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El Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el dia 20 de febrer de 2018 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 EXTRAORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA 
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2017

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

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

- Alfredo Prado García, primer tinent d’alcaldessa
- José Antonio Andrés Palacios, segon tinent d’alcaldessa
- Ramón Gabarrón Rubio, tercera tinent d’alcaldessa
- Manel Ripoll i Puertas, regidor
- Carme Benito i Gómez, regidora
- Montserrat Febrero i Piera, regidora
- Mercè Rocas i Rubió, regidora
- Jordi Anducas i Planas, regidor
- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Albert Cañellas i Pagés, regidor
- Miracle Guerra i Sala, regidora
- Pol Ejarque i Cortés, regidor
- Alfonso Olarte Rodés, regidor
- Antonio Moreno Ruíz, regidor

Absents/Excusats:

- Èric Blanco i Moragas, regidor

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

PART RESOLUTIVA

FINANCES

1. Reconeixement extrajudicial de crèdits número 04/2017.

“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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EL 10 de gener de 1989 el Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, va aprovar el 
Plec de Condicions Econòmic Administratives, i en sessió de 14 de març de 1989, va 
acordar l’adjudicació definitiva del servei d’abastament domiciliari d’aigua a la 
SOCIETAT REGIONAL DE AGUAS, S.A. (SOREA), per un període inicial de 30 anys, 
prorrogables per períodes de 10 anys fins arribar a un màxim de 50 anys. El 
corresponent contracte administratiu es va formalitzar el 5 d’abril de 1989.

El 23 de setembre de 2014, es va subscriure un conveni entre l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat i SOREA, de reconeixement de les actuacions puntuals incloses en la 
liquidació de l’estat de comptes del servei, mitjançant el qual i d’entre altres acords, 
s’estableix que a la clàusula SEGONA, apartat 4, que per Decret 1363/2004, de 9 de 
juliol, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va ordenar la clausura de la captació 
d’aigua de la Unitat d’Actuació de Can Coll i va encarregar a SOREA la realització de 
les tasques de neteja dels dipòsits existents per tal d’omplir-los posteriorment amb 
l’aigua de la xarxa general mitjançant els mitjans escaients i, que per tal de poder 
reconèixer aquesta obligació SOREA es compromet a aportar a l’Ajuntament les 
factures i documents que permetin la justificació i reconeixement de l’obligació, un cop 
descomptat l’import corresponent al subministrament d’aigua, ja que el pagament 
d’aquest correspon als usuaris del servei.

A la clàusula TERCERA d’aquest conveni s’estableix que els subministrament de 
cisternes d’aigua a aquesta urbanització durant els mesos de juliol a octubre de 2004 
es va fixar al conveni en 65.227,05 € dels quals l’Ajuntament es comprometia a 
reconèixer les obligacions que procedeixin de la justificació que es presenti i a efectuar 
el pagament fins a un import de 40.000 € abans del 31 de desembre de 2017, i la 
quantitat que pugui restar es pagarà abans de finalitzar la concessió actualment 
vigent.

La societat SOREA, va presentar el mes de juny de 2014, una valoració econòmica 
dels treballs realitzats de transport de les cisternes d’aigua durant aquest període per 
l’import de 65.227,05 € amb diversificació per mesos i amb uns preus unitaris de 
113,49 € per unitats, però no aportà documentació ni justificants d’aquest 
subministrament efectuat, tal i com albarans o factures suportades  de transport.

Per Decret d’alcaldia 1673/2017, de 20 de setembre, es va requerir en l’expedient de 
referència a SOREA, per tal que presentés documentació acreditativa i suficient dels 
treballs efectuats durant els mesos de juliol a octubre de 2004 de subministrament de 
cisternes d’aigua potable a la Urbanització Can Coll, als efectes de poder ser reconegut 
per l’Ajuntament de conformitat amb el conveni subscrit amb aquesta mercantil en 
data 31 de desembre de 2013.

La societat SOREA, presenta a data 16 de novembre de 2017, la documentació 
requerida consistent en nou factures suportades relatives a aquests subministraments 
durant els mesos de juliol a octubre de 2004 per un import total que supera la quantitat 
acordada en conveni de 65.227,05 €, considerant-se suficientment acreditativa dels 
treballs de subministraments efectuats en aquelles dates.
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Amb la presentació d’aquesta documentació resta acreditada la realització dels treballs 
de subministrament de cisternes d’aigua a la Urbanització Can Coll per part de la 
societat SOREA, durant els mesos de juliol a octubre de 2004, i per tant s’ha procedir 
a abonar la quantitat de 40.000 € prevista al Conveni citat anteriorment abans del 31 
de desembre de 2017, restant pendent el diferencial de la quantitat  de 25.227,05 €, 
per abonar abans de finalitzar la concessió.

S’ha presentat factura per part de la contractista SOREA per un import de 40.000 € 
(IVA inclòs), la qual s’ha de sotmetre a aprovació per part del Ple de la corporació com 
a reconeixement extrajudicial de crèdit, donat que aquesta obligació està assolida a 
un exercici pressupostari anterior.

L’article 176.1 del Reial Decret Legislatius 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova del 
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.

El Lletrat municipal ha emès informe jurídic que consta a l’expedient.

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 
municipal.

S’acorda:

ACORD

ÚNIC.  Aprovar el reconeixement de l’obligació d’exercicis anteriors, per un import de 
40.000,00 €, segons el següent detall:

Factura núm.: VOC0212617F00018
Data factura: 27/11/2017
Emissor: SOREA, S.A.U.

Descripció: Subministrament de cisternes d’aigua a la urbanització Can Coll durant els 
mesos de juliol a octubre de 2004.

Import: //40.000,00 €// (IVA inclòs)

Aplicació pressupostària: 10.161.2269909

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramón Gabarron.
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Ramón Gabarron
Explica què es tracta d’una proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit sobre una 
partida de 40.000,00 €, tot i que ja està pressupostada. És una factura de Sorea d’uns 
treballs que van fer a Can Coll a l’any 2004 i que en el 2014 es va firmar un conveni amb 
Sorea, de diverses partides, deutes entre l’Ajuntament i Sorea per fer un pagament del 
pendent, cada any. En concret per l’any 2017 es va pactar, si ho justificaven, aquets 
40.000,00 € de la portada d’aigües amb cubes a Can Coll. És una partida que puja 
65.000,00 € i es va acordar que es pagarien 40.000,00 € a l’any 2017 i els altres 25.000,00 
€ en el any 2018. Per poder fer front a aquests 40.000,00 € i com què és d’anys anteriors 
s’ha d’aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits.

L’alcaldessa
Dóna la paraula a la CUP.

