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El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 5 de juny 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 ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 20 DE FEBRER 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, Rosa Boladeras Serraviñals, i assistits per la
secretària acctal., Marta Puig i Puig i per l’interventor senyor Javier Vicen Encuentra,
hi assisteixen:
-

Alfredo Prado García, primer tinent d’alcaldessa
Ramon Gabarrón Rubio, segon tinent d’alcaldessa
Manel Ripoll i Puertas, regidor
Carme Benito i Gómez, regidora
José Antonio Andrés Palacios, regidor
Pol Ejarque i Cortés, regidor
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
Alfonso Olarte Rodés, regidor
Antonio Moreno Ruíz, regidor

Absents/Excusats:
-

Alfonso Olarte Rodés, regidor
Èric Blanco i Moragas, regidor

1. Aprovació acta del Ple de 28 de novembre de 2017.
L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple de 28 de novembre de 2017
amb el resultat següent:
“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol
Ejarque i Cortés (CDC), Xavier Miquel i Pons, Albert Cañellas i Pagés, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat
Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras
Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Ramon Gabarrón Rubio, (PSC).

Maria Abarca Martínez
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La presidenta obre la sessió i es debaten els punts de l’ordre del dia i es prenen els
acords següents:
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S’adopta l’acord per unanimitat.”
2. Aprovació acta del Ple de 19 de desembre de 2017.
L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple de 19 de desembre de 2017
amb el resultat següent:
“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol
Ejarque i Cortés (CDC), Xavier Miquel i Pons, Albert Cañellas i Pagés, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat
Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras
Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Ramon Gabarrón Rubio, (PSC).

S’adopta l’acord per unanimitat.”
I PART RESOLUTIVA
FINANCES
3. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2018
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de
l’Àrea de Finances, amb el text següent:
Durant l’exercici 2018 s’han presentat factures per subministraments, serveis, i altres
prestacions corresponents als exercicis 2016 i 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.

Atès el que disposa l’article 5.2 de les Bases d’execució del vigent pressupost.
Per tot l’exposat s’adopten els següents:
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L’interventor municipal ha emès informe que consta a l’expedient.
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ACORDS
ÚNIC. Aprovar el reconeixement de les obligacions d’exercicis anteriors núm.01/2018,
per un import total de 8.192,46€, segons el següent detall :
EXERCICI 2016
Núm. Factura

Data
factura

NIF Tercer

P16/4045

20/12/2016

A78958964

Núm. Factura

Data
factura

NIF Tercer

1170010710

27/12/2017

G28029643

SOCIEDAD GENERAL
DE AUTORES Y
EDITORES

17029300

30/12/2017

B08942310

SEMAPRIN, S.L.

7110356674

31/12/2017

A79206223

LYRECO ESPAÑA, S.A.

Núm. Factura

Data
factura

NIF Tercer

Nom Tercer

46-17-COR-DIC

31/12/2017

G63133722

ANIMALS SENSE
SOSTRE

931

31/10/2017

B60739950

FRANK TRANSPORT
URGENT, S.L.

77/17

21/12/2017

46681432B

ASENSIO RIOS,
MONICA

B170001055

31/12/2017

A08856825

CORBERA Y LA PALMA,
S.A.

Nom Tercer

Import

Aplicació
pressupostària

734,53

2018 33 3321 2130009

Import

Aplicació
pressupostària

ASSA ABLOY
ENTRANCE SYSTEMS,
S.A.U.

EXERCICI 2017
Nom Tercer

691,41
66,55
638,28
Import

15/06/2018 La secretària

P0800000B

201702009052L

29/12/2017

P0800000B

F/2017/304

20/12/2017

B66555111

FMMBGV
2733/2017

20/11/2017

33450457Q

120

30/03/2017

33450457Q

031533/0/17/00
3042

31/12/2017

A80298839

2018 02 920 2200009
Aplicació
pressupostària
2018 24 311 2270609

235,55

2018 30 231 2230009

75,00

2018 30 231 2269509

2,80

2018 34 342 2210309

DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
TOLIS DELI, S.L.U.
GÓMEZ VALLE,
M.BELEN
GÓMEZ VALLE,
M.BELEN
REPSOL COMERCIAL
DE PRODUCTOS
PETROLIFEROS, S.A.
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30/11/2017

2018 33 3321 2130009

1.491,93

10,50
201702008363L

2018 01 924 2279909
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2018 11 1532 2140009

200,00

2018 02 920 2260309

200,00

2018 02 920 2260309

407,55

2018 31 326 2269809

69,03

2018 02 920 2269909

7,27

2018 02 920 2269909

102,90

2018 13 136 2210309
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30/11/2017

B59111559

CENTROPLAG, S.L.

948

27/12/2017

NFD/17590

30/11/2017

M321/11

18/08/17

NFV/186

29/08/17

35/17

27/06/17

40/17

27/09/17

45/17

20/12/17

NFR/52

18/08/17

NFR/45

31/07/17

Núm. Factura

Data
factura

NIF Tercer

M321/10

18/08/17

A08586539

SUPERFÍCIES DE
ALIMENTACIÓN, S.A.

NFV/186

29/08/17

A08586539

SUPERFÍCIES DE
ALIMENTACIÓN, S.A.

SALVADOR ROIG Y
JUAN SOLÉ PINET,
S.C.P.
SUPERFÍCIES DE
A08586539
ALIMENTACIÓN, S.A.
SUPERFÍCIES DE
A08586539
ALIMENTACIÓN, S.A.
SUPERFÍCIES DE
A08586539
ALIMENTACIÓN, S.A.
URGELLÉS PONSÀ,
46677766W
M.MAR
URGELLÉS PONSÀ,
46677766W
M.MAR
URGELLÉS PONSÀ,
46677766W
M.MAR
SUPERFÍCIES DE
A08586539
ALIMENTACIÓN, S.A.
SUPERFÍCIES DE
A08586539
ALIMENTACIÓN, S.A.
J64261308

Nom Tercer

TOTAL

2018 34 342 2210309

26,42

2018 20 136 2210309

928,02

2018 20 132 2210309

219,90

2018 11 1532 2210309

158,56

2018 10 151 2210309

895,40

2018 31 323 2270609

302,50

2018 13 136 2270109

1,38

2018 20 132 2211009

83,13

2018 33 338 2260909

51,10

2018 22 432 2269909

139,70

2018 22 433 2269709

137,50

2018 00 922 2269909

89,10

2018 30 231 2269909

196,84

2018 30 231 2269909

Import

23,16

8.192,46

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Maria Abarca Martínez
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Ramon Gabarrón
Explica què es tracta d’aprovar les obligacions de factures de l’any 2017 i una del 2016 i
no formen part del pressupost del 2018. Com han entrat a l’exercici del 2018, s’ha
d’aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit que els permet incorporar, dintre del
pressupost del 2018, el pagament d’aquestes factures. En total pugen 8.192,46 €, la mes
gran és de 1.491 € i la mes petita és d’1,38 €, d’un total de 26 factures. Per aquest total
de 8.192,46 s’hauria d’aprovar pel Ple per poder fer el pagament als proveïdors que tenen
el seu dret a cobrar-les.
Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.
“Vots a favor: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés (CDC), Xavier
Miquel i Pons, Albert Cañellas i Pagés, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió,
Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme
Benito Gómez, Ramon Gabarrón Rubio, (PSC).
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC).

S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”
4. Modificació de l’ordenança fiscal número 12.
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de
l’Àrea de Finances, amb el text següent:
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels
tributs locals.
L’objecte d’aquest expedient és la modificació de l’ordenança fiscal número 12 per
incrementar les taxes del cementiri municipal.

L’article 20 del Plec de Condicions administratives, tècniques i econòmiques per a
l’adjudicació en règim de concessió administrativa de la gestió del servei de cementiri
municipal, regula els ingressos de l’adjudicatari i disposa que aquest percebrà
directament dels usuaris els ingressos corresponents al servei de cementiri municipal
segons les taxes regulades a l’ordenança fiscal vigent en cada moment i preveu
l’actualització de taxes per mantenir l’equilibri econòmic del contracte.
Les taxes modificades entraran en vigor l’endemà de la publicació de l’anunci
d’aprovació definitiva en el BOP, llevat de les taxes anuals per la conservació dels
nínxols i columbaris que no es podran aplicar fins l’1 de gener de 2019.

Maria Abarca Martínez
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L’empresa Gestió Integral de Cementiris de Nomber, SL, concessionària del servei
públic de la gestió del cementiri municipal, amb l’objectiu de mantenir l’equilibri
econòmic-financer que asseguri la viabilitat de la concessió, ha sol·licitat l’increment
de les taxes per l’ús de la sala de vetlles un 7% i de la resta de tarifes un 4,5%.
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La taxa de conservació anual és un tribut periòdic que es merita l’1 de gener de cada
exercici i per tant la seva modificació ha d’estar definitivament aprovada i publicada
en el BOP abans de la data de meritament. La taxa de conservació anual aplicable
l’exercici 2018 serà la vigent l’1 de gener de 2018.
Per tot l’exposat:
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de l’ordenança fiscal
número 12 en el sentit que s’indica:
“Article 6è. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de les tarifa següent:
Epígraf 1. Assignació nínxols, osseres i columbaris
Concessió d'un nínxol amb ossera
Concessió d'un nínxol sense ossera
Renovació concessió nínxol amb ossera
Renovació concessió nínxolsense ossera
Concessió temporal nínxol (dos anys)
Columbari concessió 50 anys (inclosa làpida)
Conservació anual
- per nínxol
- per columbari

1.846,52
2.141,21
1.384,63
1.606,17
308,28
877,80

€
€
€
€
€
€

30,30 €
15,15 €

Epígrat 2. Inhumacions, exhumacions, reduccions i trasllats.
Drets d'inhumació amb o sense col·locació de làpida
Drets d'exhumació i/o reinhumació
Inhumació /exhumació columbaris
Trasllat dins del cementiri

166,15
166,15
109,73
146,30

€
€
€
€

Epígraf 3. Incineracions
Pack incineració

1.171,45 €

Sala de vetlla
Dipòsit refrigerat

450,00 €
87,78 €

Epígraf 5. Col·locació de làpides
Drets de col·locació de làpides
Epígraf 6. Registre administratiu

Maria Abarca Martínez
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Epígraf 4. Dipòsit i sala de vetlla.
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Drets de 1a. Expedició o duplicats de títols
Canvis de titularitat

15,15 €
112,86 €

Epígraf 7. Altres
Condicionament sepultura (inclou Sudari)
Gestió i eliminació de residus (per cada inhumació)

80,46 €
34,48 €

Epígraf 8. Conservació i neteja
Neteja i ofrena nínxol (3 vegades) en un any
Neteja i ofrena nínxol (1 vegada) en un any
“

190,19 €
73,15 €

SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord
provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
TERCER. Publicar l’anunci d’exposició al públic en el Butlletí Oficial de la Província i a
més a més en un diari dels de major difusió de la província. Si transcorregut el termini
no s’han presentat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu,
sense necessitat d’un nou acord plenari en aquest sentit.

CINQUÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat l’acord de
modificació de les ordenances fiscals, un cop s’hagi aprovat definitivament, de
conformitat amb allò que preveu l’article 2n del Decret 94/1995, de 21 de febrer,
d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació
i d’Economia i Finances.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor José Antonio Andrés Palacios.
José Antonio Andrés Palacios
Explica que presenten la proposta de revisió dels preus del cementiri municipal. Un cop
revisada tota la documentació presentada per l’empresa concessionària queda justificat el
desequilibri econòmic de la mateixa en la seva gestió. L’increment que es proposa és un

Maria Abarca Martínez
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QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de
les modificacions aprovades.
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4,5% de totes les taxes excepte lo que és la sala de vetlles que seria un 7%. El
manteniment dels nínxols i els columbaris no entraria en vigor fins l’any 2019.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Diu que l’informe tècnic que presenten indica que l’increment, de l’IPC del 2013, al 2017
ha estat nul. No hi hagut increment de l’IPC als darrers cinc anys, no obstant es justifica
l’increment de les taxes en un 4,5% perquè en base a la documentació presentada per
l’empresa on es detallen tots els valors d’inversions, manteniment, mobiliari i la resta de
despeses de la gestió, es constata que les inversions fetes i les despeses generades
justifiquen considerà el desequilibri econòmic d’aquest contracte. Creuen que aquest
argument no justifica gairebé aquest increment. Desconeixen quina manera li presenten
les despeses relacionades amb el serveis i les inversions fetes a Corbera de Llobregat,
creuen que cal mes rigorositat en la determinació d’una pujada de taxes i els sembla poc
seriós. Si argumenten que compleixen el contracte els donen el suport per modificar-ho
però no poden votar favorablement un increment de taxes basada en la informació que
facilita la empresa concessionària sense cap mena de control. Creuen que cal un tipus de
control addicional sobre l’assignació de despeses i inversions, o una auditoria. Comenta
que votaran en contra i demana en qui moment està l’ampliació i millores de la sala de
vetlla, el voladís i el tanatori.

Xavier Miquel
Diu què el seu vot també serà contrari, ja coneixen la seva posició en aquest respecte. Per
la gestió dels serveis públics en general, ells aposten per la municipalització. Una gestió
directa, transparent, democràtica, creuen què és la millor manera de gestionar els serveis
públics. En aquest cas li sembla encara més necessari perquè les empreses que treballen
en aquest camp a part del benefici propi s’aprofiten d’un moment molt delicat pels familiars
de les persones que han mort que a part d’aquesta dificultat emocional també troben una
dificultat econòmica duríssima. És un debat que s’ha posat sobre la taula a diferents
municipis, ciutats i què creuen a Corbera també s’hauria de posar quin és la millor gestió
per al cementiri municipal. Entenen que aquest augment del 4,5% del cementiri i 7% de
la sala de vetlla és totalment injustificat i totalment abusiva. Ho creuen, a part del que ha
dit la Mercè Rocas, l’increment del IPC des de el desembre ha estat del 0%, ells han anat
veient els darrers anys que l’empresa Àltima va a agafar la concessió al 2006 d’aquest
servei, l’increment ha estat el més baix del 50% els últims 10 anys on la crisis ha afectat
més a les persones. El nínxol amb ossera costava 1.261 € quan ho va agafar aquesta
empresa, avui en dia es vol pujar a 1.800 € i comenta altres preus. Li sembla totalment
abusiu i què únicament respon a un benefici empresarial que vol fer aquesta empresa amb
unes inversions que la gran part es van fer entre 2006-2007. Consideren que ja estan
amortitzades i per tant és totalment abusiu a questa nova pujada de taxes per tal votaran
en contra i demanen a la resta de grups que votin en contra.
L’alcaldessa
Diu que l’empresa ve demanant reiteradament cada any un increment de tarifes i fins
aquest moment que han presentat el seu balanç degudament justificat i validat pels tècnics
municipals, realment s’accedeix a aquest canvi de tarifes. La taxa de conservació anual
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L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
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d’un nínxol estava fins ara en 29 € i passa a 30,30 €. No li discuteix les taxes del que és
l’enterrament, els nínxols què al que ella li sembla estan a la línia de la resta de municipis.
Tampoc no els discutiria si això realment és car. Tenen un contracte amb una empresa
amb unes condicions. En tot cas és car en general, no nomé en Corbera. Per aquest serveis
l’empresa ha de buscar el seu equilibri econòmic aquí, a Corbera. Aquestes inversions que
havien d’amortitzar en tot el període del contracte, els números estan a disposició de tots.
Els números que presenta l’empresa no les accepten sense cap mena d’anàlisi i sense cap
mena d’informe tècnic. Dóna la paraula al senyor José Antonio Andrés Palacios.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Diu que desprès d’escoltar les raons del regidor i l’alcaldessa s’ha convençut que el millor
que li pot passar al cementiri municipal, és municipalitzar-lo. El que parlen de l’empresa
que no guanya és la gran mentida. Per tant el vot serà súper en contra. En contra de
mantenir aquests serveis i a favor de municipalitzar-lo.
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José Antonio Andrés Palacios
Explica sense entrar en tema polític, només de realitat. Fer política d’això és bastant
desagradable. Al 2006-2007 es van fer inversions aproximadament de 400.000 € en el
tema del tanatori a compensar dintre la concessió, per tant, aquest diners encara ho estan
pagant. No està amortitzat. Els ingressos de l’any passat de la concessionària va ser de
55.000 € amb una despesa de 49.000 €. Si a això han d’afegir l’amortització està clar que
hi ha un desequilibri econòmic. Aquí no parlen d’IPC. La llei marca que les empreses tenen
dret a reclamar el desequilibri econòmic. És del que estan parlant sense fer sang d’aquest
tema. A Corbera l’any passat van tenir 100 defuncions i només 32 persones es van enterrar
a Corbera. Amb això és impossible mantenir un cementiri. Tota la resta és fer política. El
que deia dels increments, és cert que des de l’any 2007 ha hagut increments a Corbera
però la tassa de conservació només ha pujat un 18%, la resta de tots els serveis que dóna
el cementiri és un 43%. En 10 anys. Això es fa amb un control dels tècnics, quan es
presenta el compte d’explotació, tan tècnics com tresoreria i intervenció comproven que
aquests números siguin normals, legals. No inventen i no creu que faci falta una altra via
externa per comprovar els preus. De recaptació de taxes en aquest Ajuntament, estan
parlant d’un import aproximat de nínxols de 21.000 € i de columbari de 600 € anuals. La
sala de vetlles va a part i molts ajuntaments no tenen sala de vetlles. Una sala de vetlles
que està en 250 € quan la mitjana d’altres municipis està 240 €/ 24 hores. Si està dos dies
paguen el doble. Tampoc és descabellat. Com deia la senyora alcaldessa, també pensen
que els enterraments són cars. La mitjana d’enterrament a Catalunya, són 2.000 € i es
veritat a que ofereixen més serveis i es dispara. Les tarifes de Corbera, només agafant els
10 municipis del voltant, estan a al mitjana. La cinquena posició. I si agafa ajuntaments
que han munipalitzat el servei està mes o menys igual. És un preu bastant raonable. No
es partidari de donar diners a les empreses perquè si. Es una proposta que, estan parlant
de 700 nínxols que hi ha a Corbera, a 30 € facin comptes. La recaptació és mínima. La
resta és per cobrir aquest servei, aquesta amortització. I si ara demanen com està el tema
de la teulada del cementiri i dels accessos, això és una inversió. No es pot dir a l’empresa
que faci la inversió si després son incapaços de pagar-li. Han presentat les comptes perquè
han tingut un desequilibri econòmic i si ells diuen que no li paguen, l’amortització s’ha de
pagar, les inversions s’han de pagar. Son ells que han de prendre la decisió, aquesta és la
proposta.
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L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Diu que abans s’han deixat una cosa, no faran política, parlaran de números. Han comparat
dues factures de dos enterraments exactament iguals, perquè la gent ho pugui entendre,
al 2007 un enterrament va costar 3.490 €, al 2016 va costar 4.944 €. Com ha dit el grup
d’esquerra, no sap si cal una auditoria però si els números i els informes siguin clars. Hi
ha unes despeses de personal que no saben si únicament son les despeses de personal de
Corbera o estan repartides entre altres pobles. Hi ha unes despeses que son molt diferents.
Els agradaria què la qüestió fos més detallada. I com sempre han dit, la municipalització
dels serveis públics, si miren únicament a nivell de números es pot reduir el preu perquè
la gestió pública directe no ha de pagar per exemple el 21% d’iva. Creuen que aquest
augment de les taxes és abusiva i també creuen que les inversions que han fet, estan
parlant d’inversions en els últims anys de 382.000 €. També creuen que això ho pot
assumir l’Ajuntament, dins de la seva lògica de què el servei estigui externalitzat. Per tant
es reafirmen en votar en contra i també el que ha comentat què l’empresa fa anys que
reclama. Al desembre del 2013 va haver un augment del 19% dels preus de les taxes del
cementiri. Són quatre anys. El nivell de vida, l’IPC no puja, les famílies no poden fer el cost
d’un enterrament que ronda els 5.000 € avui en dia.
L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor José Antonio Andrés Palacios.
José Antonio Andrés Palacios
Diu que al 2006 increment del 3%, 2007 increment de 2,6%, 2009 un 6%, 2012 4,5 %,
2013 2,7 %, 2014 19% perquè van fer les ampliacions de renovacions i ara al 2018 un
4,48%. Això torna a dir és un 43% de l’increment des de l’inici i totes les tases de
conservació que estan parlant ara és un 18%. Si es mira els comptes, perquè pel que diu
no s’ho ha mirat, el personal són 19.000 € què entra el personal dins el cementiri per
manteniment, preparació de la persona que ve per obrir la porta i estar atenent al públic,
el personal que ve quan fan el servei. Està clar què està compartit amb altres municipis.
Amb ell li és igual l’empresa que estigui però si creu que el cementiri es pot mantenir amb
un cost de 54.000 € i amb 32 enterraments a l’any, ha de dir ni aquest negoci ni cap negoci
funciona. A partir d’aquí son molt lliures de fer la política de municipalitzar tots els serveis,
encara que siguin deficitaris. Però no té raó.

