressol. No pensen en carregar-ho a les famílies. Aquest curs s’han mantingut els preus, 
excepte la quota d’escolaritat que ha baixat lleugerament. Per part de la CUP creuen que 
el camí hauria de ser cap a la gratuïtat del servei començant per la quota d’escolaritat que 
és la quota bàsica. Si recuperessin el finançament d’altres anys el següent pas, per a ells, 
seria rebaixar els costos per part de les famílies ja sigui reduint la quota d’escolaritat amb 
un sistema de beques o una tarificació progressiva. Amb ell li queda una pregunta per fer 
retòrica. Tan malament els sembla que s’hagi pujat el salari de les treballadores?

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfredo Prado.
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Alfredo Prado
Respon a la última i ell sap que no li sap greu però si li pot dir que si l’import municipal no  
es modifica això ho rebran les famílies perquè no es farà res de manteniment dintre de 
l’escola bressol. Si l’escola bressol municipal, amb aquest augment de les mestres que ho 
van intentar fa temps amb el tècnic i la secretària i no hi havia manera de pujar els sous, 
no sap perquè. I ha sigut fabulós perquè hauria estat molt malament que ho hagués fet ell 
o aquest equip de govern. Torna a dir que hi està d’acord i que és un salari que s’ho 
mereixen igual que està d’acord que de 0 a 3 anys no es pagui l’educació. Torna a dir el 
mateix i per això han presentat la Moció, amb l’import que l’Ajuntament posa pel 
manteniment de l’escola bressol, es notarà dintre de l’escola bressol i això ho tornaran a 
parlar aquí perquè amb 150.000 € amb aquest increment de sou no hi ha suficient. I això 
ho veuran la pròpia escola, nens i família. Ho diu com a representat d’ensenyament que 
ha sigut. 

L’alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras perquè abans...

Rosa Boladeras
Diu que era per formular preguntes que tenen preparades, no per aquest tema. Ara ja ha 
quedat descontextualitzat totalment. 

L’alcaldessa
Diu que pot començar a fer les preguntes.

Rosa Boladeras
Diu que s’acaba de dir que presenten tantes peticions que col·lapsen l’Ajuntament. Diu que 
ara no les te aquí però pot ser tot estirar han presentat una dotzena de peticions. Des de 
maig fins ara porten mes de mig any. Algunes peticions són com còpia del projecte de la 
rotonda, encara no l’han rebut, que han parlat abans que es simplement enviar en digital 
un arxiu. Moltes peticions són còpia o venir a veure un expedient. No pot entendre que 
això diguin que col·lapsa a l’Ajuntament. Hauran presentat dues peticions al mes. Han 
demanat informació d’un certament que es van assabentar a la Fira del bandoler, Certamen 
millorem Corbera, encara no ha estat lliurada. Ja presentaran menys però ella pensa que 
no estan entorpint la dinàmica municipal normal. Te una pregunta per la responsable de 
salut pública o pot ser li pot respondre la senyora alcaldessa, perquè ara totes les 
resolucions de l’Àrea de Salut Pública les signa ella, no la regidora. Mitjans d’informació 
municipal, voldrien saber quins són, quins es poden considerar font oficial de l’Ajuntament 
con institució en les xarxes. Si les noticies que es publiquen per un canal es publiquen per 
igual per tots els canals. Voldrien preguntar si Corbera Experience a Faceebok es privat o 
és institucional i qui dóna les respostes a les preguntes ciutadanes que es produeixen a les 
xarxes socials. Volia preguntar també el projecte que estava elaborant l’AMB del carrer 
Rafamans, concretament de la passarel·la de la riera. Si ja tenen coneixement i si ja està 
finalitzat. Els seus companys tenen preguntes.

L’alcaldessa
Dóna la paraula a la paraula al senyor Alfredo Prado.