Xavier Miquel
Pregunta en relació al juny de 2014 què Sorea no va aportar la documentació ni justificants, 
a que es va deure en aquell moment i com és que s’ha aportat ara. 

L’alcaldessa
Respon que en aquell moment ells reclamaven les factures del transport, de l’empresa que 
va portar l’aigua amb camions per omplir el dipòsit de Can Margarit i no les van aportar, 
per això no es va arribar a un acord. Suposa que va ser alguna dificultat de indole interna. 
En el conveni, s’explicita això, que es pagarà sempre i quan es justifiqui adequadament. 
Ara si ho han fet i han aportat les factures d’aquell servei de transport d’aigua i per això 
s’ha aprovat el pagament. Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.

Mercè Rocas
Diu que des de ERC volen donar una explicació de vot.

Esquerra Republicana de Corbera votarà a favor d'aquest punt per coherència donat que 
dóna compliment a un conveni aprovat en l'anterior legislatura i cobertura a una partida 
pressupostària dels pressupostos del 2017 que ells van presentar i aprovar des de 
l'Alcaldia.
Tanmateix insten al govern municipal que activi de forma urgent la comissió referent al 
futur de com s'ha de gestionar en el futur el subministrament d'aigua en el seu municipi. 
El proper exercici 2019 finalitza el contracte amb la empresa SOREA, actual empresa 
subministradora de l'aigua a Corbera, i cal que “es posin les piles” per comença a debatre 
quin serà el futur de l'aigua a Corbera.  Des d'Esquerra Republicana de Corbera volen  que 
s'agilitzin les feines per conèixer be i a fons els pros i contres dels diferents models 
possibles en la gestió de l'aigua. Cal pressionar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 
instància que té les competències referides a l'aigua per a que vegin els diferents escenaris 
i poder decidir amb tota la informació. És un assumpte cabdal pel seu municipi i no volen 
que es tinguin què prendre les decisions de forma ràpida i al últim minut.
Per tant, senyora Alcaldessa li preguen  què s'anoti aquest assumpte en les prioritats del 
proper any que aviat comença i des d'Esquerra Republicana de Corbera es posen a la seva 
disposició per poder prendre la millor decisió per tots els seus veïns i veïnes. 

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
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Antonio Moreno
Diu que en referència a aquest punt, com diu que l’interventor municipal ha emès un 
informe què consta en l’expedient i el lletrat municipal, imagina què és la secretària, ha 
emès un altre informe i ell no ha pogut mirar només volia saber ja que estan ells aquí, si 
hi ha algun tipus de pegues econòmiques i quina és la seva posició.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor interventor.

Interventor
Explica què “el informe que consta en el expedíente és un informe favorable, no existe 
ningún reparo.

Secretaria
Explica què el informe és favorable, el van fer junts.

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

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

2. Resolució al·legacions i aprovació definitiva ordenances fiscals 2018.
 
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de 
l’Àrea de Finances, amb el text següent:

El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el 20 d’octubre de 2017 va 
aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2018.

L’expedient ha estat exposat al públic per termini de trenta dies hàbils, transcorreguts 
des del dia 25 d’octubre fins al dia 7 de desembre, ambdós inclosos, segons anunci 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 24 d’octubre, en el Periódico de 27 
d’octubre i en el tauler d’anuncis d’aquest l’Ajuntament.

Durant aquest termini d’exposició pública s’han rebut els escrits d’al·legacions 
següents:

- Al·legacions subscrites pel senyor Albert Cañellas Pagès actuant en nom del Grup 
municipal de la CUP CORBERA (registre d’entrada núm. 8939, de 21 de novembre). 

La secretària general i tresorera accidental ha emès informe jurídic, en data 11 de 
desembre, que resta incorporat a l’expedient. En la part que interessa fa constar el 
següent: 

“3. CONTINGUT DE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES
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El grup municipal de la CUP presenta les al·legacions següents:

- Al·legacions a l’ordenança fiscal núm. 1 (Impost sobre béns immobles):

o Aplicar tipus majors diferenciats per cada ús als béns immobles urbans d’ús no 
residencial de valor cadastral més alt, tal i com preveu el text refós de la LRHL, 
article 72.4.

o Aplicar un recàrrec del 50% de l’IBI als immobles d’ús residencial que es trobin 
desocupats de manera permanent, tal i com preveu el text refós de la LRHRL, 
article 72.4. Aprovar, en el mateix ple, la creació d’un reglament que determini 
la condició d’immoble desocupat de manera permanent. En base a aquesta 
al·legació sol·liciten que s’inclogui en el article 5è un nou apartat amb el redactat 
següent:

«Article 5.6. S'exigirà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l'impost pels 
immobles d'ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent. 
S'entendrà com a habitatge desocupat aquell en el qual es donin les següents 
circumstàncies: 
-  no hi figuri empadronada cap persona .
- que no es registrin consums d'aigua o, que tot hi haver-hi, l'habitatge no reuneixi 
les condicions mínimes de seguretat o salubritat que permetin la seva 
habitabilitat. »

o Fer pagar l’IBI als edificis de l’Església Catòlica que no estiguin destinats al 
culte. En base a aquesta al·legació sol·liciten la modificació de l’article 4.c 
proposant el redactat següent: 

«Els edificis de de l’Església Catòlica que estiguin destinats al culte i que siguin 
afectes directament per l'activitat religiosa, en els termes previstos a l’Acord entre 
l’Estat Espanyol i la Santa Seu i els de les Associacions confessionals no catòliques 
legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de 
cooperació subscrits. »

- Al·legacions a l’ordenança fiscal núm. 36 (Taxa pel servei de recollida i transport 
d’escombraries i altre residus urbans domiciliaris).

o Proposen augmentar el nombre de trams del valor cadastral en l’article 6.1, 
incloent-hi una major diferenciació en diversos trams de valor cadastral, amb 
quotes que augmentin progressivament. 

4. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

PRIMERA. INADMISSIBILITAT DE LES AL·LEGACIONS PER PRESENTAR-SE CONTRA ACTES 
ADMINISTRATIUS FERMS I CONSENTITS. 

L’article 17.1 del TRLHL estableix la possibilitat de presentar reclamacions en relació als acords 
provisionals adoptats referits a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i, 
conseqüentment, a l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances fiscals, sense que 
contempli la presentació d’aquestes reclamacions respecte de les ordenances fiscals o d’aquells 
articles que no hagin estat objecte de modificació.
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Les ordenances fiscals respecte de les quals s’obre termini d’exposició públic per tal que puguin 
ser presentades al·legacions són únicament aquelles que hagin estat objecte d’aprovació o 
modificació. Les ordenances fiscals o els articles no modificats són ferms atès que no es van 
impugnar en temps i forma amb la interposició del recurs contenciós administratiu, davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els preceptes i ordenances no modificades resten 
vigents fins a la seva modificació o derogació expressa. 