Xavier Miquel
Diu que és evident que parlen de conceptes molt diferents. La sanitat, la salut,
l’ensenyament, els enterraments, no són un negoci. No poden ser un negoci i així és com
ho veuen ells. És així de fàcil.
Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.

Maria Abarca Martínez
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L’alcaldessa
Dóna la paraula als senyor Xavier Miquel.
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“Vots a favor: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés (CDC), Rosa
Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Ramon Gabarrón Rubio, (PSC).”
Vots en contra: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Xavier Miquel i Pons, Albert Cañellas i Pagés, Miracle Guerra i Sala
(CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC).

Queda rebutjada amb la majoria que requereix la Llei.”
5. Modificació del contracte de gestió de l’enllumenat públic per inversió.
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria delegada de
l’Àrea de Serveis Públics, amb el text següent:
En data 11 de gener de 2013 es va formalitzar amb l’empresa ELECNOR, SA amb CIF
A-48027056, el contracte per a la gestió integral del servei de l’enllumenat públic i de
serveis de consum energètic amb inversió a les instal·lacions municipals, per import
total de //4.153.099,63.-// € (21% d’IVA exclòs) pels 160 mesos de durada inicial del
contracte, amb data d’inici d’efectes l’11 de gener de 2013 i acabament el 10 de maig
de 2026.
Per acord del Ple municipal, de 9 de juliol de 2013, es va modificar el contracte fixant
l’import total anual en //328.063,98.-// €, 21% d’IVA exclòs. En aquest acord també
es va establir una modificació en la inversió inicial en afegir la prestació P5, amb
previsió de finalització de la inversió inicial a l’octubre del 2013.

Per acord del Ple municipal, d’11 de novembre de 2014, es va modificar el contracte,
per canvi en la facturació del subministrament establert en el plec de clàusules
administratives particulars inicial, i es va aprovar el text refós d’aquest plec que
incorpora les modificacions del text aprovades. La supressió del pagament de les
factures del subministrament per part d’ ELECNOR, SA (prestacions P1Tur i P1Mll), va
comportar una modificació en l’import adjudicat i disposat relatiu a aquestes
prestacions, reduint-se anualment en //120.953,12.-// €, 21% d’IVA exclòs.
Per acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2017, es va aprovar
l’actualització de preus del contracte, amb efectes 1 de juliol de 2017, fixant l’import
anual del contracte en //204.766,68.-// €, 21% d’IVA exclòs, i amb aprovació del
coeficient de revisió Kt amb valor de 0,942.
El 29 de gener de 2018 (RE:2018/778, que substitueix el RE:2018/753) l'empresa
ELECNOR, SA presenta una proposta d’inversió en diversos quadres de l’enllumenat
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Per acord del Ple municipal, de 29 de juliol de 2014, es va modificar el contracte, per
actualització dels imports de les prestacions P1i, P2, P3 i P5 per a l’anualitat 2014, una
vegada finalitzada la inversió inicial amb efectes 1 de juliol de 2014, i es va aprovar la
delegació de funcions com a òrgan de contractació en la Junta de Govern Local, per a
l’adopció de tots aquells acords a adoptar com a conseqüència de l’execució del
contracte de conformitat amb el plec de clàusules administratives i tècniques
particulars.
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públic. L'esmentada proposta es basa en la substitució de 1.787 lluminàries VSAP per
lluminàries amb tecnologia LED tot ajustant les potències al màxim per a cada tipologia
de carrer i mantenint les mateixes hores de funcionament actuals. El plec de clàusules
estableix que, dins de la prestació P5, es poden proposar durant tot el termini del
contracte instal·lacions que fomentin l'estalvi energètic i l'eficiència energètica sempre
i quan siguin executades i finançades per l'adjudicatari mitjançant els estalvis
aconseguits dins el període de vigència del contracte i sempre que no tinguin una
repercussió econòmica sobre el pressupost del contracte. Tot i que la nova inversió
està inclosa en el marc de la prestació P5, atès que ja hi ha una prestació anomenada
P5, la prestació referent a l'amortització de la nova inversió es proposa que s’anomeni
P5.1.
Actualment el consum energètic teòric anual dels quadres on s’actua és de 426.833,92
kWh. Aplicant els preus de l'energia vigents s'obté un cost energètic anual de
50.880,09 € (IVA exclòs).
ELECNOR, SA estableix que un cop executada la nova inversió, utilitzant els mateixos
preus de l'energia i tenint en compte els canvis de tarifes i de potències contractades
que es podran tramitar, s'obtindrien unes dades teòriques anuals de 153.197,55 kWh
i 17.162,77 € (IVA exclòs). Per tant, el consum energètic d'aquests quadres es reduiria
273.636,37 kWh cada any, que suposa una reducció del 64,11% del consum respecte
de la situació actual i amb els preus actuals de l'energia això suposaria un estalvi anual
per a l'Ajuntament de 33.717,32 € (IVA exclòs) en concepte de consum energètic, que
suposa una reducció del 66,27% respecte del cost teòric actual.

ELECNOR, SA estableix un finançament d'aquest import a 13 anys i 4 mesos (160
mesos) amb un tipus d'interès inicial del 3,5%, resultant un import total de 437.115,66
€ (IVA exclòs). Aquest import és el que es proposa incloure com a P5.1, resultant un
import a pagar per l'Ajuntament de 32.783,67 € anuals (IVA exclòs). D'acord amb les
altres dades exposades, l'import anual de la nova P5.1 resultaria menor que l'estalvi
aconseguit en concepte de consum energètic amb la nova inversió, comparant sempre
amb els imports obtinguts aplicant els preus actuals de l'energia, i per tant, l'increment
d'inversió es pagaria amb els estalvis aconseguits, tal com estableix el plec de
clàusules.
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ELECNOR, SA estableix a la memòria que el pressupost de la nova inversió és de
563.337,75 € (IVA exclòs). Després, justifiquen que les substitucions massives de
làmpades i d'equips que estableix el plec de prescripcions tècniques (punt 2.7.6 i annex
2.3) que s'han de fer durant la durada del contracte actual no s’hauran de realitzar
atès que les lluminàries LED no necessiten fer canvis massius de làmpades com les
lluminàries que utilitzen làmpades de descàrrega i a més estan garantides 4.200 hores
de funcionament a l’any durant 10 anys, per un paràmetre de vida útil del mòdul LED
L70B10. Totes aquestes substitucions massives que no hauran de realitzar ELECNOR,
SA les valora en 214.440,00 € (IVA exclòs). Per tant, l'import final de la nova inversió
al que l'Ajuntament hauria de fer front seria de 348.897,75 € (IVA exclòs).
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Cal tenir en compte que la fórmula que proposa ELECNOR, SA per a la revisió de
l'import de la nova P5.1 és amb un tipus d'interès d'EURIBOR+3,5% i que mai podrà
ser inferior al 3,5%.
Cal tenir en compte que les 160 quotes superen la durada actual del contracte. Atès
que s'estima que les quotes es començaran a pagar amb efectes 1 de juliol de 2018,
aplicant el mètode francès i considerant el tipus d'interès actual del 3,5%, es deixa
constància de que a data 1 de maig de 2026 el capital pendent d’amortitzar
corresponent a la inversió s'estima en 163.800,84 €, IVA exclòs.
El tècnic municipal ha emès informe favorable al respecte, que s’incorpora a
l’expedient, i que es transcriu en el seu apartat de conclusions:
“(..)
Conclusions
Un cop analitzada la proposta feta per ELECNOR, es considera que els preus unitaris de la inversió i
els consums teòrics futurs proposats són correctes i que la proposta és tècnicament viable. Per tant,
per tot allò comentat anteriorment, s'informa favorablement la proposta d'inversió feta per ELECNOR,
sempre que es tinguin en compte els següents aspectes:
1- La inversió està calculada per a ésser amortitzada en 160 quotes mensuals a pagar a
partir de la finalització de la inversió i el pla d'execució estableix que l’actuació tindrà una
durada de 12 setmanes des del moment del seu inici. Inicialment s’estima que aquestes
quotes es podran començar a pagar amb efectes 1 de juliol de 2018.
2- Actualment queden poc menys de 100 mesos de contracte. Per tant, gran part d'aquestes
noves 160 quotes quedaran fora de la durada actual del contracte. Cal tenir en compte,
però, que els estalvis a càrrec dels quals es finançaran aquestes quotes s’aconseguiran
dins dels 20 anys des de la data d'inici d'efectes, que és la durada màxima total del
contracte, incloent les possibles pròrrogues, que estableix el punt 1.3 del text refós del
plec de clàusules administratives.

4- Tenint en compte els preus de l’energia vigents durant el 2018, l’estalvi anual que
s’aconseguiria amb la nova inversió seria de 33.717,32 €, IVA exclòs. Cal tenir en compte
que els imports esmentats referents a consums energètics estan calculats amb consums
teòrics i que els preus de l'energia poden variar sensiblement durant tot el període
d’amortització de la inversió, i per tant, és molt probable que cada any l'import associat
al consum energètic augmenti. Tot i això, cal tenir en compte que l'estalvi econòmic
derivat de la reducció de consum energètic també serà major, ja que en cas de no haver
reduït el consum, aquests preus més alts s'aplicarien sobre un consum energètic superior.
5- Es considera que l’actualització del preu de la nova prestació P5.1 s’hauria de realitzar
anualment i en el mateix moment que la revisió de les altres prestacions del contracte i
es proposa que per tal de poder fer la primera actualització haurà d'haver passat com a
mínim 1 any des de la finalització de la inversió. El càlcul de l’actualització s’haurà de
realitzar aplicant el mètode francès amb un tipus d'interès igual al darrer valor de
l'EURIBOR anual publicat amb un diferencial del 3,5% tot tenint en compte que el tipus
d'interès mai podrà ser inferior al 3,5%.
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3- L’import anual inicial de la nova prestació P5.1 és de 32.783,67 €, IVA exclòs.
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6- Els consums anuals en kWh establerts per ELECNOR a la proposta passen a ser els nous
consums teòrics als quadres afectats per aquesta actuació i seran els que s’utilitzaran
per a calcular les possibles compensacions per sobrecost a partir de la finalització de la
nova inversió.
7- A part dels aspectes econòmics, amb les dades establertes a la proposta d'ELECNOR
podem fer una estimació de les tones de CO2 que es deixaran d’emetre anualment a
causa de la reducció del consum energètic. La producció i el consum d’electricitat a les
diferents comunitats autònomes de l’Estat estan en xarxa, és a dir, que podem dir que
tot plegat conforma un únic sistema elèctric. Per tant, es pot utilitzar el mix elèctric
nacional per transformar 1 kWh en grams de CO2 (l'últim publicat (2016) és de 308 g
CO2 / kWh). En definitiva, amb l’actuació proposada per ELECNOR, es preveu que es
deixin d’emetre a l’atmosfera:

273.636,37 kWh

any



308 gCO2
1kgCO2
1TonaCO 2


 84,28TonesCO2 / any
1kWh
1.000 gCO2 1.000kgCO2

8- Els preus inclosos al pressupost de la nova inversió proposada per ELECNOR passaran a
formar part de la llista de la prestació P6 Treballs complementaris amb els següents
codis:
Partida
5.79

5.80

5.82

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 1

15/06/2018 La secretària

5.81

Descripció
Subministrament i instal·lació de lluminària fabricant Carandini model
Led VMX V1.
Lluminària amb carcassa de fosa LM6 ([EN AC-44100] [AL.Si12]) amb
tancament IP66. Les plaques PCB estan muntades directament al Chevron LED
de fosa d’alumini LM6 ([EN AC-44100] [AL.Si12]) per assolir la màxima
dissipació tèrmica. Cada Chevron LED IP66 està connectat al compartiment del
driver mitjançant connectors “plug and play” i un perfil d’aliatge d’alumini
extruït 6063-T6 (AlMg0.5Si)-T6. Incorpora un protector contra sobretensions
(EPROTEC). Protecció mecànica IK10. Tipus de led, LUMILED L1T2 (Luxeon TXB
de 3000K). Tipus de driver, Xitanium Lite. Temperatura de color 3.000K.
Protecció elèctrica Classe II. Regulació al 50% a les 3 hores de l'encesa. Inclou
retirada de la lluminària existent i el transport i gestió dels residus.
Subministrament i instal·lació de lluminària fabricant Carandini model
Led VMX V2.
Lluminària amb carcassa de fosa LM6 ([EN AC-44100] [AL.Si12]) amb
tancament IP66. Les plaques PCB estan muntades directament al Chevron LED
de fosa d’alumini LM6 ([EN AC-44100] [AL.Si12]) per assolir la màxima
dissipació tèrmica. Cada Chevron LED IP66 està connectat al compartiment del
driver mitjançant connectors “plug and play” i un perfil d’aliatge d’alumini
extruït 6063-T6 (AlMg0.5Si)-T6. Incorpora un protector contra sobretensions
(EPROTEC). Protecció mecànica IK10. Tipus de led, LUMILED L1T2 (Luxeon TXB
de 3000K). Tipus de driver, Xitanium Lite. Temperatura de color 3.000K.
Protecció elèctrica Classe II. Regulació al 50% a les 3 hores de l'encesa. Inclou
retirada de la lluminària existent i el transport i gestió dels residus.
Subministrament i instal·lació de lluminària fabricant Carandini model
Led JNX, amb Lira (V).
Lluminària amb carcassa de fosa LM6 ([EN AC-44100] [AL.Si12]) amb
tancament IP66. Cúpula de xapa d'alumini repulsada 1050-E S/UNE 38117.
Incorpora un protector contra sobretensions (EPROTEC). Protecció mecànica
IK10. Tipus de led, LUMILED L1T2 (Luxeon TXB de 3000K). Tipus de driver,
Xitanium Lite. Temperatura de color 3.000K. Protecció elèctrica Classe II.
Regulació al 50% a les 3 hores de l'encesa. Inclou retirada de la lluminària
existent i el transport i gestió dels residus.
Subministrament i instal·lació de lluminària fabricant Carandini model
Led TNG. Lluminària amb carcassa de fosa LM6 ([EN AC-44100] [AL.Si12])
amb tancament IP65. Incorpora un protector contra sobretensions (EPROTEC).
Protecció mecànica IK10. Tipus de led, LUMILED L1T2 (Luxeon TX-B de 3000K).
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Tipus de driver, Xitanium Lite. Temperatura de color 3.000K. Protecció elèctrica
Classe II. Regulació al 50% a les 3 hores de l'encesa. Inclou retirada de la
lluminària existent i el transport i gestió dels residus.