Alfredo Prado
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Diu que té preguntes d’esports, de via pública i d’ensenyament. Per esports, sobre les 
obres del pavelló, de fa 2-3 anys, hi havia una partida pressupostària per posar uns 
negatius que serien per mesurar si hi ha algun moviment al pavelló dintre de la primera 
fase de les obres. Vol saber si la regidora sap si ha sortit el contracte i fa dos plens la 
senyora alcaldessa va dir que si estava pressupostat. Ha vist que no ha sortit aquesta 
adjudicació i no saben com està la segona i tercera fase. Està clar que en aquesta 
legislatura aquests 300.000 € de la Diputació que van sobrar, suposa que quedaran al 
calaix perquè no sortirà l’obra. Saber si s’ha adjudicat o es pensa adjudicar. Vol saber la 
posició de la regidora sobre el fet que es vol muntar altre club de patinatge per part d’una 
persona que ha denunciat a l’anterior club. Sap que han parlat amb la regidora i amb el 
regidor Anducas i que li van comentar que no hi havia cap problema en muntar aquest 
club. Saber si tindria horaris dintre de les instal·lacions esportives que les tenen saturades, 
inclús s’havia parlat d’un horari entre setmana. Desprès si es vol fer alguna inversió al 
2019 sobre la instal·lació lumínica de pistes exteriors o del camp de futbol. L’anterior equip 
de govern va fer una instal·lació de baix consum i s’ha notat bastant al pavelló i la idea era 
traslladar això al camp de futbol o les pistes exteriors depenent del major consum. O tancar 
una línia de llum mentre estiguessin treballant menys al hoquei. Va donar un consell el 
conserge i des de  fa  2-3 mesos estan funcionant totes les pistes exteriors sigui l’esport 
que sigui. Sobre la inversió del Marti Pol, del pressupost de 25.000 €, si hi ha projecte o 
quan volen tirar-ho endavant. Sobre les subvencions esportives i agrair l’esforç que s’ha 
fet en accelerar, tot i que es deia que era al setembre i s’ha cobrat fa una setmana, es deia 
que es cobraria el 80% i s’ha cobrat el75% i com pensen pagar l’altre 25%. L’han fet saber 
que la documentació havia d’estar tota entregada el 8 d’agost i el tècnic està tornat a  
reclamar dos i tres vegades la mateixa documentació. Quan a ensenyament han tingut 
reunions amb les ampes i apas i tenen dos neguits, primer el tema de les subvencions per 
veure quan es convoquen. Ho estan passant malament perquè s’hauria de pagar les 
activitats de 2016-2017 i la nova llei que vol tirar endavant els seus socis al Parlament del 
tema dels menjadors escolars. Si treuen els menjadors escolars, la capacitat que tenen les 
amples pràcticament desapareixerà perquè es una font d’ingressos que després ells 
adjudiquen a les activitats extraescolars. Els dos instituts ja no tenen menjador. El que 
volen Convergència i Esquerra, no sap si volen presentar una Moció al Parlament, ells ja 
han presentat una Moció i properament la presentaran aquí, sobre la negativa que 
s’externalitzi que la gestió no la facin les ampes sinó les empreses privades. Si pensen fer 
alguna cosa. Ja han parlat molt sobre l’escola bressol però si parla amb el tècnic ja van 
haver tres pujades sobre l’IPC, 2007, 2008 i 2016. La CUP ha dit que les treballadores 
tenien el salari congelat, no el tenien congelat. Sobre joventut, tenen una part en el 
pressupost que és sobre la dinamització juvenil, pregunta com està el tema que es volia 
contractar una persona que era tan important per tots. Ell ja va dir que fins que no hagués 
un lloc per col·locar aquesta persona seria un tema complicat. Sobre el local dels joves ja 
s’està dient que està tot preparat, no sap si això hauria de passar per algun procés. Quan 
pensen posar aquets diners o quina és la idea del local de joves.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón
Diu que té dos temes que tractar amb les respectives preguntes. El primer és recordar que 
en el Ple anterior la situació que es va crear amb la falta de respecta del senyor Jordi 
Anducas sobre la seva persona quan ell va contestar a la seva exposició sobre el tema de 
l’IBI i sobre el tema dels usos diferenciats de l’IBI on ell exposava que no li semblava 
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correcte que això s’apliqués només en dos usos determinats, comercial i industrial i que 
per resumir al final només s’aplicava a 8 subjectes contributius fiscals. Per dir això i per  
posar exemples i mai va citar noms de persones, només de bancs, comerços, industries i 
com a referència de la Laviana que és una empresa, no una persona amb noms i cognoms. 
El senyor Jordi Anducas va tenir l’atreviment de parlar, entre altres coses, de parlar de la 
seva deixadesa moral i ètica per anomenar aquí empreses i noms. Dels qualificatius, la 
manera com ho ha dit i el to i haver dit a que es dedicava ell, ja l’ha contestat que es 
dedica a treballar per a Corbera. Perquè la cosa no anés a més li va dir que esperava les 
seves disculpes, cosa que no ha fet encara. Va demanar la reprovació de l’actitud al 
president del Ple i la va reprovar i va dir que ell l’havia amenaçat. Vol dir que aquesta 
amenaça no és existent, va dir per que la cosa no vagi a mes no per sortir al carrer a 
esperar-lo. Si va haver una falta de respecte a la seva persona per fer la seva funció de 
regidor per part d’un regidor que a més és tinent d’alcalde i per tant el seu comportament 
ha de ser més digne envers la seva persona. Li sap greu que no l’ha demanat disculpes i li 
seguirà repetint cada Ple que es vegin, insistir en que li demani les disculpes que li deu. La 
pregunta sobre aquest aspecte al senyor Anducas és si creu correcte incrementar l’IBI a 8 
subjectes contributius de Corbera. La segona pregunta és si creu correcte haver-li faltat al 
respecte. Al següent tema, els han arribat referències d’alguns membres del comitè 
d’empresa que des de que van presentar la Moció de censura i que hi ha un altre president, 
s’ha anat el 10% de la plantilla i que hi ha molt mal ambient a la casa. La primera pregunta 
és a que es deu aquest mal ambient que hi ha a la casa i dos, que pensen fer perquè 
aquesta fugida d’empleats de la casa s’aturi o no vagi a mes.