En aquest sentit es pronuncia el Tribunal Suprem, Sala del Contenciós administratiu entre 
d’altres, en sentència de data 30 de març de 2015, dictada en el recurs de cassació núm. 
850/2014 interposat contra la sentència de data 14 de gener de 2014 del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala del Contenciós administratiu, secció 3ª (recurs 
1952/12).

“En la sentencia objeto de este recurso de casación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 
3ª) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana inadmite el recurso en la medida 
en que discute aspectos de la Ordenanza no afectados por la modificación puntual impugnada (...) “

“Las disposiciones administrativas de carácter general, que se integran en el ordenamiento jurídico, 
conformándolo e innovándolo (a diferencia de los actos, que se limitan a aplicarlo), son, en efecto, 
susceptibles de recurso ante los tribunales de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
desde su publicación (artículos 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998). Transcurrido dicho plazo, no cabe su 
discusión directa. Si así se intentare, el desenlace previsto en la Ley es la inadmisión del recurso por 
haber caducado el plazo de interposición, bien en la fase liminar del proceso [artículo 51.1.d)], bien 
en sentencia [articulo 68.1.a), en relación con el 69.b), de la repetida Ley].”

En el mateix sentit es pronuncia igualment el Tribunal Suprem en sentències núm. 968/2016, 
de 3 de maig (RJ 2016/2434) i núm. 250/2017, de 14 de febrer (RJ 2017/782), entre d’altres. 

En conseqüència,  és procedent no admetre a tràmit les al·legacions presentades pel senyor 
Albert Cañellas Pagès en nom del Grup municipal de la CUP CORBERA atès que el que estan 
impugnant són aspectes de les ordenances fiscals que no han estat objecte de modificació pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 20 d’octubre de 2017, per la qual cosa, i 
sense perjudici de resoldre les al·legacions presentades,  la modificació de les ordenances fiscals 
aprovada provisionalment en la sessió plenària esmentada s’ha d’entendre elevada a definitiva, 
amb independència de si l’acord que resolgui formalment aquestes al·legacions resulta o no 
aprovat pel Ple municipal.

SEGONA. SENSE PERJUDICI DE LA SEVA INADMISSIÓ, ANÀLISI DE LES PROPOSTES DE 
MODIFICACIÓ REALITZADES.

No obstant haver de declarar la inadmissibilitat de les al·legacions presentades per les raons 
abans exposades, es considera convenient informar les propostes de modificació de les 
ordenances fiscals presentades, per tal d’oferir un anàlisi amb abast jurídic suficient que permeti 
la valoració de la seva inclusió amb posterioritat. 

Si aquest Ajuntament decidís acceptar alguna de les propostes realitzades per aquest grup 
municipal, seria necessari incoar un nou expedient de modificació d’ordenances fiscals, 
respectant el procediment regulat en els articles 15 a 19 del TRLHL, que requerirà acord plenari 
d’aprovació provisional, nou període d’exposició pública durant 30 dies hàbils i, si s’escau, acord 
plenari de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva. Si la modificació afectés tributs de 
venciment periòdic que es meriten per mandat legal l’1 de gener de cada exercici, els preceptes 
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modificats no podran entrar en vigor l’1 de gener de 2018, atès que no seria possible la 
publicació en el BOP abans d’aquesta data.  

Interessa fer constar que en la seva majoria aquestes al·legacions reprodueixen altres ja 
presentades en exercicis anteriors per la qual cosa el seu anàlisi jurídic reprodueix, en la seva 
majoria, el ja realitzat en aquells expedients.

- EN RELACIÓ A LES AL.LEGACIONS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 (IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES):

a) Sobre la proposta d’aplicació de tipus majors diferenciats per a cada ús als béns immobles 
urbans d’ús no residencial de valor cadastral més alt.

Proposen aplicar tipus de gravamen diferenciat el que comportaria la modificació de l’article 
7è de l’ordenança, que regula el tipus de gravamen de l’IBI.

Disposa l’article 72.4 que:

“4. Dentro de los límites resultantes de lo dispuesto en los apartados anteriores, los 
ayuntamientos podrán establecer, para los bienes inmuebles urbanos, excluidos los de uso 
residencial, tipos diferenciados atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para 
la valoración de las construcciones. Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se 
aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal.

Dichos tipos sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los bienes inmuebles 
urbanos del término municipal que, para cada uso, tenga mayor valor catastral, a cuyo efecto la 
ordenanza fiscal del impuesto señalará el correspondiente umbral de valor para todos o cada uno 
de los usos, a partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados.”

Efectivament, la llei preveu la possibilitat d’establir tipus diferenciats d’IBI atenent als usos 
dels béns immobles, quedant exclosos els béns immobles d’ús residencial (ús V) i els solars 
(ús M), i aplicant-se, com a màxim, al 10% dels de major valor cadastral dins dels de cada 
grup d’usos. L’Ajuntament, en l’ordenança, fixarà el llindar a partir del qual s'aplicarà aquest 
tipus diferenciat. Pot determinar que un tipus diferenciat en lloc d'aplicar-se al 10% dels 
immobles de major valor, s'apliqui, per exemple, només a un 3%. Això s'aconsegueix pujant 
el llindar (valor cadastral) a partir del qual s'aplicarà el tipus diferenciat. 

A títol informatiu: el prepadró de l’IBI 2017 té un total de 9543 rebuts, dels quals 6334 
corresponent a immobles d’ús residencial i 1638 a solars. La resta d’immobles tenen 
assignats els usos que es detallen a continuació: 

Codi Ús Descripció Ús

Immobles 
prepadró 

2017 10%
Total Immobles
tipus diferenciat

A
Magatzem-

Estacionament 982 98,20 98
C Comercial 172 17,20 17
E Cultural 10 1,00 1
G Oci i Hostaleria 6 0,60 0
I Industrial 68 6,80 6
K Esportiu 98 9,80 9
O Oficines 11 1,10 1
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P
Estacionament - 
Edifici singular 203 20,30 20

R Religiós 6 0,60 0
Y Sanitat i beneficència 15 1,50 1

1571 153

Amb aquest estudi es pot tenir una idea de la magnitud dels immobles afectats tot i que, si 
es considerés convinent l’aplicació d’un tipus diferenciat seria necessari efectuar prèviament 
el corresponent estudi actualitzat. 

b) Sobre la proposta d’aplicació d’un recàrrec del 50% de la quota liquida de l’IBI als 
immobles d’ús residencial que es trobin desocupats de manera permanent.