9- Durant l'execució dels treballs, totes les lluminàries i la resta d'elements que es retirin i
no es puguin aprofitar s'hauran de transportar i gestionar a través d'empreses
autoritzades per l'ARC i d'acord amb la normativa vigent en matèria de residus. ELECNOR
haurà de presentar tota la documentació necessària per a justificar la correcta gestió dels
esmentats residus.
10- Un cop instal·lades totes les lluminàries previstes, per tal de poder donar la inversió per
finalitzada, ELECNOR haurà d’aportar un informe de mesuraments luminotècnics de com
a mínim un de cadascun dels carrers tipus establerts a la memòria on es justifiqui que
es compleixen els nivells d’il·luminàncies i/o luminàncies i les uniformitats establertes
als estudis lumínics en els que es basa la memòria presentada. Caldrà fer mesuraments
tant en les hores en les que les lluminàries funcionin al 100% com en les hores en que
funcioni la reducció de flux per tal de justificar que, durant aquestes hores de reducció,
el flux emès no és inferior al 50% del valor en servei normal.
11- A Can Palet, des del moment en que es van executar les obres d'urbanització hi ha 4
punts de llum d'un passatge privat al C/Cim , 3 que estan connectats a l'enllumenat
públic. El 27 de maig de 2016 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre la
comunitat de Propietaris d’habitatges aïllats el Cim i l’Ajuntament per a l’enllumenat del
vial privat. Per evitar deixar 4 lluminàries amb làmpades VSAP en una instal·lació on
totes les lluminàries seran LED, la inversió contempla substituir aquests 4 punts de llum
per lluminàries LED. Es deixa constància d'aquest fet per tal de que es valori la necessitat
de modificar l'esmentat conveni.
12- La urbanització Can Montmany de Mas Passoles fa molts anys que té gran part dels seus
punts de llum connectats als quadres 21 i 23 de Cases Pairals. Aquesta inversió
contempla substituir totes les lluminàries que actualment formen part d'aquests dos
quadres atès que sinó no es complirien els objectius d'estalvi establerts. Cal tenir en
compte, però, que quan es posin en servei la resta de punts de llum de la urbanització,
independentment de que es connectin a un quadre de comandament propi, caldrà que
les lluminàries siguin les mateixes que es pretenen instal·lar en aquesta inversió i amb
els mateixos criteris tècnics per tal d'aconseguir una uniformitat tant estètica com
funcional i lumínica.”

La secretaria i intervenció generals de l’Ajuntament han emès informe favorable que
s’incorpora a l’expedient.

PRIMER. Aprovar els nous preus proposats que passaran a formar part de la prestació
P6 (Treballs complementaris) i als que se’ls haurà d’aplicar el coeficient de revisió (Kt)
vigent en cada període del contracte.
SEGON. Aprovar la modificació del contracte per a la gestió integral del servei de
l’enllumenat públic i de serveis de consum energètic amb inversió a les instal·lacions
municipals, formalitzat amb l’empresa ELECNOR, SA, amb CIF A-48027056,
incorporant la prestació P5.1 que comporta un augment anual per import de
//32.783,67.-// €, 21% d’IVA exclòs, quedant fixat l’import total anual en
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//237.550,35.-// €, 21% d’IVA exclòs, amb efectes 1 de juliol de 2018, amb subjecció
a la proposta presentada i sobre la base dels informes que consten a l’expedient.
TERCER. Establir que la prestació P5.1 es revisarà anualment aplicant el mètode
francès amb un tipus d'interès igual al darrer valor de l'EURIBOR anual publicat amb
un diferencial del 3,5% (EURIBOR + 3,5%) tot tenint en compte que el tipus d'interès
aplicat mai podrà ser inferior al 3,5%. En qualsevol cas, l'actualització es realitzarà en
el mateix moment que la revisió de les altres prestacions del contracte i per tal de
poder fer la primera actualització haurà d'haver passat, com a mínim, 1 any des de la
finalització de la inversió.
QUART. Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual que inclou l’IVA per
import de 311.835,81 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària del vigent pressupost
municipal i subordinada al crèdit pressupostari que es consigni en els pressupostos
dels exercicis 2019 i següents, segons el següent detall:
Anualitat

Aplicació pressupostària

Import

2018
2019 a 2025
2026

13.165.22799
13.165.22799
13.165.22799

19.834,08 €
39.668,16 €/any
14.324,61 €

CINQUÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu una vegada
transcorreguts 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
SISÈ. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement i
efectes, així com l’informe tècnic.

José Antonio Andrés Palacios
Explica què a Corbera hi ha 5.500 punts de llum al carrer de tutela municipal. Busquen
sistemes que milloren la il·luminació, la protecció de l’entorn. La proposta que presenten
és sobre 19 quadres d’enllumenat públic què abasten les zones de Santa Maria, Cases
Pairals, Creu Nova, Creu Sussalba, Can Llopard, Can Planes, Can Palet, zona industrial i
diversos carrers del nucli. Tot això seguin criteris de major consum i major estalvi que
poden realitzar. Aquesta proposta es basa en la substitució de 1.787 lluminàries o capçal
de la part de sobre del fanal de vapor de sodi per lluminàries de led ajustant les potències
al màxim de cada tipologia de carrer, mantenint les mateixes hores que tenen en
l’actualitat d’enllumenat 4.200 hores a l’any. Aquestes que volen canviar tenen una mitjana
superior als 20 anys i les que tenen menys ja estan malmeses o donen problemes en el
manteniment. Actualment el consum d’aquestes és de 426.000 kw/any amb un cost de
50.000 €/any. La proposta és reduir aquest consum a 153.000 kw/any i una despesa de
17.000 €/any. Per tant reduirien 273.000 en kw i un estalvi de 32.000 € i significaria una
reducció de la despesa actual del 66%. El pressupost d’aquesta nova inversió son 214.000
€ sense iva, què un cop valorada les substitucions que ha de fer l’empresa quedarien en
348.000 € sense iva. Aquesta inversió la fa la empresa en 13 anys i quatre mesos, són
160 mesos en total amb un tipus d’interès del 3,5% més l’euribor que dóna un resultat de
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437.000 €. Del que l’Ajuntament amb l’estalvi que fa de la llum que són 33.000 € abonaria
a l’empresa 32.000 €. A part d’això, ambientalment significa un estalvi a l’atmosfera de
CO2, s’estalvien 84 tones de contaminació a l’atmosfera. És una inversió molt important i
molt necessària perquè l’enllumenaria es molt antic i sinó als 5-6 anys tindran que fer
inversions massives per part de l’Ajuntament per canviar les lluminàries que la majoria
tenen una mitjana de més de 20 anys. Amb això canvien totes les anteriors a l’any 2000.
Entre 20-25 anys és la vida útil de cada llumenera i és un estalvi molt important que ho
fan servir en inversions.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
Diu que volen explicar el seu vot contrari en aquest punt. Estan molt d’acord en la
necessitat de canviar els llums i que els leds poden afavorir a la disminució de despesa
energètica, l’impacte mediambiental i la despesa de manteniment però no estan a favor
que sigui una inversió què fa una empresa privada, Elecnor i que s’hagi de tornar a
condicions tipus clàusula sol que vagi com vagi l’euribor sempre tindran el 3,5% com a
mínim.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
Jordi Anducas
Diu que volen explicar que el seu vot també serà contrari. Que aquesta proposta ja va ser
estudiada amb anterioritat que el grup ERC deixes el govern municipal. Van veure positiu
que es treballés per modernitzar la xarxa de l’enllumenat de Corbera per guanyar estalvi i
eficiència energètica. Però també van expressar que calia explorar com podria ser amb
altres proveïdors i alternatives que proporciona el servei de l’enllumenat públic i pel que
saben en aquell moment ni hi havia altres alternatives. Creuen que hauria de sotmetre a
un procés de decisió mes transparent i fer mes eficient i posada en marxa de l’adquisició.
Si ve la contractació en el seu dia va passar tots els requisits per garantir una bona inversió
no entenen que ara amb aquesta inversió no es faci igual. I sense expert el fet del
finançament, l’ajuntament te línies de finançament de la Diputació d’euribor més un 1, no
recorda molt bé. Aquest procés de contractació no el veuen prou eficient per la quantitat
que s’està posant sobre la taula per tant votaran en contra.

José Antonio Andrés Palacios
Diu que pot entendre el tema de la CUP, és el 3,5 més el % d’euribor i clar que pot
incrementar-se o baixar però el que tenen més clar és què el cost de l’energia cada cop va
pujant més i mes el de les potències, per tant sempre estaran per sota i estan dient que
pagaran sempre amb el estalvi de la inversió. Però amb el tema d’esquerra el sorprèn molt
aquesta exposició del senyor Jordi Anducas perquè ells coneixien i estaven d’acord amb
aquest projecte, saben que això es revisa pels tècnics i valoren si la proposta és de mercat
o no. El sorprèn moltíssim la seva exposició per justificar-se. Que vulguin votar ara en
contra, ells mateixos però que faci aquest argument, quan ells estaven d’acord amb aquella
inversió, de veritat que deixa molt a dir de les seves postures.
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Alcaldessa
Vol aclarir quatre coses, el propi contracte preveu què l’empresa pot oferir noves inversions
perquè l’objectiu del contracte de gestió és anar a l’estalvi energètic. Hi ha una dificultat
important, si què podrien treure aquests 348.000 € d’inversió a concurs i què ho fes una
altre empresa, la mateixa empresa Elecnor també podria concórrer. El problema és que la
inversió té un total de 663. Si només fan 348, només poden fer la meitat amb el que
l’estalvi no donarà per pagar això i haurien de contraure un crèdit amb el què els números
no surten. La meitat de on surt la inversió la aporta la pròpia empresa perquè no farà el
manteniment, ho van estar parlant justament en una sessió llarga. El que els plantegen no
pot ser. No tenen eines per fer que l’empresa Elecnor els pagui els diners aquests del
manteniment que no farà perquè, a més a més, és un manteniment què està calculat al
llarg dels anys. I la inversió, llavors deixa de sortir a compte. El plantejament què fan és,
sense què l’Ajuntament posi caps diners, de l’energia què estalvien paguen aquesta
inversió què la avança en la seva meitat la empresa, aportant diners i l’altre deixant de
cobrar el manteniment. Si ells els presenten una alternativa en què realment surten els
números, parlaran. La qüestió és, què dintre del marc legal del contracte, aquesta és la
previsió. És una llàstima, va ser motiu d’un parell de sessions, d’explicació i de discussió.
Es van arribar a unes conclusions que ella pensava haurien de ser les mateixes perquè els
fets i la proposta són exactament la mateixa què van estar parlant amb ells.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor José Antonio Andrés Palacios.
José Antonio Andrés Palacios
Diu que si no ho compren abans i no ho compren ara no sap què fa en aquesta cadira quan
se l’ha explicat cinquanta mil vegades. S’ha contrastat cinquanta mil vegades en diverses
empreses el cost de la lluminària i aquí posa molt clar el preu actual com es quedaria, 262
€ el preu de la lluminària, quan les lluminàries de leds al mercat estan a 600 € i pico. Tenir
aquest preu, ell ho sap i no pot dir que manipulen els contractes això és una falta de
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Jordi Anducas
Diu què si ho recorda i què no es va arribar a cap conclusió què ell recordi. Al contrari, el
que van dir és el què han explicat, això són propostes què es fan, evidentment les fa
l’empresa què té l’enllumenat perquè l’interessa fer-ho. No regala res, per tant s’ha de ser
molt escrupolós i molt curós. Es basa en tots uns estalvis futurs previstos què no se saben
si passaran o no. El que es present és que s’ha de començar a pagar una sèrie de inversions
que és el que ells volen fer. Ell recorda, què per gastar 3.001 € s’han de seguir cinquanta
mil controls. D’acord amb la llei de contractació pública el 3.000 és un número màgic.
Menys de 3.000 € és pot fer molt fàcilment des de el punt de vista burocràtic de controls,
tot i què no vol dir que es malgasti però 3.001 € passa a ser un límit que has de acomplir
mots més requisits. No entén que aquí s’estan gastant 200.000 € i no hi ha cap alternativa.
No hi ha un model alternatiu. Ja no és contractació pública, és què qualsevol entitat que
es gasta un dineral d’aquest estil al menys contrasta amb una altra oferta. Es que només
per negociar i encara amb el diner públic ho troba menys. I és el que va dir ara fa tres
mesos i d’aquell dia fins aquí no sap si tenen aquell contrast, si l’han demanant. És una
inversió molt important i creuen que s’ha de ser més curós perquè qualsevol altre tipus de
contractació és vigila molt i ben fet què es fa perquè són els diners de tots però perquè és
un contracte que s’ha de modificar, colar aquí cents de milers d’euros. No ho entenia llavors
i no ho entén ara.
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respecte, s’han mirat preus parlen d’una marca coneguda i s’han comparat preus amb una
altre i els tècnics han fet les comprovacions i si ha llegit els informes ho veurà. El què està
fent aquí ara és tot el contrari què havien parlat perquè és una proposta què s’havia tirat
endavant i faltava definir els costos. Tenen ara mateix què l’empresa fa aquesta oferta
perquè s’estalvia 200.000 i pico d’euros. Cap empresa fa aquest preu, d’un 50% de preu
de fàbrica i ell ho sap, s’ha parlat i està recollit dintre del contracte què es va fer què durant
tot el contracte podria fer propostes de millora. Quan el cost de l’energia ningú sap el que
passava, precisament per això feien aquestes modificacions per si s’incrementa el cost de
l’energia no pagar ells més. Perquè els leds el que donen és una garantia de menys
consum, significar baixar la potència del carrer. El que estan pagant és moltíssima
potència, té una despesa de llum impressionant. Venir aquí ara dient que no se l’havia
explicat és una falta de respecte a la resta de companys què té vostè aquí. Què políticament
a vostè no l’interessa aprovar això ara, és un tema. Però què per la gestió de contractació
digui que no ho entén ara, no sap on estava el temps que ha estat a l’Ajuntament.
Existeixen uns informes, s’han valorat diverses opcions, diverses lluminàries, diverses
companyies però la què pot fer aquesta oferta, és aquesta, la què te dintre del contracte.
Aquí els contractes no és modifiquen cada dia segons ens sembla a nosaltres, trobo una
falta de respecte com l’ha plantejat. Digui el què vulgui si no l’interessa, però no manipuli
el que no és. A partir d’aquí, per al·lusions, ja no replicaré més.