L’alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Carme Benito.

Carme Benito
Diu que volia informar que els dies 26 i 27 d’octubre es va celebrar a Castelldefels el 5è 
Congrés de les dones del Baix Llobregat on van participar en les diferents comissions de 
treball 5 de les 7 dones regidores d’aquest consistori així com a representants de Corbera 
de Llobregat. En aquests congressos s’han anat fixant les línies estratègiques en els 
polítiques d’igualtat i en la lluita contra la violència de gènere en la nostra comarca. El 
desenvolupament d’aquestes polítiques és una tasca de totes i tots, cal treballar 
conjuntament i valorar que el govern vulgui retornar als Ajuntaments les competències en 
polítiques d’igualtat i no menysprear el recursos que es volen destinar per impulsar 
aquestes polítiques.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jose Antonio Andrés Palacios.

J.A. Andrés Palacios
Es dirigeix al senyor Xavier i diu que vol saber el projecte de redacció dels ponts. Va 
comentar d’un nou contracte per la recollida porta a porta, com ho tenen. Pregunta com 
està la bonificació del contracte d’escombraries. Si ja s’ha començat a instal·lar les 
llumeneres a Cases Pairals, Santa Maria la Vall... L’agradaria que la senyora Mercè 
l’expliqués aquest nou contracte per millorar tots els parcs del municipi. I també vol saber, 
de Sorea, com estan les inversions. I a la senyora Mireia si li pot explicar sobre el projecte 
que hi havia per posar les calderes de biomassa de la zona esportiva. Al senyor Jordi 
Anducas preguntar com estan els pressupostos d’aquest any, si estan treballats, si vol que 
els facin ells i li deixen preparat com l’altre vegada.
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L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.

Manel Ripoll
Diu que degut a l’allau de preguntes que hi ha només farà una. Sobre el mercat setmanal, 
la part que sembla que estigui enfadada amb l’altra part que és la de l’Avinguda Catalunya 
amb una botiga només, pensa mantenir? Es penós passar d’una banda a l’altre i veure una 
parada que estan allà venent vestits i a més el carrer tallat fins a les dues i mig.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfredo Prado.

Alfredo Prado
Diu que s’ha deixat una pregunta dirigida a l’Albert sobre el Cau de la Guineu, si té alguna 
informació. El procediment es va tancar al juliol, no sap si el Govern de la Generalitat pensa 
adjudicar-ho o que pensa fer.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfonso Olarte.

Alfonso Olarte
Diu al senyor Ejarque si podia fer una valoració de la visita teatralitzada al nucli antic el 
passat dia 10 i si es preveu fer mes sovint.

L’alcaldessa
Respon a la senyora Rosa Boladeras que no creia que col·lapsessin l’Ajuntament, és el 
“feedback” que ella ha tingut. Sobre salut pública no hi ha cap canvi de cartipàs, avui no 
hi és la regidora per motius d’infermetat i si ha signat algú li contestarà la secretària.

Rosa Boladeras
Diu que la regidora va signar al maig, juny, juliol i ara de cop ho signa ella.

L’alcaldessa
Respon que algun que l’han hagut de passar però no perquè hi hagi cap canvi de cartipàs. 
Es va decidir fer-ho d’aquesta manera, no passa res.

Secretaria
Diu que pren nota i ho revisaran. Explica que hi ha unes competències d’origen que es 
delegen com molt bé diu i que en un determinat moment també es poden avocar. En 
aquets cas concret desconeix quins són els decrets.