Del redactat de l’article 72.4 del TRLHL es desprèn que per a poder liquidar el recàrrec del 
50% previst ha d’haver-hi una norma reglamentaria d’àmbit estatal que ho reguli, un 
reglament estatal que reguli les condicions que han de concórrer per poder considerar que 
un immoble d’ús residencial està desocupat amb caràcter permanent, i fins ara aquest 
reglament no ha estat aprovat. 

L’article 72.4. apartat tercer del TRLHL assenyala:

“Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter 
permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente, los 
ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto.

Dicho recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que resultarán aplicable, 
en lo no previsto en este párrafo, sus disposiciones reguladoras, se devengará el 31 de diciembre 
y se liquidará anualmente por los ayuntamientos, una vez constatada la desocupación del 
inmueble, juntamente con el acto administrativo por el que ésta se declare.”

En aquest sentit s'ha manifestat el TSJC en sentència de data 22 de juliol de 2011 (fonament 
quart): "El único objeto de debate, por tanto, se reduce a decidir si la expresión "por cumplir las 
condiciones que se determinen reglamentariamente" remite a un Reglamento estatal o a una 
ordenanza municipal. En esta cuestión, debemos partir de que la Ley aplicada regula precisamente 
los tributos municipales, por lo que cuando quiere dejar margen a los Ayuntamientos para regular 
ciertos aspectos de tales tributos lo dice expresamente. Sin ir más lejos, el párrafo 2º del mismo 
art. 72.4 dispone que "los ayuntamientos respectivos podrán incrementar los tipos fijados" en la 
ley, y remite directamente a la "ordenanza fiscal" la fijación del umbral del valor catastral a partir 
del cual pueden aplicarse los tipos incrementados que prevé. Y en otros muchos preceptos se 
repiten fórmulas semejantes con la misma finalidad (v. gr. arts. 20, 34, 62.3, 74, 87, 88.2, 95.6, 
102.3, 103.2, 107.4, etc...). Por eso, cuando el TRLHL no alude expresamente a los 
Ayuntamientos o a las ordenanzas municipales para regular ciertas cuestiones de los tributos 
locales, sino que deja su desarrollo a un "reglamento", como hace en el art. 72.4.3º (o en el art. 
95.3 , por poner otro ejemplo), debe entenderse que con ello se está remitiendo con precisión a 
las normas que aprueba el Gobierno central, pues sólo éstas reciben el nombre técnico de 
"reglamentos" (aparte de las que aprueban los gobiernos autonómicos, por supuesto)."

c) Sobre la proposta de modificació de l’article 4.c per fer pagar l’IBI als edificis de l’Església 
Catòlica que no estiguin destinats al culte. 

Aquests immobles gaudeixen de les exempcions regulades en l’article 4t punt 1 lletres c) i 
k). 
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“c) Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa 
Seu i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes 
establerts en els respectius acords de cooperació subscrits.

k) Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l’article 2 d’aquesta 
Ordenança, les entitats no lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, excepte els 
afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’Impost sobre Societats.”

- EN RELACIÓ A LES AL.LEGACIONS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36 (TAXA PEL SERVEI DE 
RECOLLIDA I TRANSPORT D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS DOMICILIARIS):

Sol·liciten augmentar el nombre de trams del valor cadastral en l’article 6.1 i proposen una 
major diferenciació en diversos trams de valor cadastral, amb quotes que augmentin 
progressivament. 

L’article 24.3 del TRLHL disposa que “la quota tributària consistirà, segons disposi la 
corresponent ordenança fiscal, en la quantitat resultant d’aplicar una tarifa, una quantitat 
fixa assenyalada a l’efecte o la quantitat resultant de l’aplicació conjunta d’ambdós 
procediments.”(...) Per a la determinació de la quantia de les taxes podran tenir-se en 
compte criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les.”

Aquest precepte permet diversitat d’opcions per determinar les quotes tributàries, però no 
es formula, pel grup municipal de la CUP, una proposta concreta a valorar.”

De conformitat amb l’article 17.3 i 4 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 que 
determina que finalitzat el període d’exposició pública les Corporacions Locals 
adoptaran els acords definitius que procedeixin resolent les reclamacions presentades 
i aprovant la redacció definitiva de les Ordenances aquesta Regidoria de Finances 
proposa al Ple que, previ Dictamen de la Comissió Assessora, adopti els següents:

ACORDS

PRIMER. Inadmetre a tràmit les al·legacions presentades el dia 16 de novembre de 
2017 (RE 10577/2017) pel senyor Albert Cañellas Pagès en nom del Grup municipal 
de la CUP CORBERA atès que van referides a aspectes de les ordenances fiscals que 
no han estat objecte de modificació pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària 
de data 20 d’octubre de 2017.. 

SEGON. Entendre aprovada definitivament la modificació de les ordenances fiscals per 
a l’exercici 2018 i següents segons els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament en 
sessió de data 20 d’octubre de 2017.

TERCER. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius així com el 
text íntegre de les modificacions aprovades.

El Ple de l’Ajuntament, no obstant decidirà.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramón Gabarron.

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

Codi Segur de Validació a4565ebf8b2444a6b10d5ddeb9af8e91001

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

Metadades Classificador:Acta  -

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ia
 A

b
ar

ca
 M

ar
tí

n
ez

10
/0

4/
20

18
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=a4565ebf8b2444a6b10d5ddeb9af8e91001


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

 