Jordi Anducas
Diu que per al·lusions, la seva intenció no és faltar el respecte. En aquelles reunions què
es va parlar de tot això discrepaven molt més regidors que els d’esquerra. Què des de
llavors s’ha millorat i s’ha convençut, no ho sap. Hi havia varis punts de discrepància
perquè són molts diners i s’ha de mirar molt. Hi havia una discrepància que l’empresa
havia de fer el manteniment de la quantitat que deia el contracte, ja havien 100. A partir
de les 100 què l’Ajuntament ha de pagar ja havia un tema polític. És prioritari ara tenir
què invertir en lluminàries o tenen altres prioritats? Això també és va parlar. I això es va
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L’alcaldessa
Diu què la discrepància o el motiu de la discussió en el seu dia, recorda perfectament, era
si es podia realment finançar la totalitat de la inversió què feia l’empresa amb l’estalvi què
s’obtenia del consum o si l’Ajuntament havia d’aportar. El punt de polèmica va ser, que el
primer plantejament què feia l’empresa era què l’Ajuntament havia de pagar la part de
inversió que no es podia amortitzar dins de la vida del contracte. Això és el què es va estar
mirant i es van tenir reunions tècniques per si, dins de les possibles prorrogues del
contracte, era possible amortitzar aquesta inversió. De manera què a la proposta quedava
en un canvi de 1.786 capsals de llumeneres què suposen una inversió de 663.000 € dels
quals 348.000 € paga l’Ajuntament amb l’estalvi què s’obté de la factura. De manera que
l’Ajuntament no afegeix cap quantitat addicional. La gènesis d’aquest contracte va mes
enllà fins i tot en una època que ells van estar en el govern municipal. Es a dir que això,
és un contracte de gestió treballat amb la Diputació, ERC va estar aquí en el inici i el
contracte estableix, i sinó que la desmenteixi el senyor interventor, què pot haver-hi
millores per continuar mantenint el criteri de eficiència energètica i per poder reduir el cost
del consum què no només és els kw què es gasten sinó la potència que tenen els quadres
i els leds ho afavoreixen. Realment és una llàstima que hagin de paralitzar aquesta millora
què pensa és un benefici per tots els ciutadans d’aquest municipi. Els hi demana, si us
plau, si ells tenen una proposta en la que realment puguin obtenir el mateix estalvi
energètic amb la mateixa inversió i que s’ajusti a la legalitat què tenen, si us plau els
diguin.
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quedar sense respondre. En quant el finançament de tota l’operació, 3,5%, qualsevol altre
inversió què està programada, per fe el Pla d’actuació municipal, el finançament es paga
no ho recorda, no sap si al 0,5 o a l’1%. Perquè paguen al 3,5 aquesta inversió quan
l’Ajuntament pot endeutar-se a un tipus molt més baix. Tot això eren preguntes què van
quedar sense contestar. Lo mes senzill era si dona per fer lluminàries 100 en lloc de 500,
ja està tenen unes quantes. Perquè ara han de fer 500? es prioritari quan durant tot
l’impuls quan estaven al govern hi havia altres prioritats. I ara de cop ha sortit aquesta,
doncs no, tranquils. Hi ha altres prioritats, Corbera tenen molts forats, tenen moltes
voreres per arranjar. En aquell moment van expressar la seva inquietud, no van dir que
si. Van dir s’ho mirarien, malauradament no s’ho van mirar perquè van marxar i ara que
s’ha posat sobre la taula han vist que aquí ni s’ha mirat ni s’ha fet un contrast, ni s’ha
canviat la finançament ni s’ha plantejat un projecte més petit amb menys despesa per
prioritzar altres coses, doncs no poden votar a favor. Perquè totes les preguntes que van
fer no se’ls ha contestat.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
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Antonio Moreno
Diu que ells, quan es va signar aquell contracte ja van votar en contra. Perquè era un
contracte tan obert perquè tot el què l’empresa ja sabia en aquell moment, quan passen
un o dos anys comencen a fer ofertes noves. Creu que aquesta proposta d’aquesta
empresa, en el primer moment de fer el contracte, podria ser aquesta de canviar lluminària
i no van fer res. Han signat un contracte obert, es nega a creure a què és la única empresa
del mon que hi ha per fer això. Hi ha moltes, aquí a Corbera hi ha una que van dir que no
però que també tenim. Per tant ell veu un “chanchullo” . En el seu dia van veure el
contracte “chanchullo”. És el contracte obert que deixo obert per jo fer-te una oferta què
es per millorar tal.. però el que guanya és l’empresa. Torna a lo mateix, què fàcil és ser
regidor quan l’únic que fa és contractar empreses què facin tot i desprès quatre dies aquí.
Lo dur és, municipalitzar serveis, estalviar, crear llocs de treball al poble, tot un munt de
coses. I aquesta nova tecnologia la poden tenir qualsevol. I això què diu que al mercat és
ven a 600 i que ell la posa a 200 hi ha molts què també la posarien a 200 o menys. Ell
creu que un contracte d’aquesta envergadura, és un contracte que no només el poden fer
aquestes empreses què tan els agraden amb ells. Votaran en contra.
Alcaldessa
Puntualitza que aquesta inversió és finança amb l’estalvi energètic. Es evident que hi ha
altres qüestions prioritats però no es poden finançar amb l’estalvi energètic sinó canviem
els llums, això és bàsic, això ho han entès tots. Sinó es fa una inversió per canviar els
llums, no hi ha un estalvi energètic per tant no es pot aplicar a res mes. No sap si entenen
el que parlen. Tenen un contracte de manteniment amb una empresa, aquest contracte té
una durada, a l’empresa i a l’Ajuntament li marca unes condicions legals i econòmiques. Si
la substitució de les llums la fes una altre empresa, l’Ajuntament ha d’avançar els diners.
Evidentment s’ha de pagar i l’estalvi s’obtindria desprès en el llarg dels anys, 13 anys. Per
tant han de parlar una mica amb propietat de les coses. Evidentment que hi ha altres
empreses que ho poden fer però se’ls ha de pagar. Aquesta empresa, com és l’empresa
concessionària, ofereix finançar. Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón i després el
senyor José Antonio Andrés Palacios.
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Diu per aclarir el tema, és evident que la posició ja està presa però es bo que tothom
sàpiga quin és el fonament principal i quina és la finalitat del què s’està proposant. Es cert
senyor Anducas, què van haver dubtes per part de més d’una persona sobre l’efectivitat o
la finalitat d’aquesta ampliació del contracte, però també es cert que en els diversos debats
van arribar a conclusions molt fermes i molt clares. Primera, el tipus d’interès poden dir
que l’Ajuntament pot obtenir una inversió amb un interès mes baix i és cert, però el tipus
d’interès què es proposa per part de l’empresa vist els tipus que hi ha en el mercat per
coses similars, és baix. És un interès molt bo. Segon, si la inversió la fessin ells, els passen
dues coses i això ja es va parlar en el seu dia, la primera com s’ha explicat resulta què el
més rendible és el que proposen ells perquè ells obtenen un preu mes econòmic i el
manteniment posteriorment se’l descompten i no hi ha un altre amb una inversió d’un altre
tipus que ho pugui igualar. Un altre efecte és què això es paga sol. La finalitat del contracte
és millorar l’eficiència energètica i reduir el cost d’energia. Cosa què s’està produint des de
el primer dia què es va signar aquest contracte. I és evident què tot no es podia posar el
primer dia, entre altres coses perquè la inversió hauria estat molt gran i no la podria haver
assumit ningú. Es va fent, com és lògic, mica en mica i entre altres coses perquè les
lluminàries què diu el senyor Palacios encara no estaven amortitzades i encara tenien una
durada de vida què era interesant i ara s’ha fet el tipus de contracte amb la inversió més
petita contant què amb els estalvis es pugi pagar. Què amb ells com a cost energètic no
els ha de costar ni un cèntim més del que s’està pagant. I l’eficiència està en que el consum
és més baix i s’estalvien diners. L’altre part a analitzar a tenir en compte, és què seria una
mala gestió per part d’aquest Ajuntament, què una inversió què surt gratis i que a més
beneficia la reducció del consum, l’estalvi energètic i un avançament medi ambiental molt
important, si la inversió l’hagués fet l’Ajuntament en lloc d’altres coses que com vostè diu
són més prioritàries. O sigui fer una inversió que aparentment costaria només un 1%,
desprès al final hi costa més perquè no aconsegueix els estalvis que ofereixen. Per tant, si
la inversió la fa l’Ajuntament li costa més cara i no pot dedicar aquests diners que hauria
d’obtenir l’Ajuntament a altres coses prioritàries. Per tant primer, les prioritàries, què això
vindrà quan es parli del pressupost aviat i haurà de ser aprovat o no per aquest Ple. Dos,
el que es proposa amb aquesta empresa, no es que sigui prioritari o no, és que es pot fer
perquè no li costa un “duro” a l’Ajuntament, ni cap esforç ni cap inversió per part de
l’Ajuntament. Per tant seria absurd dir que pagant més cost dediquem aquets diners que
són 350.000 € què els finances l’Ajuntament i deixes de fer altres coses què si què són
prioritàries. Per tant, això que no costa un “duro”, no es qüestió que sigui prioritari o no,
és que s’ha de fer. No fer-ho és d’una inconsciència total per part de les persones que votin
que no i d’un desconeixement total de quina és la realitat d’aquest Ajuntament, de quines
són les necessitats d’aquest Ajuntament i què estan tirant un poble endavant. Ells sabran
el que fan però al menys què quedi clar què la inversió per part de l’Ajuntament feta directa
seria perjudicial a la finalitat què es busca.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor José Antonio Andrés Palacios.
Jordi Anducas
Una cosa, gratis aquí no hi ha res.
Alcaldessa
Diu què perdoni un moment què volia acabar, ara li donarà la paraula.
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Jordi Anducas
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Diu què dir què això es gratis, es mentida, rectifiqui perquè la gent..
Alcaldessa
Diu què ara li donarà la paraula senyor Anducas. Dona la paraula al senyor José Antonio
Andrés Palacios.
José Antonio Andrés Palacios
Explica que gratis no hi ha res, el què passa què sinó s’ha de tirar d’altres partides. Parla
de prioritats, aquest Ajuntament té moltes prioritats i cada Àrea té una. La seva és estalviar
diners i donar bon servei. Quan tenen l’oportunitat de fer una inversió què no incrementa
la despesa de l’Ajuntament, o què no la incrementa perquè es compensa, com és aquesta,
i més quan tens un mitjà com és un contracte. I també vol deixar clar senyor Moreno, què
aquest contracte es basa en un treball què va fer l’anterior equip de govern en que estava
ell, esquerra, vostè van iniciar aquests tràmits amb la Diputació per fer aquest contracte.
I l’empresa va presentar un contracte que ells van treballar. Per tant “chanchullos” cap ni
un, val? Perquè això ho fa la Diputació de la ma de vostè, que estava a l’Ajuntament. Es
va adjudicar a una empresa què va guanyar, no es passi senyor Moreno, “chanchullo” cap
ni un.
El senyor Antonio Moreno intervé i la senyora alcaldessa li demana que esperi un moment.
José Antonio Andrés Palacios
Continua dient que li ha fet una exposició i que ell li contesta. Ell estava aquí quan va fer
aquest plec de condicions.
Antonio Moreno
Diu què això es mentida.
José Antonio Andrés Palacios
Respon que no diu cap mentida. Van fer aquest plec de condicions, per tant no digui que
no. “Chanchullos” no hi ha cap ni un.
Antonio Moreno
Diu què van votar què no al contracte.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
Jordi Anducas
Diu què només clarificar que aquí gratis no hi ha res. El que s’està es pujant el preu. Es el
que aproven què es paguin 32.000 € més de llum, de moment. Que això revertirà en un
estalvi futur, això no se sap, depèn de moltes coses. Depèn del preu de l’electricitat, depèn
de l’eficiència de la instal·lació, ell no sap, depèn de moltes coses. A priori és gastar més.
I finançar-ho a un tipus euríbor més 3,5 què com Ajuntament tenen dret a un tipus més
barat. Sobre els preus del que val una lluminària, el que val un led, un kw, no té idea però
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José Antonio Andrés Palacios
Diu què estan parlant ara mateix de dues coses, de votar a favor d’un contracte què és un
benefici pel municipi o votar en contra perquè políticament a vostè li sembla bé. I ja no
entra en més temes.
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si vol convèncer aporti números. En el moment que era company en el govern, no va veure
ni un número diferent al primer número que es va presentar. Van formular multitud de
preguntes i dubtes i no han estat contestats. S’ha aplicat aquell projecte, li van donar
alternatives perquè hi ha altres prioritats també. Ell no diu què aquesta no ho sigui. Per ell
era important saber dels diners quan formava part d’aquest govern i ara no forma part
d’aquest govern i forma part d’aquest Ple i per ell segueix sent important on es inverteix
les coses i lo més important és com es fa. Perquè això són diners de tots. Si fos gratis no
caldria aprovar res. I els diners de tots, van fer no recorda si via decret o via no se què,
van dir que tot el què superes a 3.000 € es feia un concurs de “pitiplem” perquè a Corbera
eren més papistes què el papa. I s’ha complert, per màxim control i aquí s’estan disparant
uns imports que s’escapen “por adjudicación directa”. No els hi sembla bé i repeteix les
dubtes venien de molts fronts no només de la gent d’esquerra.
Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.
Antonio Moreno
Diu que treballin una mica més, què trobin una empresa que faci una oferta millor, que el
percentatge.. ja està be de dir mentides, el millor que pot passar a aquest poble es que
algú faci una moció de censura i vagin al carrer. És el que ell voldria des de el primer dia,
una banda de “chanchulleros” portant l’Ajuntament. Vot contra.
“Vots a favor: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés (CDC), Rosa
Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Ramon Gabarrón Rubio, (PSC).
Vots en contra: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Xavier Miquel i Pons, Albert Cañellas i Pagés, Miracle Guerra i Sala
(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.”
ALCALDIA
6. Proposta de denominació de la plaça de l'1 d'octubre.

Pol Ejarque
Explica que aprofita aquest punt per explicar el pacte de govern que han arribat amb PSC,
GiU i el canvi. Un pacte criticat però que serà entès per aquelles persones que no el fa por
assumir compromisos i responsabilitats. Suposa l’abandonament total de antigues formes
de governar per mitjà de majories absolutes. El pacte amb les altres forces és avui més
necessari que mai, l’entesa en la diferència ha de ser un dels principals factors sobre els
quals ha de pivotar la política avui en dia. No poden aplicar els vells paràmetres del passat
davant les noves realitats del moment. Davant la impossibilitat d’arribar a un acord ampli
amb les altres forces sobiranistes, representades avui al Ple, degut a la paralització
absoluta de la primera en representació mes amoïnada per les disputes internes davant el
retorn del passat del partit com alcaldable a les properes municipals i d’altres que tenen el
sectarisme ideològic i els vetos com a signe d’identitat ha provocat que entenguem la
necessitat de reforçar un govern en minoria què els permet encarar amb major estabilitat
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.
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institucional el que queda demandat. La diversitat i la voluntat d’arribar acords sense que
predomini les sigles, volen que sigui la definició d’aquest pacte. Sense cap problema poden
reconèixer que el CDC ha votat al senyor Cañellas com alcaldable de Corbera en dues
ocasions, al 2015 i 2017. Poden fer això perquè responen a persones i idees i no perjudicis
ni morals ni polítics. Esquerra va trencar fa uns mesos amb el pacte de govern, des de
llavors el bloqueig de l’Ajuntament sense majories ha estat absolut. Calia que el PSC fes
un pas mes inequívoc on es condemnes de manera inequívoca l’aplicació de l’article 155 i
es demanés l’alliberament dels presos polítics. Aquests dos punts van ser els primers que
van posar sobre la taula per començar a negociar i han de posar de manifest que el PSC
en cap cas ho va dificultar. La política és això, parlar, negociar i aconseguir acords des de
la diversitat. Volen fer reconeixement públic a esquerra i el PSC que van ser capaços de
fer política per, des de la diversitat d’idees permetre l’exercici legítim del vot en el
referèndum de l’1 d’octubre. En aquest sentit un de les prioritats que sempre s’han marcat
ha estat Corbera i la seva gent. Per això entenen que aquest final de mandat no podia
acabar amb grans obres faraòniques. I per això han arrancat el compromís de re formular
el pla d’inversions i tendir cap a un model de micro projectes i projectes de mesura mitjana,
doncs són les necessitats que la ciutadania percep com a més urgents. A més la seva
intenció és canviar el paradigma de governants i aprofundir en la ciutadania d’aquest
municipi. És perjudicial per la ciutadania i el municipi què no es puguin desenvolupar
projectes i treballar el dia a dia per culpa d’interessos partidistes. La porta del diàleg
d’aquest govern sempre estarà oberta i en aquest sentit un dels acords del pacta era què
es re formulés la proposta de la denominació de la plaça de la Biblioteca com a plaça de
l’1 d’octubre, que la comissió del nomenclàtor anomeni la plaça de la Biblioteca com a plaça
de l’1 d’octubre.