Rosa Boladeras
Diu que no s’han avocat, si vol li dona els números perquè són tots els signats durant el 
mes de setembre. Signa i figura com a responsable de l’Àrea la senyora alcaldessa.

Secretaria
Diu que amb aquesta data ja te suficient.
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L’alcaldessa
Respon a la pregunta del carrer Rafamans tenen pendent una visita perquè el projecte que 
es va presentar no acabaven d’estar d’acord. Encara no està tancat el tema. Dóna la 
paraula a la senyora Mireia Moreno.

Mireia Moreno
Respon en primer lloc a la pregunta de les obres del pavelló, està pressupostat però s’ha 
de fer un plec perquè és de varis anys i no es pot fer com un contracte menor. Sobre la 
creació d’un segon club de patinatge si tenen horaris. S’està treballant en una nova 
normativa que ho reguli ja que no estava inclosa i mai s’havia donat aquesta situació i a 
mitjans de temporada els horaris ja estan quadrats. Se’ls va oferir una hora que quedava 
dimarts a la tarda nit que ningú ha reclamat i caps de setmana sempre i quan no haguessin 
partits. El club està creat, els falta el document del Consell català de l’esport per acabar 
de fer el registre al municipi. 

La secretària 
Explica que estan treballant en adaptar a la normativa perquè el reglament existent és 
molt antic i desfasat que no preveu molts supòsits i entre altres no hi ha una relació de 
prioritats quan succeeixen situacions similars. Estan parlant d’un reglament que haurà de 
passar pel Ple. Estan intentant concretar uns criteris objectius que siguin aplicables per 
igual i que permetin determinar aquesta prioritat.

Mireia Moreno
Respon sobre les llums. Són inversions del 2019. S’està treballant en la il·luminació del 
camp de futbol i les pistes. S’encenen totes les llums per a tots els clubs perquè no troben 
just que sigui per uns i excepcions per altres. Els cost de la llum per pista d’una hora és 
d’1 € o 1,5 €.

Alfredo Prado
Diu que aquesta informació és mentida perquè es posen en marxa 48 fanals de 500W. 
Demana la informació escrita. Diu que estan parlant de moltes hores.

Mireia Moreno
Respon que es una empresa va fer l’estudi. Comprova que és 1 € o 1,5 € la hora per pista, 
al pavelló es van reduir de 24 a 18 focus en funcionament. El hoquei te totes les llums 
sempre, el basquet, el futbol sala, el patinatge al 50%. El futbol gran el 100%. Mínim 5 
persones fent servir una pista per encendre tot. Han decidit que es just que totes les 
entitats esportives disposin de la mateixa quantitat de llum. Tinguin els participants que 
tinguin. És una informació tècnica i no està per escrit.

Mireia Moreno
Respon sobre quan es pagarà el 25% restant quan es revisin les factures que han estat 
presentades. La documentació que s’ha demanat varies vegades ha sigut per erros que 
han hagut d’esmenar i tornar a presentar correctament i els van oferir ajuda per omplir la 
documentació que no aconseguien omplir correctament. Es vol treballar en simplificar tot 
aquest procediment. No pot ser que 7 entitats esportives que presenten els mateixos 
documents any darrera any es trobin amb problemes. Sobre la inversió del Martí Pol ho 
estan treballant i ho contestarà al Ple següent quan ho tinguin tot decidit. El tema de la  
caldera de biomassa demà s’acompleix el termini de 30 dies per poder entregar el projecte. 
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Ahir els van entregar la primera part, la segona la presentaran demà. I desprès començarà 
el procediment de licitació. 