Ramón Gabarron
En quant a la sol·licitud d’al·legacions per part de la CUP, no es poden admetre perquè es 
presenten contra actes administratius ferms i consentits. No contempla la presentació 
d’aquestes reclamacions respecte de les ordenances fiscals o aquests articles que no hagin 
estat objecte de modificació. Vol dir que les al·legacions que es presenten no són sobre 
actes que hagin estat modificats i com que no han estat modificats, les al·legacions no són 
pertinents. Únicament aquelles que hagin estat objecte de modificació i aprovació, els 
articles no modificats són ferms atès que no es van impugnar en temps i forma. Les 
al·legacions que presenten, com va passar l’any passat, són propostes que com a propostes 
s’haurien de valorar si correspon. En concret, sobre la proposta d’aplicació del tipus majors 
diferenciats per a cada ús els bens immobles urbans d’ús no residencial, del valor cadastral 
més alt, si què és cert que aquests tipus l’ampliació es podrien aplicar el 10% dels bens 
immobles urbans del terme municipal, però quedarien exclosos els bens immobles d’ús 
residencial i els solars. Vol dir que aquest increment o modificació només es podria fer 
sobre el 10% d’aquells immobles que no tenen un ús residencial i que no són solars. Això 
l’any passat ja es va plantejar, ho saben i els van dir més o menys el mateix, vol dir a títol 
informatiu que en aquell moment (2017) el padró de l’IBI té un total de 9.543 rebuts, 
d’aquets, 6.334 corresponen a immobles d’ús residencial i ja no entren en aquest compte. 
Com a solars hi ha 1.638 què tampoc entrarien. La resta d’immobles que tenen assignats 
els usos serien 1.571 dels quals el 10% de major import serien 153. Aquesta proposta es 
podria aplicar com a màxim a 153 immobles, dels quals 98 són magatzems o 
estacionaments de vehicles i tenen un valor com a mitja baix. Un total de 17 són comerços 
o d’ús comercial, 1 de cultural d’oci 0, perquè el 10% sobre 6 surt 0,60 i és 0. D’ús industrial 
6, 9 esportius, 1 d’oficines, 20 d’estacionaments en edificis singulars, de religió seria 0 i 1 
afectaria a l’ús de sanitat i beneficència. Això té una incidència molt baixa, primer què 
molts d’aquets usos no es podria fer perquè estarien sancionant si els hi pugen l’import 
amb unes entitats sobre de les altres simplement perquè són les deu primeres i a part 
estan parlant d’un valor baix, molt baix què ja van fer l’estudi en el seu moment. Anys en 
darrera, ells com equip de govern ja ho van explicar també. Poden concloure que no val la 
pena fer res sobre aquest immobles que tindrien una incidència mínima que simplement 
farien incrementar, i en alguns casos injustament, el valor que ja paguen, a lo millor estan 
parlant de 10.000,00 € o 12.000,00 € que seria una aplicació en molts casos injusta. Per 
tant entenen, com van entendre l’any passat, que no ve al cas i que no val la pena tirar-
ho endavant. Un altre proposta és l’aplicació d’un recàrrec del 50% de la quota líquida de 
l’IBI als immobles d’us residencial que es trobin desocupats de manera permanent. També 
va sortir l’any passat i anys darrera. Això no es pot aplicar simplement perquè ha d’haver 
un reglament d’àmbit estatal que ho aprovi i que ho reguli i no està aprovat per part del 
Govern central i no es pot tirar endavant. L’altre proposta de modificació de l’article 4rt C 
per fer pagar l’IBI als edificis de l’església catòlica que no estiguin destinats a culte, també 
es va parlar l’any passat i es va especificar i es torna a dir ara què els edificis de l’església 
catòlica de Corbera que no estan destinats a culte si que tenen el concepte d’entitats no 
lucratives i per tant queden exemptes del pagament de l’IBI. En quant al punt sobre 
l’ordenança fiscal de la taxa del servei de recollida i transport d’escombraries i altres 
residus urbans, ens tornen a demanar fer diferents trams per repartir la quota de la taxa 
amb aquells edificis de mes valor cadastral. En aquest moment ho tenen partit en dos 
trams, un és fins els 97.000,00 € i a partir d’aquest import tenen un altre taxa. Això l’any 
passat ja ho van parlar i ells consideren que no queda clar que s’hagin d’incrementar els 
trams ja que per les escombraries, el fet de tenir un immoble de major valor cadastral no 
significa que generi més escombraries o més residus que altres que tenen un valor inferior. 
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Fins i tot es podria plantejar que pot ser s’ha de fer amb un sol tram i que tothom pagui 
igual en lloc de tenir-ho diferenciat, com ara, en dos. En els seu moment es va plantejar 
així perquè es va creure què fins aquell import podien tenir recursos mes limitats i a partir 
d’aquest import els recursos són més amplis. Però arriba a dir que genera més 
escombraries perquè té l’immoble més gran és molt discutible i ells no entenen que sigui 
pràctic ni necessari aplicar-ho. No hi ha més propostes i no es poden admetre les 
al·legacions atès que van referides a aspectes de les ordenances fiscals que no han estat 
objecte de modificació. Per tant han de passar a l’aprovació de la inadmissió de les 
al·legacions com a tal.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Diu que sobre les al·legacions que van presentar vol comentar que hi ha al·legacions que 
han repetit i hi ha alguna que no havien presentat perquè justament s’ha implementat en 
la modificació de les ordenances fiscals d’enguany i això ho celebren i ho consideren com 
a positiu. Saben que algunes de les al·legacions que presenten formalment no es podrien 
acceptar perquè no són al·legacions de les modificacions que s’estan fent però consideren 
que políticament és interesant que es facin aquestes propostes de modificació per tal de 
posar aquests temes sobre la taula i poden haver influenciat en que s’acabin incorporant 
aquests canvis que no saben si s’haguessin fet igualment, tot i que no era formalment la 
manera. Ells també troben interessant la informació sobre el nombre de immobles que hi 
ha de cada tipus d’us del pagament de l’IBI. Els agradaria poder accedir a l’informe sobre 
l’impacte econòmic i aquests estudis que ha comentat sobre quants diners implicaria 
encara que siguin pocs diners. El context en que ells presenten aquestes propostes de 
modificacions és la idea que tenen sobre l’eina que hauria de poder servir a les ordenances 
fiscals d’un municipi per anar al final de les ordenances fiscals per contrarestar una gran 
situació d’injustícia. Es la situació de l’explotació de les classes treballadores en aquest país 
i en el sistema capitalista. Els socialistes consideren què el sistema d’explotació de la classe 
treballadora és injust, què cal canviar-lo de base però també saben què mentre el canvien 
en els ajuntaments on hi hagi gent que defensi els interessos de la classe treballadora han 
de portar eines útils com ara les ordenances fiscals a l’extrem de redistribuir la riquesa què 
es pugi. Eines com una aplicació progressiva dels impostos, unes taxes progressives i 
alhora uns pressupostos expansius amb una forta inversió social, serveixen també per fer 
front a la greu injustícia de l’explotació de les classes populars. Creuen que ha de buscar 
totes les idees que se’ls acudeixi i amb ells se’ls ha acudit aquestes. Algunes s’han acabat 
acceptant i si se’ls acudeixen mes, no dubtin, que les proposaran també. 