Montserrat Febrero
Diu què tot i que en principi els hi sembla necessari donar nom a un carrer o una plaça de
Corbera com a 1 d’octubre, el fet de posar aquest nom en el municipi no ha estat fruit
d’una consulta popular i participativa. Un dels grups que proposa aquest canvi de nom
“s’omple la boca” de transparència i participació i segons ells una de les seves prioritats és
la transparència i la participació fins el punt que s’ha creat una Àrea exclusivament per
aquesta tasca. El grup d’esquerra demana què es faci una consulta popular i proposen que
s’anomeni plaça de l’1 d’octubre del 2017 per evitar errors i suspicàcies perquè, a l’1
d’octubre del 36, Franco va ser investit com a “jefe del Estado” i aquest dia seria
commemorat oficialment tots els anys. Reivindicar el nom de 1 d’octubre de 2017 per una
plaça o un carrer de Corbera és un merescut homenatge a tots els corberencs i
corberenques què amb el seu compromís, esforç i mes profund sentit democràtic van fer
possible que l’1 d’octubre fos un èxit. Esquerra no poden votar a favor d’aquesta proposta
perquè l’1 d’octubre va ser molt més que posar un nom a una plaça o un carrer. Va ser un
dia de màxima dignitat, de màxima dinàmica veïnal de cooperació, d’ajuda i d’empatia.
Desprès què aquest grup municipal CDC o com es auto nomini hagi entrar en un pacte que
es deixa en evidència durant una llarga temporada, demostra el seu cinisme polític, tot si
val per governar i suposen que amb aquesta proposta, la seva pretensió és
fonamentalment un rentat de cara profilàctic i artificial i una vergonya més.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
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Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Montserrat Febrero.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

ac8734414ba04fabb9f9397f2a7e3e47001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Antonio Moreno
Diu que no parlarà del CDC, sinó parlarà de la manipulació visceral i què té la genètica dels
socialistes, la senyora Boladeras es capaç de signar un pacte amb el diable per guardar la
“poltrona” i els 40.000 € què guanya. Porta setze anys i no sap el què és treballar, només
que guanyar diners i molts diners, el Consell Comarcal i cia. Tots saben que el que ha
redactat tots els anys aquí, li va donar la clau a Corbera 2000 i alguna cosa dintre va passar
quan ella va a entrar “vinga a construir, a construir”. Va contractar a una empresa a una
empresa de Tarragona per construir el pàrquing búnquer què tenia Corbera. Podrien fer
per la memòria històrica... què no es amortitzable ho va fer ella a Corbera. Ja no parla de
la resta de socialistes perquè en quatre anys els canvia. Aquesta és la forma de treballar
d’aquesta senyora i del socialista, per això la gent d’iniciativa de Corbera 363 què van
votar creuen què ni són socialistes, són apàtrides. Aquí el que interessa es veure recavar
el què guanyaran i arribar a ocórrer com l’empresa que han parlat abans, de firmar primer
l’acord i desprès ja fa altres acords. És tota la intel·ligència de que hagin contractes trampa
per no fer transparència. Ell votarà en contra també, encara que proposaran una Moció
més endavant perquè l’1 d’octubre de 2017 tingui en el nomenclàtor de Corbera el que es
mereix, però això és motiu d’un pacte indigne i en un pacte indigne no poden posar el nom
ni plantejar a la Comissió del nomenclàtor, aquesta i altre com per exemple retirar la del
carrer de los màrtirs. Més que res perquè la llei de la memòria històrica els obliga a treure
aquest tipus de signes “neofascistas”. Per tan ell creu que la senyora Boladeras té un
encant especial, el creu que va enganyar als companys d’ERC. Ha creat un lloc de treball
amb unes regidories noves als companys de CDC què fins ara demostraven ser gent què
tenien més interès per Corbera i lo social què els socialistes. Avui l’ha votat tot perquè
toca, està en el govern i en el govern mana qui mana no? Diria què això és també una
mica de culpa de tots ells. Què són onze regidors què el primer dia ja podrien haver
conformat un govern. Cap d’ells són “tontos”, ho farien igual o millor què ells, segurament
havia algun tipus d’empresa municipalitzada al poble, què demostraria què és més barata
i més adient i què a més donen treballa a persones del poble. Però no és possible. Tindran
onze o deu què estaran en la oposició i altres que governaran amb el model senyora
Boladeras. Espera que no els construeixen a Corbera alta un búnquer de nou que de usted
puede salir cualquier cosa ya que vive allá no? Ell té què dir que no hi ha manera de
clausurar el “gobierno chanchullero” socialista de estos últimos años, Corbera es igual lo
que se vote, las pròximes elecciones vendrà no se quién y votarà a Boladeras también.
Tendrá una concejala pero serà ella, imagina y la votaran y tal. Es una vergüenza para
Corbera, que nos de vergüenza a la CUP, a iniciativa, a ERC y a CDC què són un govern
què podrien crear un govern que donaria l’adjectiu a Corbera de “Corbera municipi
republicà” es a dir, amb tots els valors de la república i no ho fan perquè no sap què pasa
que no ho fan. (Frases inacabades). Als altres regidors del CDC no poden criticar-los per
el que fan avui perquè la culpa és de tots i per tant com és de tots, de veritat companys,
molt desanimat perquè podrien crear en un any i mig les bases per a un govern diferent i
demostrar-lo al poble, encara que la Boladeras dedicaria tot el seu esforç .. com fa sempre,
imagina que alçaria una manifestació amb les cares de Hitler igual que hizo con el alcalde
anterior, iría ella diciendo “tal” que es tan modosita pero lo haria tambien y a lo mejor
alguno se le “rebotaria” fuertemente. Dicho todo esto de una forma coloquial y tal, como
es la verdad digo que compañeros de la CUP, malament suspesos, companys d’esquerra
suspesos i company d’iniciativa un desastre per no convèncer als companys ni per activa
ni per passiva que s’ha de fer un govern. Què val mes que es millor fer un govern pel que
significa la Boladeras que estigui dintre què no fer-lo però creu què els dona el mateix.
Adéu, adéu i senyora un año més de gobierno que no se lo merece.
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Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.
Miracle Guerra
Diu què el seu vot serà també en contra. Primera raó, durant anys s’ha demanat què
aquest lloc s’anomenés plaça de la Independència. Era un bon lloc per portar aquest nom,
discret i davant del centre cultural del poble la Biblioteca de Can Baró. Podien haver gaudit
sense aixecar masses conflictes i no es va fer. Segona raó, no tenen res en contra de que
el nom d’1 d’octubre i hi estan d’acord amb el 2017 formi part dels noms dels seus carrers,
perquè consideren què tot el que aquest nom d’1 d’octubre significa, de demostració
d’apoderament, de defensa i triomf de la ciutadania ha de ser el nom què representi i faci
honor a aquest significat. Que sigui un lloc de trobada, què es faci servir força i què
s’anomeni força. A la plaça davant de la Biblioteca quedaria amagat i no podria gaudir-ne
de fer-lo sonar fort i alt. Creuen què és trist què aquesta proposta pugui ser una de les
causes donades com a raó d’aquest nou pacte polític. És com aquest, fosc, petit, anormal
i inexplicable. Voldria que deixes la paraula al senyor Xavier Miquel.

Xavier Miquel
Diu què ja que el Pol ha fet l’explicació d’aquest pacte de la vergonya volen dir-li també la
seva. Des de el primer moment ja van mostrar la seva indignació i el seu rebuig frontal
davant d’aquest pacte. Encara es reafirmen mes davant de les paraules que ha fet avui. El
sap greu que l’Èric no estigui allà per donar la cara. És evident que han claudicat davant
dels responsables de l’aplicació del 155. I per molt què ells han dit què estan en contra del
155 no ho han vist enlloc. Ja es va fer una Moció en el seu moment què estaven en contra
del PP què feia el 155 però evidentment el PSC està a favor de l’aplicació del 155. I van
presentar una Moció a favor de la llibertat d’alguns presos i què no eren polítics i per tant
poca cosa heu aconseguit. És especialment greu que ells hagin claudicat amb uns
responsables en el moment què estan, en un moment de tsunami repressiu de l’Estat
espanyol contra el independentisme, contra la democràcia i contra tot allò què fa olor a 1
d’octubre. És tan indigne això que han fet què volen recordar algunes coses del partit què
estan pactant perquè li sembla surrealista. Formen govern amb els co responsables de la
presó de quatre persones, dues d’elles del seu propi partit. Estan formant govern amb qui
impedeix què el seu candidat, el senyor Carles Puigdemont, sigui escollit president. Estan
formant govern sense que els caigui la cara de vergonya amb qui va prohibir els llaços
grocs en la jornada electoral del 21 de desembre. Estan formant govern amb qui vol
eliminar la immersió lingüística i a qui ha decidit seguir finançant a les escoles què
segreguen per sexe. Amb ells ja els hi va bé perquè ho han defensat durant anys. És
vergonya el què han fet i també per les formes què hi ha hagut durant tot aquest procés
què els sembla les formes més hipòcrites i cíniques què han vist els últims tres anys. Té
“molta barra” de dir el què ha dit, en aquest discurs què ha fet es suposa que ells són els
sectaris i no és veritat. Les converses no han anat així i ell ho sap, i pot enganyar a qui
vulgui però com a mínim, la gent que ho han viscut ho han viscut. Quan parlen què és
hipòcrita i cínic, des de el minut 0 d’aquesta legislatura, la principal crítica des de l’oposició
ha estat criticar ERC perquè no va formar un govern sobiranista a Corbera. Ple rere Ple
han fet servit aquest argument per carregar contra el govern del PSC i ERC. Quan esquerra
va decidir abandonar aquest govern davant la situació què es desenvolupava, de repressió
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
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a nivell de 155, ho van recolçar i van donar suport. Els sembla més greu, què mentre des
de la CUP, què evidentment s’han pogut equivocar i no han fet pot-ser tot allò necessari
però van iniciar converses tots els partits polítics excepte el PP i el PSC per intentar fer una
Moció de censura i formar un govern fidel a la república i ells mentre ja s’estaven reunint
amb el PSC per formar una alternativa de govern. I no saben si també han pactat amb el
PP, perquè tal i com s’ha demostrat avui aquest govern està en minoria. I necessiten al PP
per poder tirar endavant les polítiques del govern. Està bloquejat, com s’ha demostrat
avui. Només s’alegren d’una cosa, de no ser com ells. De no compartir aquesta manera de
fer política. De no portar el cinisme, la hipocresia i la poca vergonya com a bandera. I ho
diuen també per a la resta de partits. Consideren què el temps posa a cadascú al seu lloc
amb aquest pacte que ni son fidels ni treballa per la república i ells han decidit trencar els
pocs camins que els unien. Per tant “bon vent i barca nova” ells seguiran lluitant per la
república.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.
Pol Ejarque
Diu què per evidents al·lusions, ells tenen una posició molt “calviniste”. Vostès decideixen
qui és indigne i qui no és indigne. Potser són actualment els mes “pujolistes” de la política
avui, actualment. Tenen la moral aquesta de decidir qui és digne i qui és indigne, qui és
fidel a la república, qui no és fidel a la república. En aquest sentit ell no renuncia als seus
principis i per tant entén què ell segueix sent fidel a la república. Van fent comunicats però
en cap moment mencionen la seva proposta de govern, la seva proposta molt naïf.
Proposaven era fer un govern la CUP, ERC, GiU i MPC, es a dir, ventant qualsevol altre
opció. Per això per sectarisme ideològic, perquè no volien que el CDC estès a favor d’això.
Davant de les interrupcions la senyora alcaldessa demana respecte i què li deixin acabar
de fer la seva exposició i desprès poden replicar si ho volen.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Diu què tal com han comunicat i què ells van plantejar des de el primer moment en la
primera ronda de converses què van fer amb tots els partits i creu que tothom què es va
reunir amb ells ho va corroborar, ells van dir què estaven disposats a entrar al govern amb
qui fos, què no fos ni PSC ni PP. I també estaven disposats a una Moció de censura sense
entrar al govern. Això és així.
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Pol Ejarque
Diu què no passa res, ells necessiten el PP per aprovar les coses, o necessiten la CUP o
ERC. Torna a dir, la proposta i l’aposta pel diàleg segueix sent viva. Per tant no diguin què
han arribat a un pacte amb el PP perquè és totalment fals. En quant a ERC, si volen
modificar plaça 1 d’octubre de 2017 per clarificar l’assumpte que deien, cap problema. Però
amb ell li sembla incoherent què la seva dirigent, la Marta Rovira digui que encara s’ha
d’eixamplar la base, que encara no són prou gent per proclamar la república i què s’arribi
a un acord per la llibertat dels presos, què es condemni el 155 en totes les seves formes,
què s’arribi a una proposta d’alcaldia on s’impulsa la denominació de la plaça d’1 d’octubre
i això no és eixamplar la base per l’esquerra? Pregunta.
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Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Montserrat Febrero.
Montserrat Febrero
Diu què es ratifiquen en la denominació de l’1 octubre de 2017 i demanen què hi hagi un
procés participatiu. S’ha creat aquesta Àrea, ells la estan encapçalant i demanen de tirarho endavant d’aquesta manera. Però tal i com es presenta ara, votaran en contra.
Alcaldessa
Pregunta quin és el canvi de redactat què voldrien.
Montserrat Febrero
Respon què ells han dit 1 d’octubre de 2017 i què hi hagi un procés participatiu previ per
decidir on, la ciutadania, vol què sigui això i desprès es passarà al nomenclàtor però sense
un procés participatiu no estan d’acord de tirar-ho endavant. Per ells és un acord què s’ha
arribat així en els despatxos per intentar de maquillar i de tirar endavant un pacte de
govern.
Pol Ejarque
Diu que com ells estan agafant ara la responsabilitat de transparència i participació
ciutadana, han de signar un conveni amb Localret què els permet una eina de caràcter
digital, què és consensos, què els permet elaborar processos participatius. Si volen canvien
aquest redactat i estan a expenses de quan subscriguin el conveni i aleshores impulsar el
procés participatiu.
Montserrat Febrero
Diu que ells, el que demanen és què el retirin i en tot cas ja tornaran a parlar amb tots els
altres grups polítics del què decideixin.
Alcaldessa
Diu que entenen què aquesta proposta queda damunt de la taula per reformular-la. Dóna
pas a la votació per la retirar aquest punt de l’ordre del dia.
“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol
Ejarque i Cortés (CDC), Xavier Miquel i Pons, Albert Cañellas i Pagés, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat
Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras
Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Ramon Gabarrón Rubio, (PSC).“

En aquest moment l’alcaldessa dona permís al senyor interventor per abandonar la sessió
plenària.

SECRETARIA
7. Moció per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions
(ERC).
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S’acorda per unanimitat la retirada del punt número 6.
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“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal d’ERC, amb
el text següent:
El sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del Partit
Popular per haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, fons creat l’any
2000 amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del Sistema de Seguretat Social
en matèria de prestacions contributives i de la seva gestió. Any rere any, fins el 2011
aquest fons ha anat incrementant la seva dotació amb els excedents dels ingressos
que financen les prestacions contributives fins arribar a 66.815 milions d’euros. Des
d’aquell any ha anat disminuint la guardiola de les pensions fins arribar als 8.095
milions actuals que té el Fons de Reserva.
La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la Seguretat
Social. Per tant, sense uns salaris superiors, i sense recuperar el marc de les relacions
laborals i sindicals a la situació anterior a les reformes laborals del PSOE i del PP, no
s’entra a solucionar el problema de no tenir diners per a fer front a les pensions que
es van generant. Tampoc ajuda a mantenir el poder adquisitiu dels actuals
pensionistes que la revalorització de les pensions sigui del 0,25% quan l’IPC del 2017
ha estat d’un 1,1%.
L’any 2022 es calcularà la pensió de jubilació amb els últims 25 anys cotitzats, resultat
de la progressiva ampliació del període d’anys a computar en la reforma impulsada pel
govern del PSOE, a proposta de la Unió Europea, l’any 2011 que retarda l’edat de
jubilació i augmenta el període de cotització per al seu càlcul.
El Govern de l’Estat ha proposat que es pugui triar per al càlcul l'opció que prefereixi
la persona treballadora, bé el sistema actual, bé comptant tota la seva vida laboral, ja
que per a molts pensionistes els darrers anys de la vida laboral han deixat de ser
aquells en que més han cotitzat, com a conseqüència de la reforma laboral.

La situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva i les
mesures que es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar a la
base del problema que no és altre que salaris baixos generen baixes cotitzacions.
Per tot l’exposat s’adopten els següents:
ACORDS
PRIMER. Instar el Govern de l’Estat a lligar per llei la revalorització de les pensions a
l’IPC: les pensions no poden revaloritzar-se per sota de l’increment de cost de la vida,
i impulsar els canvis legislatius per derogar qualsevol mesura que ho contradigui.
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Les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents reformes
laborals, tant del PP com del PSOE, no només s’han fet d’esquenes a les persones
treballadores sinó que s'han fet lesionant i suprimint drets històrics assolits per la
classe treballadora i sense objectius que revertissin en les condicions laborals de les
persones i en la seva futura situació de pensionista. I no és exagerat pensar que
ambdós partits estan creant l’escenari per privatitzar part de la pensió de jubilació.
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SEGON. Establir un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, mesura que ja s’ha
adoptat en molts ajuntaments dels Països Catalans, permetent així augmentar les
cotitzacions més baixes.
TERCER. Adoptar mesures fiscals que premiïn les empreses que apliquin polítiques
retributives superiors a les recollides en els convenis col·lectius d’aplicació, ja que amb
uns salaris superiors s’incrementa l’ingrés per cotitzacions.
QUART. Instar als Grups Parlamentaris a les Corts Generals a la derogació de les
reformes laborals realitzades pel PP i el PSOE.
CINQUÈ. Afavorir la negociació col·lectiva en polítiques retributives perquè aquestes
puguin recuperar el terreny perdut des de 2007 i recuperar el poder adquisitiu que
s’ha vist minvat per la crisi econòmica i que revertiria en un increment de les
cotitzacions.
SISÈ. Adoptar les mesures necessàries perquè aquells períodes de llarga inactivitat
de la persona treballadora, de baixa cotització per salaris baixos o per prestació laboral
a temps parcial, siguin redimensionats per al seu còmput en el càlcul de la pensió de
jubilació.
SETÈ. Adoptar les mesures necessàries per part del Govern de l’Estat, tant legislatives
com de gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el pressupost de les
pensions derogant la reforma de l'article 135 de la Constitució espanyola que obliga
com a deure primordial al pagament del deute: cal evitar que el govern estatal de torn
pugui recórrer, per falta de previsió i de sensibilitat social, als estalvis generats per les
aportacions de molta gent treballadora durant molts anys sense un acord amb els
agents socials.
VUITÈ. Promoure el diàleg social a nivell de Catalunya, per tal que en un marc català
de relacions laborals i amb una Llei Catalana de Protecció Social no sigui possible
sostraure els ingressos generats per les cotitzacions de les persones treballadores per
fer front a la mala gestió i previsió fetes pels diferents governs de l’estat.