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Respon sobre la subvenció de les ampes ara s’ha fet la valoració, puntuació i proposta de 
repartiment i de seguida sortirà. Sobre els menjadors escolars, li preocupa que les ampes 
perdin capacitat de decisió de la gestió dels menjadors escolar. En els llocs que s’ha aprovat 
ha afavorit a grans grups empresarials que s’han quedat amb aquest serveis i ha tret a les 
ampes capacitat de gestió dels menjadors. Que no vol di que no estigui externalitzat. En 
l’actualitat els menjadors escolars de Corbera estan externalitzats però va ser l’ampa que 
ho va decidir mitjançant uns criteris que tenen a veure amb els interessos de les famílies. 
Com a Cup creuen que s’ha de mantenir aquesta capacitat de decisió que tenen ara. Tenen 
l’amenaça que es perdi amb aquesta llei del Parlament de Catalunya. Últimes notícies 
sembla que el conseller vol establir una mena de diàleg amb les famílies. Comenta com 
exemple el reaprofitament d’aliments de dues escoles a Corbera. Aquest tema, com a 
govern encara no ho han parlat. Sobre l’escola bressol ha dit un parell de pujades perquè 
ho posava a les preguntes. Sobre la contractació d’una empresa externa per fer feines de 
joventut, en el seu moment es va amortitzar aquesta plaça. Si aconsegueixen que hagi 
personal tècnic propi de l’Ajuntament per a joventut, a partir d’aquí podran contractar 
empreses per fer serveis. Fa falta que hagi aquest personal tècnic. Contractar algú fer de 
tècnic no es pot fer, es poden contractar empreses per fer serveis. S’està treballant i hi ha 
una opció que la defensen els joves de Corbera sobretot i quan es va obrir una possibilitat 
de participació també va sortir que el Casal de joves estigui en una part de l’edifici de Sant 
Telm que no està ara mateix utilitzat. És una opció que la pròpia entitat recolza. No és una 
opció senzilla perquè seria més senzill anar a un solar i construir de nou però justament 
per ser un edifici històric ho estan treballant per tirar endavant allà. Hi ha moltes coses a 
tenir en compte des del punt de vista urbanístic, d’activitats, etc. Sobre el Cau de la Guineu, 
encara no tenen la resposta. Comentar que hi ha tres contractes diferents, un és l’execució 
i ja s’ha fet l’obertura del tercer sobre. Segurament es podria haver fet ja l’adjudicació, no 
tindria perquè demorar-se. S’han presentat dues empreses amb propostes semblants en 
el lot que fa referència a la construcció en el propi edifici. El lot que fa referència a l’exterior 
no es va presentar ningú, el tancament exterior no és una cosa fonamental per tenir a 
veure amb el retard. El contracte que fa referència al control de qualitat s’ha fet en els 
terminis que esperaven. Els genera més dubtes la direcció facultativa de les obres que 
acaba al desembre i de moment no ha guanyat ningú aquest concurs. En el seu moment 
els van dir que abans que acabés l’any ja hi haurien les grues en allà però es molt difícil. 
Ho han preguntat però no saben a que es degut el retard. 

Alfredo Prado
Diu sobre el perfil de la persona de joventut, igual que s’ha trobat una persona que era 
professor i es va passar a conserge també s’havia pogut modificar per ser tècnica de 
joventut o cap de personal.

Albert Cañellas
Respon que a l’Ajuntament de Corbera hi ha una necessitat real de reforçar la secció de 
recursos humans tant com valorar que una plaça que estava per ensenyament era 
important que es transformés en cap de recursos humans. Es va parlar en un altre Ple. 
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Tant com no transformar-la en una altre plaça com ara joventut que fa molta falta que hi 
sigui però ho fa dificultós qui pot generar aquesta plaça si a recursos humans no hi ha cap 
de recursos humans. A nivell de personal hi ha moltes necessitats ara s’explicarà.

L’alcaldessa
Respon sobre una afirmació que l’havia fet al senyor Gabarrón un membre del comitè que 
hi havia un 10% de persones que marxaven de la casa i que hi havia molt mal ambient. Hi 
ha hagut una sèrie de persones, no dirà els noms, hi ha la secretària que va marxar amb 
un Ajuntament més gran. Felicita a totes les persones que han marxat. Ha hagut un lletrat 
que ha marxat a fer de secretari en un altre Ajuntament. També l’arquitecte tècnic ha optat 
a una plaça a un altre Ajuntament. També la cap d’intervenció que va fer unes oposicions 
i han moviments i es normal. També una tècnica de medi ambient que va fer les oposicions 
fa un any i va quedar segona i ara l’han cridat. Aquests moviments son normals i és normal 
que la gent vulgui millorar i tirar endavant i ha donat la causalitat que ha sigut ara. Mal 
ambient no hi ha cap ni un. No sap qui l’ha pogut dir això un membre del comitè. Dóna la 
paraula al senyor Gabarrón.

Ramon Gabarrón
Diu que tenen referències de varis membres del comitè. Ells estan preocupats i volen saber. 
La pregunta era més que pensen fer o que tenen previst per resoldre aquestes situacions, 
la fugida del personal i el possible mal ambient que pugui haver.

L’alcaldessa
Respon que li dona resposta com alcaldessa d’aquest Ajuntament i que no hi ha cap mal 
ambient. Les persones que han marxat tenen inquietuds i ganes de millorar en ajuntaments 
més grans i és totalment lícit. Ella és la primera que les felicita. Van cobrint aquestes 
persones, res mes. No s’han d’imaginar coses que no son. Si han sigut varies persones del 
comitè que li han dit no sap amb qui ha parlat. Quan la gent parla arriben coses 
deformades, malament ho nega absolutament i com alcaldessa ho diu. 