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Ells, el grup municipal del partit demòcrata de Corbera, valoren positivament la inclusió de 
certes modificacions fiscals que ja havien plantejat l’any passat i què s’han produït 
enguany. Malauradament es troben amb limitacions a nivell local sobretot amb el poc 
marge que tenen de realitzar política fiscal des dels Ajuntaments i en aquest sentit el què 
suposa el text refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en valoren positivament la 
inclusió de les modificacions en relació a les propostes que havien fet l’any passat però 
critiquen en certa mesura com s’ha portat a terme la proposta de modificació on haurien 
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d’anar a un model on aquestes modificacions primer fossin consensuades amb l’oposició si 
realment fan com a pròpies les modificacions fiscals, creuen que per deferència primer 
s’hauria d’haver parlat amb els grups municipals que les proposaven per treballar-ho i fer 
un debat més enriquidor i de cara a l’any vinent abans de fer les propostes de modificació 
de l’ordenança fiscal, treballar-ho amb l’oposició perquè així el text seria més ric i els 
matisos molt millor. Ells, en aquest sentit votaran una abstenció perquè més que res per 
la metodologia en que s’ha portat el tema de les ordenances fiscals.
L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Diu què ells, des de IMC, creuen què el plantejament que han fet els companys de la CUP 
són perfectament acceptables, indistintament a que hagi alguna pega legal en referència 
a les competències municipals, creuen què és de justícia què el que més té, més pagui. I 
encara que per ells sigui poc a l’hora de recaptar, creuen que s’ha de fer, és un tema 
ideològic, és un tema polític. Que hagin immobles d’ús residencial que estiguin sense 
autorització, desocupats, no pot ser en Corbera un tema gratuït per les persones o entitats 
que ho tenen. Per tant s’ha de fer una càrrega perquè això significaria també posar al 
mercat més habitatge de lloguer què cada vegada veuen què està mes car a Corbera. Des 
del punt de vista dels residus que plantejaven creuen què els trams han de ser més de 
dos. Ell no creu com el senyor Gabarron que s’hagi de reduir a un, ells creuen que no. 
Encara que siguin uns imports que no siguin molt grans, només és de justícia. No és si fan 
més despesa o no sobre aquell serveis, què això és impossible de saber, la progressió 
s’hauria de fer del que mes té més paga. Per tant en aquest moment votaran que no, és 
injust i s’haurien d’aprovar aquests mocions dels companys de la CUP i votaran què no. 
Però a l’any que ve haurien d’intentar treballar, entendre que l’esquerra no pot oblidar en 
un municipi, encara que tinguin pegues de la Generalitat des del punt de vista jurídic no 
poden oblidar que aquests ciutadà què més té, aquesta casa que és més gran ha de pagar 
més. Des de el punt de vista què això és una forma de redistribuir millor, de cobrar millor, 
de fer uns pressupostos més justos. I des de el punt de vista d’ells, si algun dia entren al 
govern, creuen què un grup d’esquerres seria molt important què el pressupost fos molt 
més redistribuït del que tenen. Per tant el seu posicionament serà no favorable i votaran 
en contra.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramón Gabarron.

Ramón Gabarron
Diu que voldria fer un aclariment perquè s’estan confonent els termes. Aquí el que han de 
votar és l’admissió o inadmissió de les al·legacions. I les propostes que parlen tots, no 
s’estan votant perquè com a propostes a lo millor fins i tot ell els podria acceptar. Estan 
ara discutint les al·legacions i les al·legacions són inacceptables perquè el que s’han 
presentat no són al·legacions, són propostes. Per tant, si ells volen presentar una proposta 
per canviar, aquestes taxes o ordenances fiscals la poden presentar com a proposta i la 
discutiran tots. Però ara estan confonent els termes, no estan votant les propostes. I quan 
la presentin també presentin una proposta amb números i quantitats no simplement 
genèrica “hem de fer més trams”. Perquè la taxa d’escombraries, per exemple, no és un 
impost és una taxa i és sobre el màxim del cost que tingui les escombraries com a tal. Per 
tant dins d’aquest marge volen fer una proposta però ara no confonguin els termes, aquí 
estan parlant de les al·legacions. I com al·legacions no hi ha, per tant en aquest moment 
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el que votaran és si no s’admeten. La inadmisió de les al·legacions. No hi ha altre cosa a 
votar. Ho diu perquè s’estan confonent els temes.

L’alcaldessa
Diu què pensa que ha quedat clar. Al·legacions es podrien haver presentat amb coses que 
s’haguessin canviat, en aquest cas només estarien parlant del coeficient de l’IBI i la resta 
d’ordenances com que no s’han modificat, legalment no poden ser admeses a tràmit. En 
aquet moment la taxa d’escombraries va relacionada amb el valor de l’immoble i el valor 
de l’immoble no necessàriament reflecteix la realitat econòmica de la família, què a lo 
millor té una hipoteca, a lo millor han perdut la feina, es a dir legalment no es pot vincular 
amb el poder adquisitiu. Pot ser s’hauria de buscar una altre fórmula que fos donant 
subvencions o donant ajuts a les famílies que tinguessin aquesta dificultat. Es refereix 
només en quant a l’IBI o a la taxa d’escombraries. Dóna la paraula al senyor Antonio 
Moreno.

Antonio Moreno
Vol explicar què si en algun moment alguna persona que habita un habitatge té problemes 
per això ja està serveis socials per ells i per tot els ciutadans el mateix. Però no poden ara 
dir que aquell que té un cadastre molt gran pot ser que sigui tan pobre com.. no. La veritat, 
és que la majoria que tenen ús residencial alt de cadastre són gent molt rica del poble. El 
poble té gent molt adinerada i aquí sembla sempre, des de que ell està a l’Ajuntament, 
que mai s’ha fet una política al municipi perquè aquesta gent pagui més. És un dels pobles 
què el ric està més ben cuidat pel seu govern municipal. Alhora de fer un pressupost, no 
pot ser que més del 80% la classe treballadora i mitjana siguin els que estan aportant. I 
això un govern d’esquerres tindria que mirar-ho i tindria que intentar revertir la situació. 
És un tema ideològic, no és un tema de gestionar. Gestionar i gestionar i sempre la situació 
no canvia, ell no està d’acord amb la senyora Boladeras que digui que ara no sap si un 
senyor que té una gran casa pot ser que no tingui uns ingressos que siguin adients a la 
situació del seu ús residencial. Molt bé, si és així, serveis socials han d’atendre aquesta 
persona. Però des del punt de vista del cadastre d’aquesta residència, el valor cadastral és 
molt important i ho estan veient. La gent què mes té a Corbera és la que té, 
fonamentalment, l’ús residencial 4 o 5 o 30 o 40 vegades més important que la resta de 
la ciutadania. I això és el que han de tenir en compte.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

Jordi Anducas
Diu què volen fer una explicació del vot:

El grup d’esquerra republicana votarà a favor d'aquest punt per coherència donat que les 
modificacions a les ordenances fiscals de l'exercici 2018 varen ser presentades per ells 
també quant estaven en el govern municipal. 
També volen dir que les al·legacions proposades per la CUP creuen què són bones 
iniciatives en el seu esperit i que no renuncien a implementar a Corbera en un futur. Creiem 
que si bé de la manera que s'han formulat són difícils d'implementar en el marc normatiu 
actual, estan convençuts que tendir a buscar formules per a fer que els impostos i taxes 
municipals tinguin un caire més redistributiu i just és un bon camí en el que tenen que 
anar avançant. 
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Per tant, es comprometen a que en la definició de les ordenances fiscals dels propers 
exercicis treballaran conjuntament per assolir aquest l'objectiu d'una tributació municipal 
més justa i equitativa que comparteixen totalment.
Tanmateix, aprofitant  que es troben, molt probablement, en el darrer ple de l'any 2017 el 
grup d'Esquerra Republicana de Catalunya els agradaria fer un balanç del que ha estat per 
ells l'any 2017. 
Volen recordar que en aquest any 2017 han passat moltes coses importants i positives a 
Corbera de Llobregat i n'estan molt satisfets de les decisions que han pres per a fer de 
Corbera un poble més viu, més dinàmic i més just. Volen recordar que els pressupostos de 
l'any 2017 que varen aprovar ostentant l'alcaldia han estat els pressupostos on les partides 
socials destinades als seus veïns i veïnes amb més vulnerabilitat és van augmentar en  un 
14%, a més de consolidar el projecte d’aprofitament d'excedents alimentaris a l'Escola 
Puig d'Agulles i la inauguració d’un nou equipament del rebost solidari on l’Ajuntament i 
Corbera Voluntària gestionen conjuntament el Banc del Aliments. Per tant han treballat 
pels seus veïns i veïnes més necessitats. També eren els pressupostos que han permès fer 
una recollida d'escombraries més amplia reduint considerablement les imatges de 
contenidors envoltats de brossa i residus. Si be cal molta feina en aquest àmbit van 
començar a caminar cap a una Corbera més neta. També són els pressupostos on d'inversió 
en arranjaments en la via pública es van incrementar en un 35% i ha permès arregla 
moltes zones de Corbera per millorar les voreres i el paviment dels nostres carrers. També 
són els pressupostos que incorporaven el cens gratuït d'animals i la campanya informativa 
i sancionadora de prou caques.  També estan per la sensibilitat i les necessitats de les 
persones animalistes. En el 2017 van poder implementar el bus nocturn i allargar l’horari 
de dilluns a divendres de l’AutoCorb sent ara la darrera sortida a les 23.30h, han creat 
noves bosses d'estacionament gratuït a Corbera i han arranjat el pàrquing de l'Institut de 
Can Margarit. Seguiran treballant per la millora en la mobilitat dels seus ciutadans. Al 2017 
ha estat possible la inauguració del Cèntric, el centre comercial a cel obert, s’ha introduït 
l'exempció en el pagament de taxes per terrasses de bars i restaurants, s’ha permès iniciar 
les obres del Corbera Àgora, la nova incubadora de negocis de Corbera i s’ha permès la 
creació de nous atractius per l'oci i el comerç com la “Cervesada”, el “Tobogan Aquàtic”, 
“Sons Corbera al carrer” i consolidar d'altres com el “Llucifèrum” i el “Shooping Night”. Per 
tant hem treballat per una Corbera dinàmica econòmicament i pel creixement dels 
comerços i negocis locals. En el 2017 es va iniciar el projecte d'ampliació del casal de les 
Magnòlies i han treballat en un procés participatiu per adequar aquesta ampliació a les 
necessitats dels seus usuaris. Per tant la gent gran és prioritat per ells. El 2017 ha estat 
un any de l'elaboració del Pla Local de Joventut amb la participació de més de 300 joves 
de Corbera i l'any que s'ha iniciat el disseny del nou Casal de Joves que els agradaria molt 
que s'instal·lés a Sant Telm. El jovent també és una peça clau per ells. Ha estat l'any on 
han estat colze a colze amb els veïns i veïnes de les seves urbanitzacions ajudant-los a 
minorar les seves mancances i a lluitar perquè la seva qualitat de vida fos molt millor. Per 
tant han treballat per les nostres urbanitzacions. Estan molt satisfets de la feina feta i 
sobretot de demostrar en fets que la gent d'esquerra treballa, fa feina, vol innovar, vol 
crear, vol un poble més viu, més dinàmic i més just. I el més important és que a més de 
voler-ho, ho hem fet. Son gent que treballa i fa, i seguirà treballant i seguirà fent. 
I per acabar el 2017 també ha estat l'any del referèndum d'autodeterminació. Últimament 
diuen que el procés ho ha aturat tot. Doncs no, a més a més del munt de coses que han 
fet per Corbera també van poder fer que a Corbera es votés on sempre i com sempre. 
4.880 veïns i veïnes van votar com sempre i on sempre. Han sofert la repressió d'un estat 
que no els vol. Han sofert l'empresonament del seu president d’ERC i vicepresident del 
Govern legítim de Catalunya, l'Oriol Junqueras;  han sofert l'empresonament de part del 
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Govern legítim de Catalunya,”els consellers i conselleres  Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep 
Rull, Raül Romeva, Carles Mundó, Joaquim Forn i Meritxell Borras; han sofert 
l'empresonament de la presidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell; dels 
presidents de les entitats socials ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuxart 
respectivament; ham sofert l’exili del MH president del Govern legítim de Catalunya, Carles 
Puigdemont; han sofert l’exili de mig Govern legítim de Catalunya, els consellers i les 
conselleres Meritxell Serret, Toni Comín, Lluis Puig i Clara Ponsatí; aquest exili a Bèlgica 
ha posat de manifest que la justícia espanyola és de pandereta; han sofert les declaracions 
judicials de membres de la mesa del Parlament de Catalunya, d'alcaldesses i alcaldes, 
darrerament de professors i professores.Tot això els ha fet patir tant i els ha indignat tant 
que els va impossibilitar treballar amb persones que pertanyen a un partit polític, PSC-
PSOE, imprescindible per aplicar l’article 155 donant el seu suport conjuntament amb el 
PP i Ciudadanos  i que no ha fet, ni fa, una condemna ferma i valenta de tots aquests fets 
indesitjables que estan patint els catalans i les seves institucions. Persones que segueixen 
governant a Corbera en minoria sense condemnar fermament i amb valentia les 
declaracions dels seus líders sobre la desinfectació de Catalunya o les  mofes sobre l'Oriol 
Junqueras engarjolat. Senten vergonya d'aquest fet. Amb aquesta situació, i veien el 
immobilisme d'aquestes persones, regidors i regidores del PSC-PSOE  a Corbera, no van 
tenir cap més alternativa que sortir del govern municipal amb tota la seva dignitat i 
valentia. Aquest proper dijous 21 de desembre, es juguen molt. Es juguem Catalunya, es 
juguem les seves institucions, es juguen les seves escoles, es juguem la seva llengua, es 
juguem la seva cultura. Veïns i veïnes de Corbera dijous surtin a votar per la República 
que van proclamar i que cal construeuixin entre tots, surtin a votar a favor de la llibertat 
de presos polítics, surtin a votar a favor de l'escola catalana i els seus professionals, surtin 
a votar a favor de la democràcia, surtin a votar a favor d'un futur millor pels seus fills i els 
seus nets. Tenen molt a guanyar i també molt a perdre. Votin República, votin Catalunya. 
I per acabar el grup d’ERC de Corbera de Llobregat volen desitjar a tots el veïns i veïnes 
de Corbera que tant estimen unes molt bones festes i un 2018 ple d'encerts i ple d’alegries.