DESÈ. Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes i als grups polítics al
Parlament de Catalunya i als sindicats CCOO i UGT.”
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
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NOVÈ. Promoure l’equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades
actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant l’aplicació d’un factor corrector que
compensi la diferència de la pensió per la diferència de cotitzacions durant la vida
laboral a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat.
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Diu què abans de fer l’exposició i lectura d’aquesta Moció vol fer un petit apunt, a la
Comissió Assessora del passat dimarts des de el senyor Antonio Moreno i esquerra també
hi estaven d’acord, es va demanar afegir en el final del paràgraf del punt desè la paraula
“i sindicats”, creu què se li va demanar a la senyora Marta Puig. Evidentment és un tema
sense cap tipus de mala intenció d’oblit però vol tornar a fer palesa, tot i així també ho
llegirà o sigui què ja ho donen per inclòs. Llegeix la Moció.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
Diu que votaran a favor d’aquesta Moció i des del seu grup volen explicar què molts dels
aspectes que s’expliquen, ells ho explicarien de forma diferent. Hi ha dos aspectes què
volien comentar, un és el tema de la privatització de les pensions què en la exposició es
presenta com un possible perill futur, ells consideren què la privatització de les pensions
s’està duent a terme ben bé des de els pactes de Toledo, què tots els governs han promogut
les pensions privades i que això no és una cosa què vingui ara de nou. Què des de tots els
àmbits s’ha anat movent amb els plans de pensions privats i què això és estructural a
l’hora de defensar les pensions. S’està estructurant un sistema què la gent què només
tingui una pensió pública cada cop arribi més a situació de pobresa i s’està promovent el
negoci a costa de les pensions. L’altre aspecte què troben sorprenent especialment
proposat per ERC és què encara es faci l’apel·lació que “las Cortes españolas” i el govern
d’estat espanyol, entenen què es refereix en el text, posin les solucions, caldrà construir
una república catalana i a partir d’aquí aconseguiran un nou sistema de pensions què
realment sigui just mitjançant un procés constituent on la ciutadania pugui decidir com
han de ser les seves pensions i no els grans poders financers. Dit aquest comentari, d’acord
amb la Moció hi votaran a favor.
Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació i comenta què en el text què
tenen a aprovar hi consta la modificació.
La secretària acctal., vol aclarir què en el dictamen què tenen de la Comissió Assessora
també tenien afegit aquest punt i verificaran els documents.
“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol
Ejarque i Cortés (CDC), Xavier Miquel i Pons, Albert Cañellas i Pagés, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat
Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras
Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Ramon Gabarrón Rubio, (PSC).

8. Moció Vaga 8 de març 2018 (ERC).
“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal d’ERC, amb
el text següent:
Les polítiques neoliberals i les reformes laborals dutes a terme arran de la crisi han
colpejat amb força el conjunt de la ciutadania, però amb més evidència encara les
persones amb una situació prèvia més desigual, com és el cas de les dones. A
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S’adopta l’acord per unanimitat.”
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Catalunya les dones són el 52% de la població en edat de treballar i, en canvi, no
arriben a ser la meitat de la població activa.
En l’actualitat, la taxa d’ocupació femenina és 10 punts percentuals inferior a la
masculina, això vol dir que l’actual mercat de treball segueix discriminant les dones.
Les dones es fan càrrec majoritàriament del treball de cura i de la llar, són la majoria
de les persones aturades de llarga durada i de les que tenen contractes a temps parcial
obligat; pateixen contractació temporal en massa, la seva jornada està en molts casos
desregulada i són, per tant, protagonistes principals de la precarietat.
Segons l’última Enquesta d’estructura salarial (juny de 2017) la bretxa salarial entre
dones i homes a Catalunya se situa en el 24% del salari mitjà anyal. És a dir que,
teòricament, en una jornada de 8 hores les dones treballen quasi dues hores sense
cobrar-les. Una bretxa salarial que afecta més les ocupacions de menys retribució, en
què arriba a ser de més del 37%.
El 18% de les dones treballadores té guanys inferiors o iguals a l’SMI i més de la meitat
tenen ingressos inferiors als 18.160 euros anyals.
La violència masclista a la feina i a tot arreu és una de les mostres més flagrants de
la manca de justícia social i democràtica envers les dones; la violència masclista ataca
un dels valors centrals de la societat: la llibertat. En l’any 2017, 9 dones van ser
assassinades per la seva parella o ex-parella home, hi va haver 17.513 denúncies per
violència masclista i 4.209 ordres de protecció. L’assetjament sexual i per raó de sexe
a les empreses és una de les situacions més esteses però a la vegada més ocultes en
l’àmbit laboral.
Cal establir mesures de corresponsabilitat que facilitin el repartiment del treball de
cura entre dones i homes, acabar amb la segregació laboral, la divisió sexual del treball
i la desvalorització social dels sectors laborals feminitzats.
S’han d’obtenir polítiques orientades al bé comú, a la vida plena, al benestar i a la
sostenibilitat. Un sistema de protecció social igualitari i amb equitat en condicions de
vida per a les dones. Cal que les dones tinguin més poder econòmic, element estratègic
per a la reducció de la pobresa.

Per tot l’exposat s’adopten els següents:
ACORDS
PRIMER. Donar suport a la vaga laboral de 24h convocada pel moviment feminista el
dia 8 de març i a les diverses mobilitzacions que hi haurà al seu voltant, i sumar-nos
a les concentracions previstes per al mateix dia, a les 12 hores, a les places i portes
dels ajuntament.
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Volem i ens volem vives i lliures, unim-nos per a la igualtat!
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SEGON. Donar suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants
del dia 8 de març.
TERCER. Defensar la pujada dels salaris i de les pensions, garantint la recuperació del
poder adquisitiu, especialment dels més baixos, i l’increment de l’SMI.
QUART. Plans d’igualtat obligatoris en totes les empreses com a veritable eina per
garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i per evitar la bretxa salarial i
els assetjaments sexuals.
CINQUÈ. Instar els grups parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a
l’aprovació d’una llei transparència i d’igualtat salarial que posi fi a la bretxa salarial
real entre dones i homes al nostre país.
SISÈ. Demanar al Govern central la ratificació del conveni 189 de l’OIT (Conveni sobre
el treball decent per les treballadores i treballadors de la llar).
SETÈ. Establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral, amb la
priorització de pressupostos per a les polítiques públiques per al benestar:
dependència, salut, educació i criança.
VUITÈ. Fomentar i donar suport a la lluita contra la xacra social de la violència
masclista i exigir la posada en marxa immediata del Pacte d’Estat contra la Violència
de Gènere amb una dotació pressupostària real.
NOVÈ. Difondre aquests acords entre les treballadores de l’Ajuntament, la ciutadania
de Corbera i les associacions de dones i feministes del municipi.

Arturo Martínez
Diu que també farà una prèvia perquè a la comissió assessora del passat 13 de febrer el
grup municipal de la CUP ja va anunciar la presentació d’alguna esmena a aquesta moció.
Les han enviat a primera hora d’aquest matí. Des de ERC havíem optat per presentar un
acord de mínims amb suport a la vaga laboral de 2 hores per torn. Considerant que la
petició de vaga laboral de 24 hores proposada pel grup municipal de la CUP ha sigut
convocada pel moviment feminista internacional, ens ha semblat molt adient acceptar
aquest canvi. També ens ha semblat molt oportú la proposta d’afegir un novè punt amb la
difusió de l’aprovació, si s’escau, d’aquesta moció dins del nostre municipi. Llegeix la Moció
amb el text ja corregit.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Maria Abarca Martínez
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

ac8734414ba04fabb9f9397f2a7e3e47001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Albert Cañellas
Diu què primer de tot agrair que s’hagin incorporat aquestes esmenes, gràcies al grup
d’ERC, què per ells era fonamental per poder votar a favor, què tenien la intenció més enllà
de diferències o discrepàncies sobre algun contingut o l’apel·lació al Congrés, per ells era
molt important què quedés clar què l’acord era per donar suport a la vaga què està
convocada pel dia 8 de març per tot el dia. I què totes les dones que el sentin, totes les
dones, si s’aprova aquesta Moció estiguin informades. Totes les treballadores de
l’Ajuntament sàpiguen què estaran cobertes per poder fer una vaga de 24 hores, és una
vaga general convocada per diversos sindicats, encara que hi hagi algun que només hagi
convocat aturades per dues hores. Per tant, totes les dones estaran cobertes per poder fer
tota la vaga i és important que l’Ajuntament doni suport i ho recolzi. Afavoreix què hagi
alguna dona que pugui liderar en les diferents mobilitzacions què hi hagi.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Diu què la Moció què s’ha presentat i els canvis què ha detallat els companys de la CUP,
donat què la convocatòria és del moviment feminista, és lo mes correcte què la vaga s’ha
de fer tot el dia, tot això ell està d’acord però voldria posar en valor també què dos sindicats
majoritaris què tenen la tasca de la lluita cos a cos en les empreses, també hagi convocat
dues hores en dos torns diferents què donarà la possibilitat a molta gent què tindrà “topo”,
saben com està la relació del mon d’empresa-treballador, pugui fer dues hores de vaga.
Ell sap què posar-se en la pell del treballador què va a la fàbrica i tiene el jefe delante pues
a lo mejor no podrà hacer la vaga todo el dia porqué habran represalias contra él y esto
és el pan nuestro de cada dia en las empreses pero tendrá la oportunidad de sumarse a la
lluita feminista d’aquest dia 8 de març durant dos hores i desprès de la seva feina anar a
tots els actes què sigui possible fer. Ell vota a favor, aquesta és la proposta que faria i
votarà però també vol posar en valor als sindicats, menos mal què existeixen els sindicats
sinó ell no sap quines serien les relacions laborals què tindrien allà en aquesta modernitat
de l’Espanya. Vota a favor.

Carme Benito
Diu què ells donen tot el seu suport a la crida feminista a nivell de la vaga del 8 de març.
Sempre han defensat la igualtat entre homes i dones, la igualtat d’oportunitats i per
descomptat estan en contra de la violència masclista i la discriminació laboral. Per tant
votaran a favor de la Moció. Tot el tema de difusió que havien previst, inclús a l’Avançada,
comunicar el tema de la vaga i què ja està anunciat i què a nivell del personal de
l’Ajuntament evidentment. Tindran una reunió amb el comitè d’empresa i ells són els
primers què han de defensar què hi hagi tota la possibilitat de poder sumar-se en aquest
dia de vaga, evidentment.
Alcaldessa
Al no haver-hi més intervencions, demana es passi a votació.
En el torn de votació el senyor Antonio Moreno proposa i demana el reciclatge i la col·locació
de dues pancartes per la divulgació de la vaga del 8 de març.
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Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Carme Benito.
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“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol
Ejarque i Cortés (CDC), Xavier Miquel i Pons, Albert Cañellas i Pagés, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat
Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras
Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Ramon Gabarrón Rubio, (PSC).

S’adopta l’acord per unanimitat.”
ASSUMPTES URGENTS
Fora de l'ordre del dia, abans de debatre altres assumptes que no requereixen l’adopció
de cap acord i prèvia declaració de la urgència per la majoria què es requereix i, en
tot cas, amb el vot favorable de la majoria absoluta, se sotmet a examen i votació el
punt següent.
Alcaldessa
Previ a la votació de la urgència, dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
Explica què era important presentar-la en el primer Ple o a principis d’any perquè és una
Moció què fa referència a la pujada de preus, què ja porta temps què hi ha un moviment
contestatari per aquestes pujades de preus des de la Plataforma Stop Pujades. Per això
demanen què s’aprovi aquesta urgència. Llegeix la Moció.

SECRETARIA
Urgència I. Moció en defensa del transport públic i de suport a la Plataforma
Stop Pujades Transport (CUP).
El transport públic, element fonamental per a garantir el dret a la mobilitat de les
treballadores –i especialment d’aquelles persones que estan a l’atur o són
pensionistes–, ha esdevingut una necessitat de primer ordre per a la majoria de la
població.

En aquest context, les administracions públiques, mentre retallen serveis, retiren
ajudes i desnonen famílies, castiguen els qui aposten pel transport públic, necessari
per a un gran nombre de persones per desplaçar-se per motius de treball (remunerat
o de cures), estudis o salut. Així, podem observar com en el període 2001-2014 no va
parar de pujar el preu del transport públic: mentre el salari mitjà va augmentar un
40,1% (de 19.186 € a 26.884 €) o l’índex de preus de consum se situava en el 43,3%,
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Anys després de l’inici de la mal anomenada crisi econòmica, la majoria de famílies
han vist minvar de manera considerable els seus ingressos globals. Les dades
socioeconòmiques són realment alarmants: atur massiu, pensions devaluades,
centenars de milers de llars sense cap ingrés mensual, una cinquena part de la població
en situació de pobresa, etc. I malgrat l’empitjorament de les condicions de vida de la
majoria de la població, el preu de serveis bàsics com la llum, l’aigua o el transport no
ha parat de pujar.
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el preu del bitllet senzill es va incrementar en un 123,9% (de 0,96 € a 2,15 €) i el títol
més utilitzat, la T-10, va patir un encariment del 93,6% (de 5,32 € a 10,30 €).
Enguany hem gaudit per primer cop en la història d’una petita baixada de les tarifes,
després de tres anys de congelació tarifària, malgrat el paper de l’estat espanyol
reduint les aportacions al transport públic en un 45,8% en el període 2010-2017.
Malauradament, a només tres dies d’acabar l’any, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han acordat per al 2018 una
nova pujada de les tarifes de més d’un 2% en tots els abonaments generals. Només
se’n salven la T-Jove, que ja va patir en el seu moment una pujada abusiva, i
l’abonament per a persones sense feina, molt difícil d’aconseguir.
En el mateix sentit, i malgrat els preocupants nivells de contaminació ambiental a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les seves negatives conseqüències sobre la salut
de les persones, la Generalitat no només no ha incentivat l’ús del transport públic sinó
que fins i tot ha afavorit l’ús del transport privat, tot eliminant limitacions de velocitat
o desvirtuant el destí dels carrils inicialment reservats per a transport públic i vehicles
d’alta ocupació.
Per tot l’exposat s’acorda:
PRIMER.- Expressar el compromís amb un transport públic de titularitat i gestió
íntegrament
públiques i accessible al conjunt de la població i instar la Generalitat de Catalunya,
l’Àrea metropolitana de Barcelona, el Govern espanyol i l’Autoritat del Transport
Metropolità que s’adhereixin al mateix compromís i el materialitzin.
SEGON.- Donar suport a les reivindicacions de la plataforma Stop Pujades Transport,
resumides en:
a) Retirar, de manera immediata, l’augment de tarifes del 2018 i congelar el preu
del transport públic d’acord amb les tarifes del 2013.

c) Rescindir el contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat
per a l’execució del projecte T-Mobilitat per a la implantació d’un nou sistema
tecnològic, tarifari i de gestió amb la Societat Catalana per a la Mobilitat S.A.
(constituïda per Caixa Bank S.A., Fujitsu Technology Solutions S.A., Indra
Sistemas S.A. i Marfina S.L.).
d) Apostar per la gestió pública directa en l’àmbit del transport públic.
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b) Desenvolupar i aplicar la Llei 21/2015, de 29 de juliol, de finançament del
sistema de transport públic de Catalunya, especialment en allò relatiu a
l’establiment de tarifes considerant valors mínims de salari i renda i criteris
mediambientals (art. 15 i 17) i a la Taula Social del Transport Públic de
Catalunya (art. 23).
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e) Qualsevol canvi en el sistema tarifari ha de ser consensuat amb la Taula Social
del Transport Públic i ha de respondre a criteris de justícia social, redistribució
de la riquesa i universalització del servei.
f) Adoptar mesures a fi de desincentivar l’ús del vehicle privat i millorar la qualitat
del medi ambient.
TERCER.- Comunicar els acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, l’Autoritat del Transport Metropolità, el Govern espanyol,
els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i la plataforma Stop Pujades
Transport.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
Llegeix la Moció.
“Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol
Ejarque i Cortés (CDC), Xavier Miquel i Pons, Albert Cañellas i Pagés, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat
Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras
Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Ramon Gabarrón Rubio, (PSC).
S’adopta l’acord per unanimitat.”