Pol Ejarque
Respon per tema de personal les administracions locals havien tingut molt capada la 
possibilitat de convocar noves places i ara s’estan obrint places a ajuntaments grans. 
Funcionaris en avançada edat que s’estan jubilant. Llegeix informació que ha buscat al Cito 
que és el cercador d’oposicions de la Diputació. Fa que la gent preparada vagi a 
Ajuntaments mes grans i ells creen nous processos per a seguir cobrint aquestes places.  

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón
Respon que quan a Catalunya hi ha més de 900 Ajuntament és lògic que es sol·licitin places 
i hagi un cert moviment i evidentment que s’han obert expectatives i hi ha una mica de 
moviment. Sempre hi ha moviments en un Ajuntament o altre igual que a les empreses.

L’alcaldessa
Diu que això no és un 10%, a lo millor sap alguna informació que la desconeixen ells.

Pol Ejarque
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Respon a la primera pregunta en relació a la pagina de Corbera Experience, l’Ajuntament 
no te res a veure, és privat. En quant a qui dóna respostes, està gestionat per funcionaris 
de la casa, s’intenta sempre donar respostes però algunes triguen perquè s’ha de consultar 
a qui porta el tema. Han dit que han reforçat per tema de personal i consideren que 
necessiten un tècnic superior a l’Àrea de recursos humans. En quant a la visita guitada 
treatralitzada, agrair l’esforç pel dia de la pluja i que els va fer de guia aquell dia. Han 
tingut uns 20 i 50 espectadors i han fet una aposta per de cara a l’any vinent fer una 
programació estable i els primers mesos saber quines visites estan disponibles. La 
Diputació els ha aconseguit un ajut a nivell de pla estratègic i preveu que al febrer tindrien 
aquest estudi del pla estratègic. Estan treballant amb altres municipis del Baix Llobregat, 
en concret són 7 per signar un conveni i treballar d’una manera mancomunada. Una de les 
línies de l’empresa de emprenedoria i comerç també és el tema turístic. Volen potenciar 
ser els capdavanters a nivell de municipi com a Corbera. 

L’alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa  Boladeras.

Rosa  Boladeras
Diu que no l’ha quedat clar quins són els mitjans que es poden considerar una font de 
l’Ajuntament com a institució. I si tots estan al mateix nivell i totes les noticies es publiquen 
a tots o es segmenten per algun motiu.

Pol Ejarque
Respon com a canals d’informació oficial tenen l’Avançada, les xarxes socials, la web i la 
ràdio. Ara estan potenciant molt les xarxes socials perquè els hi permet una comunicació 
més àgil, hi ha Facebook, Twitter i Instagram. Estan treballant però no sap contestar dates, 
si poden obrir Telegram i un canal de  WathsApp. Tot allò que pengen a les xarxes socials 
no ho bolquen a la web perquè fan una segmentació a nivell d’importància. Desprès fan un 
recull de tota l’activitat a nivell d’Avançada. El mercat municipal consideren que és una 
molèstia a nivell de mobilitat, que els dissabtes es troben que el sentit de circulació canvia. 
Estan estudiant diferents que millorin la mobilitat i que siguin nucli d’atracció i benefici als 
comerços de Corbera. Si surt la possibilitat, demanar una ajuda dintre del catàleg de 
comerç i estudiar la modernització del mercat de venda no sedentària.  

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

Jordi Anducas
Respon a les tres preguntes que l’han fet. Els pressupostos 2019 els estan treballant per 
presentar-los i en breu tindran ja noticies. Després amb ell li va  saber molt greu que 
anomenes persones jurídiques que han de tenir el mateix respecte que les persones fisques 
a l’hora de parlar que paga més o menys. Creu que no és el lloc de parlar això, pot ser en 
un bar si però aquí no i li va semblar molt malament. Veient el que desprès han fet que 
també assenyalen persones físiques acusant-les, es reitera en les paraules que li va dir i 
no li demanarà disculpes perquè està molt tranquil i convençut del que pensa. En quant si 
li sembla just, amb ell no l’ha de semblar juts. Va ser una decisió que van prendre en equip 
i es van aprovar unes ordenances que ell no és ningú per dir que és just i que no es juts.