L’alcaldessa
Diu que si no els hi sap greu, retornen al punt que estaven parlant que eren les al·legacions 
i l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals 2018. Dóna pas a la votació.
  
“Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), 
Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa 
Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC). 

Abstencions: Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC).

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

Abans de finalitzar la sessió, l’alcaldessa pren la paraula per al·lusions.

L’alcaldessa
Diu què la Carme, el Ramón, el Alfredo i ella mateixa pertanyen al partit dels socialistes, 
són socialistes orgullosos de ser-ho i pensa que l’essència i les arrels no s’han de perdre 
mai. I ells són exactament les mateixes persones què eren al més de juny del 2015, què 
eren al maig del 2017 i què eren la primera setmana de novembre del 2017 i què són ara. 
Aquelles persones si eren bones per pactar en el seu moment han continuat essencialment 
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fent el mateix, sent coherents, pensant el mateix i actuant de la mateixa manera. En aquest 
Ple cadascú pot expressar-se lliurament, poden demanar el vot. Pensa que els ciutadans i 
ciutadanes han de votar en consciència. Ella també demana què es vagi a votar i què en 
un municipi, fonamentalment el que han de respectar la diversitat, la pluralitat de idees i 
mantenir aquí la concòrdia i la convivència. Justament ara que s’acosta Nadal i que tots 
s’omplen la boca de determinats sentiments que demanen i desitgen als altres. Ella pensa 
què han de començar per ells mateixos. Ella desitja molt bones festes a tots i a totes, als 
oïdors, a tota la ciutadania. Molt bon Nadal, molt bon any 2018. Al gener esperen el primer 
Ple ordinari, esperen que puguin passar el pressupostos. Dóna la paraula al senyor Antonio 
Moreno per fer una petita replica perquè en principi al ser un ple extraordinari no hi ha 
precs i preguntes i aixecaran la sessió.

Antonio Moreno 
Diu que ha dit la seva i que la resta tenen el dret de dir la de ells. Ell, sobre el plantejament 
que ha fet el company d’ERC, diu que la gran majoria de les coses que han fet estan 
d’acord, podrien dir que es podrien millorar, com tot en la vida, però s’ha fet una tasca en 
algun cas innovador, etc. Ell diria què, hi ha altres coses què no s’han fet a Corbera i què 
es podria fer. Per exemple, aquí a Corbera falta, falta molt cuidar el medi ambient. Han 
tingut un estiu que tothom patia perquè tenen els boscos però és un desastre, no hi han 
ni carrerons ni camins ni s’ha fet cap inversions per tenir aquesta part del municipi mes 
cuidada. Per tant el pressupost també han d’anar per aquí també. I no només pel tema 
d’incendis, si volen ser un municipi que treballa amb turisme, què és el que mes té Corbera 
en referència a l’entorn metropolità que podia donar, el nostre medi ambient, els nostres 
boscos, etc.. etc.. Per tant dir-li a tots els que heu governat que heu fet molt poquet, molt 
poquet per dir gens per cuidar el medi ambient de Corbera, des de el punt de vista turístic 
i des de el punt de vista del medi ambient perquè algun estiu ja veuran que tindran una 
catàstrofe i encara que tinguin un hivern molt “raro” ja veuran que no passi res. Espera 
que no perquè ja porten uns anys. Tampoc s’ha fet a Corbera, dir que han treballat per les 
urbanitzacions és dir coses que no són veritat. Aquest Ajuntament algun dia es plantejarà 
descentralitzar serveis? I fer serveis públics en àrees entre urbanitzacions que puguin 
apropar i millorar la qualitat de vida d’aquets veïns que viuen a les urbanitzacions. S’ha fet 
molt poc també. Si donen una volta per urbanitzacions properes a Corbera, hi ha molts 
carrers fets un desastre i sempre diuen el mateix des de el govern, què com són 
urbanitzacions privades de la gent que viu allà, què l’Ajuntament no les té recepcionades 
fan el que fan donant aquesta “llimosneta” de mil i pico euros, què saben què és la trampa 
de la senyora Boladeras de cobrar les entrades de cotxes. Per tant no s’ha fet, han 
d’intentar buscar a Corbera la cohesió e integració de les urbanitzacions dintre del poble. 
A vegades han dit per les festes majors han fet una gran tasca de comunicació, han felicitat 
a la regidora el seu dia, el bus nit etc.. etc..  
Però en molts moment d’actes del poble què estan centralitzats a Corbera baixa o algun 
petit a Corbera alta podrien mirar que alguns d’urbanitzacions podrien demanar pel 
transport públic i gastar una mica més de diners per apropar la festa, al Pessebre Vivent, 
per intentar que aquesta gent no trobin a 10 km un acte de poble. Millorar la nostra relació 
i gestió en urbanitzacions és un deute que tenen per les urbanitzacions. I hi ha regidors 
que són d’urbanitzacions per tant des d’aquest punt de vista creuen no s’ha fet. I l’últim 
que ha dit el company, el mateix. Ja sap que ella és la mateixa però el seu partit no és el 
mateix. El seu partit és un partit que ha jugat bé. Perquè és un partit que diu una cosa, 
sembla que diu una cosa i després no la compleix. Lo del 155, lo de la desinfecció que diu, 
això és un desastre i parla del senyor Borrell. Ell espera que vingui de veritat la raó a 
aquest poble. Ells creuen des de el primer dia que la tasca dels companys d’ERC ha sigut 
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molt bona però podria ser molt millor i hagués sigut millor sinó tingués de companys de 
viatge a ells que l’únic que l’interessa d’aquest municipi és el sou. No fan res pels ciutadans. 
I ja no parla del desastre del passat perquè porta dotze anys dient allà qui és la senyora 
Boladeras i que és el que ha fet de desastre en aquest poble. Ja sap que a ella no l’agrada 
però mentre ell tingui una mica de veu tornarà a dir-ho perquè creu que és així. Mala 
gestora, alguna cosa més què mala gestora però a part ha fet desastres, des de obres 
monumentals tipus franquistes què no serveixen per res i que han costat un munt de 
diners. I això és el que és els socialistes de Corbera, què no són ni partit ni són socialistes 
i ell no sap si són de Corbera.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 20:55 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico”

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

La secretària, Maria Abarca Martínez

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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