9. Donar compte Decret d'Alcaldia 92/2018, de 24 de gener, de revocació
delegació de competències, nomenaments, designacions i dedicacions en
relació a determinats regidors

El 24 de gener de 2018 les grups municipals socialista, moviment pel canvi i grup
independent d’urbanitzacions subscriuen una ampliació del pacte de govern, amb la
incorporació dels regidors del partit demòcrata de Catalunya del qual se’n desprèn la
necessitat de realitzar en matèria de cartipàs, determinats ajustos com a conseqüència
de la nova configuració de l’equip de govern.
Per tot l'exposat aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l'article
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en
concordança amb l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
RESOL:
PRIMER. Modificar puntualment el Decret 1092/2015, de 15 de juny, de conformitat
amb el contingut de la resolució que ara es dicta amb el benentès que en tot allò que
no sigui objecte de nova regulació continuarà plenament vigent.
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En compliment del que determina l’art. 44 del Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les corporacions locals, es dóna compte del Decret de l’Alcaldia
92/2018, de 24 de gener, que literalment diu:
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SEGON. Revocar el nomenament del regidor José Antonio Andrés Palacios com a
membre de ple dret de la Junta de Govern Local efectuat per Decret 1963/2017, de 6
de novembre.
TERCER . Revocar el nomenament del regidor José Antonio Andrés Palacios com a
tinent d’alcaldessa efectuat per Decret 1995/2017 de 9 de novembre.
QUART. Nomenar membre de ple dret de la Junta de Govern Local al regidor Èric
Blanco i Moragas, en substitució de l’anterior. En conseqüència, la Junta de Govern
Local, presidida per l’Alcaldia, estarà integrada pels membres següents:
-

Ramon Gabarrón Rubio
Manel Ripoll Puertas
Alfredo Prado Garcia
Èric Blanco i Moragas
Carme Benito Gómez

CINQUÈ. Efectuar nou nomenament de segon tinent d’alcaldessa a favor del regidor
Ramon Gabarrón Rubio.
SISÈ. Determinar que totes les revocacions i els nomenaments efectuats en els punts
anteriors seran efectius des del moment de la signatura d’aquesta Resolució.
SETÈ. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades i als diferents
departaments municipals als efectes escaients.
VUITÈ. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
portal de transparència de la Corporació, i donar-ne compte al Ple municipal en la
primera sessió que es dugui a terme.
10. Donar compte Decret d'Alcaldia 93/2018, de 24 de gener, de modificació
de la determinació dels regidors que exerciran el seu càrrec amb dedicació
exclusiva.

15/06/2018 La secretària

En compliment del que determina l’art. 44 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, es dóna compte del Decret de
l’Alcaldia 92/2018, de 24 de gener, que literalment diu:
El Ple municipal, en sessió extraordinària de 30 de juny de 2015, va establir els
membres de la Corporació que podien exercir els seus càrrecs en règim de dedicació
exclusiva o de dedicació parcial.
En relació als membres en règim de dedicació plena, el Ple municipal va establir en 3
el nombre de membres de la Corporació que podien desenvolupar el seu càrrec sota
aquest règim, de conformitat amb les retribucions anuals i condicions següents:
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- Primer tinent d’alcaldessa: 38.000,00€
- Fins a 3 tinents/tes d’alcaldessa i/o regidors/res amb delegació: 33.000,00€
L’acord facultava l’Alcaldia per a la concreció dels membres que, prèvia acceptació,
desenvoluparien aquests càrrecs, havent de donar posteriorment
compte al Ple municipal de la resolució adoptada
La nova organització municipal motivada per l’ampliació del pacte de govern subscrit
el 24 de gener de 2018 pels grups municipals Socialista, Moviment pel Canvi i Grup
Independent d’Urbanitzacions amb el PDeCat ha provocat la necessitat d’efectuar
petits ajustos en el cartipàs municipal a mesura que esdevenen necessaris.
Per tot l'exposat, aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l'article
13.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
RESOL:
PRIMER. Modificar, amb efectes del dia següent al de la signatura d’aquesta resolució,
l’apartat Primer del Decret 1211/2015, d’1 de juliol, en el sentit de determinar que el
regidor Pol Ejarque Cortés exercirà el seu càrrec amb règim de dedicació exclusiva,
prèvia acceptació per escrit i de conformitat amb les condicions establertes a l’apartat
primer de la part dispositiva de l’acord plenari de 30 de juny de 2015.
SEGON. Comunicar aquesta resolució al departament de Recursos Humans, perquè,
un cop acceptat el règim de dedicació exclusiva per l’interessat, tramiti
la
corresponent alta en règim general de la seguretat Social, de conformitat amb
l’establert a l’apartat Setè de la part dispositiva de l’acord plenari.
TERCER. Notificar aquesta resolució a la persona interessada per tal que formuli
acceptació expressa del règim de dedicació, de la qual es donarà compte al ple en la
següent sessió ordinària que es dugui a terme.

11.
Donar compte Decret d'Alcaldia 94/2018, de 25 de gener, de
determinació d’àrees i delegació de competències.
En compliment del que determina l’art. 44 del Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les corporacions locals, es dóna compte del Decret de l’Alcaldia
94/2018, de 25 de gener, que literalment diu:
En data 24 de gener de 2018, els grups municipals Socialista, Moviment pel Canvi i
Grup Independent d'Urbanitzacions subscriuen una ampliació del pacte de govern amb
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QUART. Publicar aquesta Resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en el BOP,
en compliment del que determina l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local
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la incorporació dels regidors del Partit Demòcrata de Catalunya, del qual en resulta un
nou organigrama municipal.
De conformitat amb la facultat atribuïda a l’Alcaldia per l’article 21.1.a de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i per l’article
53.1.b del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), relativa a la direcció de
l’administració municipal i l’organització dels serveis administratius de la Corporació,
en el present Decret es determina la nova estructuració de l’Ajuntament de Corbera
de Llobregat com a instrument per al desenvolupament de l’acció de govern que s’inicia
amb aquest mandat.
S’estructuren les àrees d’acció pública que agrupen les principals competències
d’interès municipal i serveixen de base per tal de conformar la direcció superior
d’aquest Ajuntament i es determinen les competències que corresponen als
regidors/es per delegació d’aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que determinen
els articles 23 de la LRBRL i 56 del TRLMRLC.
Per tot l'exposat, aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l'article
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en
concordança amb l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
RESOL:
PRIMER. Modificar el Decret 1093/2015, de 15 de juny, en la determinació de les
àrees municipals i afegir-ne l’àrea de gestió municipal següent:
- Àrea de Transparència i Participació Ciutadana
SEGON. Definir l’àmbit d’actuació i/o funcions de la nova àrea de:

L’Àrea de Transparència i Participació Ciutadana s’encarrega de:
-

promoure la protecció i la defensa dels drets polítics de la ciutadania;

-

l’atenció directa a la ciutadania en les matèries que l'afecten en la seva
relació amb l’Ajuntament, en particular, i amb la resta d’institucions, en
general;
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TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA: Des d’aquesta Àrea es porta a terme
l'acció proactiva de l'Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus
àmbits d'actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la
manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitja dels instruments
de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i facilitin la seva
participació en els assumptes públics (art. 2 de la Llei 19/2014 de transparència).
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-

de facilitar l’accés a la informació municipal i de fer publicitat activa de les
polítiques i els serveis públics promoguts per l’Ajuntament per tal d’afavorir la
participació ciutadana i el control democràtic de l’acció de govern;

-

fomentar la presència activa de la ciutadania en el procés d’elaboració,
d'execució i d'avaluació de les polítiques públiques;

-

col·laborar en la creació de xarxes comunitàries que facilitin l’enfortiment de la
capacitat ciutadana per a ser subjecte actiu en els afers col·lectius;

-

activar i crear els consells de participació sectorials de ciutadania;

-

vetllar pel compliment de la Llei de Transparència.

TERCER. Revocar les delegacions de competències efectuades d’acord amb el punt
segon del Decret 1995/2017, de 9 de novembre, a favor dels regidors següents:
- Manel Ripoll i Puertas: Àrea de Mobilitat i Àrea de Comunicació
- José Antonio Andrés Palacios: Àrea de Medi Ambient
- Ramón Gabarron Rubio: Àrea de Desenvolupament Econòmic
QUART. Efectuar a favor dels regidors que a continuació es detallen les delegacions
generals i particulars de competències en relació amb les atribucions de proposta,
impuls, gestió i resolució dels assumptes corresponents a les respectives àrees des
gestió i amb les facultats que s'indiquen al Decret 1093/2015:
- Èric Blanco Moragas: Àrea de Transparència i Participació Ciutadana, Àrea de
Ambient i Àrea de Mobilitat

Medi

- Pol Ejarque Cortés: Àrea de Comunicació i Àrea de Desenvolupament Econòmic
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CINQUÈ. Notificar aquesta resolució als regidors delegats advertint-los que, per tal
de ser efectiva la delegació, hauran d’acceptar-la manera expressa. No obstant això,
s’entendrà acceptada la delegació de forma tàcita si en el termini dels tres dies
següents al de la seva notificació no efectuen manifestació expressa de la no
acceptació.
SISÈ. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis
de la Corporació i al web municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que
tingui lloc, per al seu coneixement.
La presidenta dóna compte al Ple dels tres decrets d’alcaldia què han derivat en la inclusió
en l’equip de govern dels dos regidors del CDC. Fa un breu resum dels decrets 92, 93 i 94.
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Afegeix en relació al pacte i diu què pensen que han contribuït a la governabilitat del
municipi i en els pactes sempre han estat lleials i respecten el què s’ha signat. Miren de
pactar sempre en positiu i sumar i no dividir. Amb un objectiu únic què pensa què tenen
els electes quan es presenten a les eleccions municipals, en un poble com es el seu cas,
què és servir a la ciutadania intentant ser útils i resolent els problemes.
Hi ha una interrupció i la presidenta demana respecte.
Alcaldessa
Continua i diu què el seu objectiu ha estat donar estabilitat al govern, garantir la
governabilitat d’aquest municipi, poder complir els compromisos què tenen contret amb la
ciutadania, el que van aportar com a programa de govern, evitar al màxim l’aturada del
projectes municipals i en definitiva treballar per la ciutadania. Es veritat què continuen
estan en minoria, i no necessiten altre cosa què, per tirar endavant els projectes d’aquest
municipi què regidors i regidores del plenari què deixant de banda al partit el qual
pertanyen vulguin realment treballar per aquesta població. Vulguin què el seu treball
redundi en la ciutadania i els hi demana si us plau què no votin en clau de partit i si què
votin en clau de Corbera. Quan reflexionin, quan valorin la idoneïtat dels projectes i les
propostes que plantegen en aquest Ple i està segura que ho faran pel bé de la política
municipal, pel bé del municipi.
El senyor Antonio Moreno demana parlar i la presidenta respon què d’aquest tema ja ha
parlat i què podrà parlar en l’apartat de precs i preguntes. El senyor Antoni Moreno diu què
desprès s’oblida.

Alcaldessa
Es dirigeix al senyor Antonio Moreno i li diu que per ella no li reclama respecte perquè és
com inútil però si què li demana respecte per les altres persones. Ell està dient que
manipula als altres com si els altres no tinguessin ni criteri ni intel·ligència ni fossin
persones madures i responsables i això és una manca de respecte pel altres. I això com
alcaldessa, com a persona i com a política li diu que no fa cap mena de favor a la política
local. I si us plau respecti a les persones i respecti els càrrecs electes què han tingut ocasió
de presentar-se a unes eleccions i han estat elegits. Ja està, s’ha acabat.
Antonio Moreno
Diu que no té vergonya, una regidoria nova, dos noves els ha pressionat, és així és el què
ella fa. Ell no sap com aquets, tots, amb ell mai el manipularia ella, mai.
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Antonio Moreno
Diu que ella és la reina de la manipulació per tant el pacte de govern ha posat en valor
què és una manipuladora, què manipula “nanos” joves, què manipula tothom per la
“poltrona”. És una gran mentida, servir al ciutadà no. Servir-se així vostè mateixa. És la
veritat, això és el que pensen molts ciutadans què no li diuen. I aquí ho pensa gent què és
molt educada perquè parla de política però no diu la veritat. La veritat es què ella és una
manipuladora de “órdago” però una gran manipuladora y aparte muy cínica. Y ademàs les
da lecciones de obispo “que si tal.. que si seran buenos, que si por el bien de Corbera votar
lo que diga” No, no van a votar. ¿Cómo van a votar todo lo que ella diga? No van a votar
toda la manipulación que ella hace. Nadie se lo dice, se lo dice él solo. Ya lo sabe, mientras
esté allí y cuando venga el que le recambie de Iniciativa seguiran diciendo lo que és ella y
los que le acompañan. De acuerdo ya ha hablado, hasta luego.
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Alcaldessa
Respon que no, perquè li va dir què no quan va anar a buscar un càrrec.
Es discuteix fora del torn de paraules.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
Diu què considera què es força greu què es posi en dubte què el grup municipal de la CUP
o altres votin els punts què s’han proposat en aquest Ple, no en funció dels seus continguts.
Ells han tingut en compte els seus continguts i és en funció què han votat en favor o en
contra. En aquest propi Ple han votat a favor d’algun punt i en contra d’algun altre. És el
què han fet tota la legislatura i havien de respondre en el moment què això s’ha posat en
dubte. Pot ser també caldria, perquè s’aprovessin els punts en el Ple, és aconseguir què
els continguts siguin compartits per prous regidors perquè s’aprovin. El que ara els hi passa
que no tenen prou majoria per aprovar les coses havent-ho decidit abans del Ple, sense
tenir en compte l’oposició. Ara és el moment de parlar amb l’oposició i aconseguir d’alguna
manera que hi hagi un consens sobre el contingut de les propostes. Ells sempre han tingut
en compte els seus continguts i no de quin eren les sigles del partit què ho proposava.
Alcaldessa
Diu què per això ha dit que votaran en clau municipal i no per interessos partidistes. És el
que ha dit, no ha posat en dubte que no ho fessin sinó què estava segura que ho farien.

12. Donar compte del període mitjà de pagament global de proveïdors 4rt
trimestre 2017.
Informe de tresoreria 7/2018
En compliment del que es disposa en l'article 6.2 del RD 635/2014, de 25 de juliol, pel
qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a
proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de
retenció dels recursos dels règims de finançaments, prevists en la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s’emet el
següent informe:

El període mitjà de pagament definit en el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel
qual
es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors
de
les
Administracions Públiques, mesura el retard en el pagament del deute comercial en
termes econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de pagament
establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial
decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
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Període mitjà de pagament a proveïdors 4T trimestre 2017 (PMP)
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Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si
l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la
presentació de les factures o certificacions d'obra, segons correspongui.
Fonaments de dret


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



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



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

Àmbit objectiu
De conformitat amb l’article 3 del Reial decret 635/2014, per calcular el període mitjà
de pagament a proveïdors, s’hauran de tenir en compte:
1. Les factures expedides des de l’1 de gener de 2014 que constin en el registre
comptable de factures o sistema equivalent.
2. Les certificacions mensuals d’obra aprovades a partir de l’1 de gener de 2014.
Quedaran excloses del càlcul:

Termini de presentació
De conformitat amb la disposició transitòria única del Reial decret 635/2014 s’haurà
de publicar i comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la informació
referida a cada trimestre de l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització
del trimestre (enviat 31/01/17).
Publicitat del període mitjà de pagament
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1. Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració
d’Administracions Públiques en l’àmbit de la comptabilitat nacional.
2. Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels pagaments
a proveïdors.
3. Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a
conseqüència d’embargaments, manaments d’execució, procediments
administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o
administratius.
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L’Ajuntament haurà de publicar aquesta informació en el seu portal web en compliment
de l’article 6.2 del RD 635/14. Es publicarà l’informe Excel que genera l’aplicació del
PMP del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
INFORMACIÓ PMP
Es detalla a continuació la informació corresponent al 4t trimestre de 2017 que posa
de manifest que aquest Ajuntament, a data 31 de desembre de 2017, compleix
amb el període mitjà de pagament previst legalment.
Codi d’Entitat

Entitat

Rati de Operacions
Pagades (dies)

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

Rati de Operacions
Pendents de Pago (dies)

5,63

-12,52

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.
La tresorera acctal. Maria José Escudero Banzo.

TERCER TRIMESTRE
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

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
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QUART TRIMESTRE
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Període mitjà de
Pago Trimestral
(dies)
-1,26

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

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

TERCER TRIMESTRE
ANY 2014
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
13,06
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

13. Donar compte de l’informe de morositat 4rt trimestre 2017.
Informe 8/18 de morositat corresponent al 4t trimestre 2017
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.
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Ramon Gabarrón
Explica què com cada trimestre donen part al Ple de com és l’evolució del pagament mitjà
a proveïdors. El 4rt trimestre 2017 el període mig de pagament a proveïdors era de -1,26.
Vol dir què es paguen a les factures a 28 dies, abans del període màxim per aprovar-les.
L’Ajuntament té 60 dies per pagar correctament les factures, 30 per aprovar-les i 30 més
per pagar-les. Per tant quan en el període mig de pagament a proveïdors es paga abans,
el número què surt es negatiu. A final del trimestre ha sortit -1,26. Explica també el punt
següent què és l’informe de morositat corresponent al 4rt trimestre 2017. Tot i què són
dades similars, no diuen ben bé el mateix. En aquest cas els dies en l’aspecte de morositat
són 33,3 dies i en quant al pendent de pagament, aquelles factures què no estan aprovades
o s’han d’aprovar pel següent pagament, estan en 17,51 dies. La qual cosa significa què
estan dintre del termini normal i tirant cap a la baixa i comparant amb situacions anteriors
han anat reduint com a mitjana, tant el informe de morositat com el període mig de
pagament a proveïdors.
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Fonaments de dret
L’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, disposa:
“3. Els Tresorers o, en defecte d'això, Interventors de les Corporacions locals elaboraran trimestralment un
informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada
Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals
s'estigui incomplint el termini.
4. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, aquest informe haurà
de remetre's, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit
territorial, als de les Comunitats Autònomes que, de conformitat amb els seus respectius Estatuts d'Autonomia,
tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. Tals òrgans podran igualment requerir la remissió dels
citats informes.”