L’alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
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Mercè Rocas
Respon al senyor Palacios respecte a les millores dels parcs infantils. No ha sigut un 
contracte únic. Es va mirar a nivell global les carències que hi havia en els parcs i zones 
infantils de Corbera amb el pressupost que tenien en aquell moment i es va valorar fer 
contractes en concret per millores en concret. Es va fer un contracte pel cautxú per una 
sèrie de parcs i àrees en concret. També es va fer un plec per tanques perimetrals per 
zones infantils i també zones esportives i escola Jaume Balmes. S’han comprat tres jocs 
infantils mitjançant tres pressupostos puntuals i altres s’han reciclat com un de fusta que 
s’ha traslladat a una nova ubicació. Hi havia el contracte amb sorra rentada per parcs 
infantils i per escoles i han tingut un problema en el temps de servir la sorra a les escoles. 
Els sorrals segons quins parcs els tenen i altre encara no. Una altre millora ha estat l’intent 
de finalització de la zona lúdica del pàrquing de Can Margarit amb una taula de pinc ponc 
i una zona de gimnasi per adults a l’aire lliure. No hi ha hagut un únic contracte. Allà on 
han pogut han aglutinat contractes entre diferents Àrees. Encara hi ha carències com l’àrea 
infantil del carrer Andròmeda als Carsos que probablement al novembre es començarà.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor J.A. Andrés Palacios.

J.A. Andrés Palacios
Explica que la pregunta és perquè es va fer el contracte de manteniment a principis d’any 
i quan respon a un ciutadà que s’ha fet un contracte amb una empresa externa com a 
millora a tots els parcs infantils municipals dóna entendre que s’ha fet un contracte per a 
tots els parcs infantils. És una carta d’ella que crea confusió.

Mercè Rocas
Respon que creu que és un tema d’interpretació i gràcies per les puntualitzacions i les 
carències que aquesta Àrea pugui tenir. 

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Respon sobre el tema del certamen “millorem Corbera”, l’Ajuntament no hi te res a veure 
i és un certamen fet des de la CUP quan estaven a l’oposició amb els diner que rebien com 
indemnitzacions dels plens i explica el que va decidir l’assemblea de la CUP i que no te res  
a veure amb l’Ajuntament.

L’alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa  Boladeras.

Rosa  Boladeras
Pregunta perquè en els cartells que es van col·locar, en la fira del bandoler i a l’entrada del 
castell, figura el logo de l’Ajuntament. Li farà arribar la fotografia si la té.

Xavier Miquel
Respon que ara no sap el finançament d’aquesta entitat. Entén que al mercat del bandoler 
es finançava una cosa de mes projectes, aquesta entitat va rebre mes diners i ells van 
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finançar per un projecte concret que era el manteniment i la neteja per poder obrir el 
castell de Santa Magdalena.

Rosa  Boladeras
Diu que l’equivoc ve perquè estan barrejant un projecte de partit amb una institució com 
és l’Ajuntament i no queda clar qui paga que i quina relació hi ha. Diu que el logo de la 
CUP si sortia. Troba perfecte al seva iniciativa però no és gaire usual.

Xavier Miquel
Respon que també es una qüestió de disseny on diu que col·labora l’Ajuntament de Corbera 
i la CUP.

Rosa  Boladeras
Diu que probablement els va fer ACOPA que rep una subvenció municipal.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Explica que l’entitat que va guanyar un dels  dos premis va voler explicar que aquella 
actuació s’havia fet amb el finançament del concurs, va posar el logo del concurs i també  
hi havia el logo de la CUP en aquell cartell perquè s’havia fet amb la col·laboració de la 
CUP i també posava amb la col·laboració de l’Ajuntament. Totes les activitats que fa una 
entitat que tenen finançament de l’Ajuntament estan obligats a posar-ho. No sap si era per 
això. Si es van entendre que el concurs tenia la col·laboració de l’Ajuntament si que era 
una equivocació.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Respon a la redacció del projecte dels passos de riera, es va adjudicar fa un parell de 
setmanes. El termini màxim és de 3,5 mesos i l’empresa ha començat a rebre la cartografia 
i tota la informació per començar a elaborar el projecte. Ja ho han dit mes d’una vegada, 
es un projecte que va sortir de l’anterior equip de govern i el respecten. Creuen que és 
imprescindible quan hi ha temes de riada. De cara a l’any que ve al pressupost hi ha la 
inversió d’aquets 500.000 € per pressupost, esperen que sigui menys per fer aquests 
quatre passos de riera. Pel contracte d’esporga, que van anunciar que es faria, estan tenint 
més problemes que els que s’esperaven, el plec tècnic està fet i la dificultat es pel famós 
contracte de Fomento. Aquest contracte hauria d’haver estar extingit i les modificacions 
són un autèntic nyap. Fa un prec a tota la gent que ha estat a l’Ajuntament per si algun 
dia tornen a estar, que les coses es deixin per escrit amb les associacions de veïns i les 
empreses, que no es parli directament. Evidentment que s’hauria d’haver fet un traspàs 
de carteres però si les coses estiguessin per escrit hi hauria moltes coses que les podria 
conèixer la gent i per la continuïtat. Els està costant molt saber que s’ha parlat. S’ha de 
tenir en compte que les polítiques per sort passen però l’administració continua. S’ha de 
poder licitar en el menor temps possible, no s’aventura a dir una data. El tema de les  
noves llumeneres es va començar dijous passat per Santa Maria l’Avall, el calendari es 
desprès per Cases Pairals i desprès ja es veurà. Les inversions de Sorea el mateix que va 
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comentar a l’últim Ple, són inversions que es van fent i la previsió l’empresa sap que ho ha 
d’acabar abans del 8 d’abril. Quan estiguin acabades ja prendran les mesures pertinents.

L’alcaldessa
Pregunta si ja estan totes les preguntes contestades i dóna la paraula al senyor Jordi 
Anducas per un prec.

Jordi Anducas
Diu que ha vist a la revista de l’Avançada del mes d’octubre en l’apartat del partit dels 
socialistes de Corbera la senyora Boladeras va escriure el següent. Llegeix part del tex 
publicat i pregunta on estava ella el dia 1 d’octubre de 2017 i el 3 d’octubre pel successos 
ocorreguts. Diu que aquell dia l’alcaldessa Rosa Boladeras es va amagar i no van tenir cap 
noticia d’ella. Ha passat una mica menys d’un any i la prepotència i supèrbia que impera 
en la seva persona no li deixa fer una gota d’autocrítica. En la seva opinió aquesta senyora 
no és digna de representar Corbera de Llobregat, no és capaç de donar un pas endavant i 
poder representar a tots els seus veïns, pensin el que pensin. Si alguna cosa han d’agrair 
també a l’1 d’octubre del 2017 és que va treure moltes caretes.

L’alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.

Rosa Boladeras
Respon que es referma del que ha llegit dels seus escrits. Quan s’arriba a un càrrec es 
governa per tots i totes. El que posa respecte de la senyora Febrero ho pensa i es guia pels 
fets que porten amb ella i a molta gent a pensar el mateix. Respecte el que va fer el dia  1 
d’octubre del 2017 ha respòs davant de la Fiscalia i no pensa respondre davant de ningú 
més i menys d’ell. I quan abans s’ha comentat la carta dient que estaven en el seu favor 
perquè havia d’anar a declarar a la Fiscalia ho continua considerant un exercici d’hipocresia 
no només per política sinó personal perquè no es van dignar a dir-li absolutament res com 
a persona i d’oportunisme. Els diu que han llegit el tros on diu on el poden guardar. Ho diu 
sincerament perquè agraeix totes les mostres de suport i solidaritat que va rebre de moltes 
persones però no ho pot acceptar de les persones que l’han fet fora de l’alcaldia amb la 
única excusa que no era independentista, catalanista i no havia donat suport. Si tornés a 
passar tot el que ha passat, ella amb la consciencia tranquil·la tornaria a fer el mateix. 
Pensa que si va fer el que corresponia fer per salvaguardar la convivència i per representar 
a totes les persones de Corbera.

L’alcaldessa
Diu que són lliures de pensar el que vulguin, però el comunicat que es va fer va ser un 
comunicat de cor. El pot interpretar, no li dirà el que ha de fer tot i que els seus companys 
sempre els diuen el que han de fer. I els va demanar una sèrie de coses i es van fer tot. 
Ella tampoc es penedeix de  res i amb ells mai se’ls ha recriminat el fet de ser 
independentistes o no. Tenen la seva veritat i ells tenen la seva. Les dues tenen la 
consciència tranquil·la. El que en aquell moment van consensuar i van fer de veritat ho 
pensaven així. Quan ella ha llegit aquets tros, ella no l’havia demanat que es llegís la carta 
i va dir que es fes esmen i s’ha fet esmen. Pot pensar el que vulgui i el temps acaba posant 
a tothom en el seu lloc. Moltes gràcies.
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I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió dimecres 14 
de novembre de 2018 a les 00:50 hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual 
com a secretària acctal., certifico .»

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

                                                            
La secretària acctal., Marta Puig Puig         

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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