L'Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, de desenvolupament de les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, modificada per l'Ordre HAP/2082/2014, regula el procediment i
la informació a subministrar relativa a la morositat en les operacions comercials.
Els informes hauran d'elaborar-se considerant la totalitat dels pagaments realitzats en cada trimestre natural,
i la totalitat de les factures o documents justificatius pendents de pagament al final del mateix,
independentment de la data de registre de la factura o certificació d'obra.
L'informe trimestral inclourà, almenys, d'acord amb la metodologia establerta per al càlcul el període mitjà
de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, el detall del període mitjà de pagament global
a proveïdors i del període mitjà de pagament mensual i acumulat a proveïdors, així com de les operacions
pagades i pendents de pagament de cada entitat i del conjunt de la Corporació Local.
L’àmbit objectiu de l’informe son les operacions comercials, de conformitat amb l’article 3 de la Llei
3/20014, per tant afecta principalment als capítols II i VI (despeses en Béns Corrents i Serveis i Inversions
reals), quedant excloses les obligacions de pagament contretes amb Administracions públiques. Queden
fora de l'àmbit de la Llei les operacions que no estan basades en una relació comercial, tals com les que són
conseqüència de la relació estatutària i de personal o les que són conseqüència de la potestat expropiatòria.

El Període mitjà de pagament dels efectuats en el trimestre, és l'indicador de la mitjana
del nombre de dies que s'ha trigat a realitzar els pagaments
PAGAMENTS. Per al càlcul del Període Mitjà de Pagament (PMP), tant de factures com
de certificacions, s’utilitza la següent fórmula:
∑ (Número de dies període de pagament x Import de l'operació)
PMP = ------------------------------------------------------------------------∑ Import de l'operació
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METODOLOGIA DE CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DE L’INFORME
DE MOROSITAT
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Número de dies període de pagament = (Data de pagament – Data d’entrada en el
registre administratiu).
Per determinar si les factures o certificacions s’han pagat dintre o fora del període legal
de pagament es realitzen les següents comprovacions:
- Si (Data de pagament – Data d’entrada en el Registre Administratiu) > 60 dies - Es
considera que la factura s’ha pagat fora de termini.
- Si (Data de pagament – Data d’entrada en el Registre Administratiu) < 60 dies – Es
considera que la factura s’ha pagat dintre del termini.
PENDENT DE PAGAMENT. Per al càlcul del Període Mitjà del Pendent de Pagament
(PMPP), tant de factures com de certificacions es pren la següent fórmula:
∑ (Número de dies pendent de pagament x Import de l'operació)
PMPP = ------------------------------------------------------------------------∑ Import de l'operació

Número de dies pendent de pagament = (Data final del trimestre – Data d’entrada en
registre administratiu).
Per determinar si les factures o certificacions s’han pagat dintre o fora del període legal
de pagament, es realitzen les següents comprovacions:
- Si (Data fi de trimestre – Data d’entrada en el Registre Administratiu) > 60 dies - Es
considera que la factura pendent de pagament es troba fora del termini legal de
pagament.
- Si (Data fi de trimestre – Data d’entrada en el Registre Administratiu) < 60 dies – Es
considera que la factura pendent de pagament es troba dintre del termini legal de
pagament.
Terminis de pagament

Article 216 Pagament del preu.
4. L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les
certificacions d'obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels
béns lliurats o serveis prestats, sense perjudici de l'establert en l'article 222.4, i si es demorés, haurà d'abonar
al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització
pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Perquè pertoqui l'inici del còmput del termini
per a la meritació d'interessos, el contractista deurà haver complert l'obligació de presentar la factura davant el
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L’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, redactat per la
disposició final primera de la Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació dels Fons
per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors, disposa:
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registre administratiu corresponent, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies des de
la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei.
Sense perjudici de l'establert en els articles 222.4 i 235.1, l'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra
o els documents que acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis
prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei, excepte acord exprés
en contrari establert en el contracte i en algun dels documents que regeixin la licitació, sempre que no sigui
manifestament abusiu per al creditor en el sentit de l'article 9 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per presentar la factura davant el registre
administratiu, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins a transcorreguts trenta dies des de la data de presentació
de la factura en el registre corresponent, sense que l'Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat
el corresponent abonament.

L'Administració, per tant, disposa d'un termini màxim de pagament de 60 dies en total,
desglossat en 30 dies per aprovar les factures o certificacions presentades al registre
administratiu i 30 dies des de l’aprovació per procedir al pagament del preu sense
incórrer en mora.
INFORME
Es detalla a continuació la informació corresponent al 4t trimestre de 2017 que posa
de manifest que aquest Ajuntament, a data 31 de desembre de 2017, compleix
amb els terminis de pagament a proveïdors previstos legalment.

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

Nombre
859
23
882

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

35,30
Nombre

4 TRIM.2017

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
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Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Nombre
454
454

1.269.714,29

Import total
0,00 €
Import total
776.330,28
776.330,28

Dies
17,51

De conformitat amb l’article 16 de l’Ordre Ministerial HAP/2015/2012 l’informe s’ha d’enviar al Ministeri
d'Economia i Hisenda, a través de Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades
Locales, abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any (enviat 31/01/18).

3 TRIM.2017

PAGAMENTS REALITZATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

Maria Abarca Martínez

Total pagaments

Signatura 1 de 1

0

Import total
1.229.478,87 €
40.235,42 €
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Nombre
1022
30
1052

Import total
1.234.737,39 €
31.854,27 €
1.266.591,66 €
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Terminis de pagaments
Període mitjà de pagament

Dies
41,8348
Nombre

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments
Terminis de pagaments
Període mitjà de pagament

0
Nombre
282
7
289

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

Nombre
885
19
904

0
Nombre
472
2
474
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PENDENT DE PAGAMENT

Nombre
873
4
877
Dies
38,66

Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament
PAGAMENTS REALITZATS
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4t TRIM.2016
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Import total
1.037.859,54 €
103.478,60 €
1.141.338,14 €

Import total
0,00 €
Import total
633.804,22 €
22,39 €
633.826,61 €

Dies
19,4468

Període mitjà de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

616.659,43 €

Dies

Terminis de pagaments

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Import total
610.695,43 €
5.964,13 €

40,9484

Nombre
1r TRIM.2017

0,00 €

Dies
18,4643

Nombre
2 TRIM.2017

Import total

0
Nombre
316
(*) 11
327

Import total
1.466.785,84 €
371,77 €
1.467.157,61 €

Import total
0,00 €
Import total
486.113,42 €
9.713,97 €
495.827,39 €

Dies
19,01
Nombre

Import total

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

783
3

1.254.222,60 €
753,72 €

Total pagaments

786

1.254.976,32 €

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

36,91
Nombre

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

0
Nombre
383
1
215

Nombre
819
7
826

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

38,43

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
Total pagaments

0
Nombre
215
0
215

Nombre
818
6
824
Dies

Període mitjà de pagament

38,51
Nombre

TRIM.2016
INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

PENDENT DE PAGAMENT

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament

0
Nombre
243
0

Total pagaments

243

Terminis de pagament

Dies
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Import total
973.205,91 €
186,58 €
973.392,49 €

Import total
1.046.726,14 €
95.040,48 €
1.141.766,62 €

Import total
0,00 €
Import total
451.348,54 €
€
451.348,54 €

Dies
18,11

Terminis de pagaments
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PAGAMENTS REALITZATS

0,00 €

Dies
14,61

Nombre
3r TRIM.2016

Import total

Import total
952.059,71 €
8.743,87 €
960.803,58 €

Import total
0,00 €
Import total
573.533,55 €
€
573.533,55 €

La Pau,5 (08757)
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Període mitjà del pendent de pagament

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

21,25

Nombre
796
11
807

Terminis de pagaments

Dies

Període mitjà de pagament

42,56
Nombre

1 TRIM.2016

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament
Període mitjà del pendent de pagament

0
Nombre
223
4 (*)
227

Import total
1.102.227,69 €
12.184,78 €
1.114.412,47 €

Import total
0,00 €
Import total
393.645,63 €
1.929,09 €
395.574,72 €

Dies
19,40

(*) Compensació de deutes

14. Donar compte d’altres resolucions d’Alcaldia i/o assumptes de
competència plenària.
1. Donar compte violència masclista.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Carme Benito.
Carme Benito
En el que porten de 2018 ja porten 3 dones mortes per violència masclista dins de l'àmbit
de la parella. Però volen fer un breu resum de dades de Catalunya del 2017 que els
proporciona el departament d'interior que ens ajudarà a no quedar-nos només amb la
punta de l'iceberg (els femicidis) i poder a entendre tota la dimensió del problema de la
violència masclista.

2. Del decret d’alcaldia 2018/126 de data 01.02.2018, nomenament mitjançant el

procediment de màxima urgència en la plaça de tècnic mitjà de recursos
humans.
“DECRET
En data 30 d’agost de 2016 i responent a la petició formulada per l’Ajuntament
d’Esparreguera s’adscriu, mitjançant decret de l’Alcaldia 1667/2016, en comissió de serveis
a la funcionària d’aquest Ajuntament Sra. P.M.V. (LOPD), tècnic mitjà de recursos humans,
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A Catalunya durant el 2017 en violència masclista en l'àmbit de la parella hi ha hagut un
total de 12.907 víctimes ateses. Finalment va haver-hi 9 víctimes mortals, de les quals
només 3 havia denunciat prèviament.
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per un període inicial d’un any, a comptar des del 19 de setembre de 2016, amb possibilitat
de pròrroga per un altre any.
En data 28 de setembre 2016, per decret de l’Alcaldia 1857/2016, es nomena a la senyora
L.F.L. (LOPD), mitjançant procediment per màxima urgència, en la plaça de tècnic mitjà
de recursos humans, d’administració especial, subescala tècnica, grup A, subgrup A2, amb
un nivell de 21 als efectes de complement de destinació, adscrita provisionalment al servei
de recursos humans, lloc de treball núm. 20, amb data d’efectes 3 d’octubre de 2016.
En data 15 de setembre de 2017 per decret de l’Alcaldia 2017/1648, es prorroga per un
període d’un any, a comptar des del 19 de setembre de 2017 i fins el 18 de setembre de
2018, la comissió de serveis de la funcionària P.M.V. (LOPD).
El 15 de desembre de 2017, la senyora L.F.L. (LOPD) presenta sol·licitud amb número de
registre d’entrada 11423, comunicant la finalització de la seva relació laboral amb
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, a efectes 8 de gener de 2018. En data 12 de gener
de 2018 mitjançant decret de l’Alcaldia 31/2018 s’extingeix la relació administrativa de la
senyora Frías per baixa voluntària amb efectes 8 de gener de 2018. Donada la urgent
necessitat de cobrir la plaça vacant de referència s’ha procedit, a través de la Xarxa de
professionals de recursos humans de la Diputació de Barcelona (Xarxacorh) a fer pública
l’oferta existent sense que fins a la data s’hagi presentat cap interessat. La secretaria
accidental ha emès informe de data 29 de gener de 2018. El regidor delegat de règim
interior ha emès informe de data 30 de gener de 2018 proposant que la senyora C.LL.M.
(LOPD), qui actualment presta funcions en el departament de recursos humans, sigui
nomenada en la plaça vacant de tècnic mitjà de recursos humans, a efectes de suplir així
les necessitats de personal urgents i inajornables del servei. El servei de recursos humans
ha emès informe de data 30 de gener de 2018 en relació a la situació d’excedència per
d’incompatibilitat de la senyora C.LL.M. (LOPD). Aquesta Alcaldia, en ús de les
competències atribuïdes per l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
RESOL

SEGON. Nomenar a la senyora C.LL.M. (LOPD) DNI (LOPD), com a funcionària interina,
mitjançant el procediment de màxima urgència, en la plaça de tècnic mitjà de recursos
humans, d’administració especial, subescala tècnica, grup A, Subgrup A2, amb un Nivell
21 als efectes de complement de destinació, adscrita provisionalment al servei de recursos
humans, lloc de treball núm. 20, amb data d’efectes 1 de febrer de 2018.
TERCER. Determinar que el cessament com a funcionària interina es produirà per la
concurrència de qualsevol de les circumstàncies següents:
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PRIMER. Atorgar a la senyora C.LL.M. (LOPD) amb DNI (LOPD) excedència en relació a la
plaça d’auxiliar administratiu que venia ocupant en règim laboral indefinit, a jornada
completa, per incompatibilitat amb la plaça de tècnica mitja de recursos humans que
ocuparà en règim laboral d’interinitat, a jornada completa; amb efectes a 31 de gener de
2018.
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1. Finalització de la comissió de serveis atorgada a la Sra. P.M.V. (LOPD) amb la seva
reincorporació del seu lloc de treball.
2. La cobertura de la plaça mitjançant el procés de selecció, que de conformitat amb la
normativa aplicable en cada moment sigui més adient per a la seva cobertura.
QUART. Determinar que la dedicació serà a jornada completa de 37,5 hores setmanals de
promig en còmput anual, distribuïdes de dilluns a divendres, tal i com queda indicat a
l’horari general dels pactes de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Corbera
de Llobregat.
CINQUÈ. Determinar que la funcionària percebrà unes retribucions de //33.090,26.-//
euros bruts anyals, en concepte de salari base 13.166,02 euros bruts que inclouen dues
pagues extraordinàries, en concepte de complement de destí 6.760,32 euros bruts, en
concepte de complement específic 8.552,60 euros bruts i en concepte de complement de
productivitat 4.611,32 euros bruts. Les quantitats a percebre seran proporcionals a la data
d’inici del nomenament i, sense perjudici de l’antiguitat.
SISÈ. Determinar que la senyora LL. (LOPD) s’ha de donar d’alta al Règim General de la
Seguretat Social i per tant tindrà la seva protecció social mitjançant aquest règim.
SETÈ. Autoritzar i disposar la despesa a càrrec a la corresponent partida del vigent
pressupost municipal.
VUITÈ. Donar compte al proper ple, i realitzar la corresponent publicitat als respectius
diaris oficials (BOP i DOGC).
NOVÈ. Notificar aquest acord a les persones interessades.”

3. De l’aprovació per part del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, en sessió de 28 de novembre de 2017, de l’aprovació definitiva de
les Bases i Directrius Reguladores del Programa Metropolità de suport a les
polítiques socials municipals 2016-2019 2a convocatòria.

-

De la modificació definitiva de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa
metropolitana per a la presentació de serveis i realització d’activitats
ambientals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

-

De la modificació definitiva de l’Ordenança Fiscal reguladora del Tribut
Metropolità, segons el text aprovat inicialment.

-

De la modificació definitiva de l’Ordenança Fiscal reguladora de les
Taxes metropolitanes de tractament i disposició de residus municipals
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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4. De l’aprovació per part del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, en sessió de 19 de desembre de 2017, dels assumptes següents:
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5. De l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament d’Abrera en sessió de 30
d’octubre de 2017, de la Moció de condemna a la violència policial de l’estat a
Catalunya i sobre l’empresonament dels presidents de les entitats Òmnium
Cultural i Assemblea Nacional Catalana.
6. De la publicació en el DOGC del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de Barcelona, en data de resolució 2 d’octubre de 2017,
de la resolució GAH/228/2017 de 19 de setembre de creació i classificació dels
llocs de treball de tresoreria de classe única de determinades corporacions
locals, com a llocs de treball reservats a personal funcionari d’Administració
local amb habilitació de caràcter nacional de la sub escala d’intervenció
tresoreria, que s’han de proveir pel sistema de concurs.
15. Donar compte renúncia regidor municipal.
Es dona compte de l’escrit de renúncia presentat pel regidor Èric Blanco Moragas el 5
de febrer de 2018 (registre d’entrada 1003/2018), que es transcriu a continuació:
“Dades del Sol·licitant/Interessat [...]
Dades de la Sol·licitud
Exposo: Aquest escrit dirigit a l’alcaldessa de Corbera, senyora Rosa Boladeras. Jo,
Èric Blanco i Moragas, regidor d’aquest ajuntament pel grup de CDC, que va prendre
possessió de l’acta de regidor en acta de la sessió constitutiva del nou ajuntament
celebrada el dia 13 de juny de 2015.
Sol·licito: Que per motius de caire personal i professional els prego acceptin la meva
renúncia al càrrec de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, i en conseqüència a tots
els càrrecs que ostento per delegació, per tenir l’esmentada condició de Regidor, i es
procedeixi tan bon punt sigui possible a realitzar tots els tràmits preceptius i
administratius per a la seva efectiva acceptació de renúncia a l’acta de regidor. Rebeu
una cordial salutació.”

Pol Ejarque
Diu què primer de tot disculpar a l’Èric què per motius laborals no pot ser allà i ha escrit
diverses paraules perquè ell les expressi al Ple. Llegeix l’escrit.
“A la presidenta del Ple, senyora Rosa Boladeras, als Companys i companyes regidores
d'aquest ajuntament, a la ciutadania de Corbera:
Avui poso final a molts anys de representació i dedicació a la política de Corbera. Ho faig
per qüestions personals i forçat per les exigències professionals, amb el vistiplau del grup
de treball i sobretot, al tenir assegurat i garantit un bon relleu tant amb el Pol com amb la
companya Jordina Ribó.
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.
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També en aquest punt precís, inicio el meu primer exercici d'autocrítica. La política ha de
ser un exercici de servei al bé comú, a la cosa pública, com a valor inalienable de la nostra
societat. Malgrat aquestes premisses, jo he estat clarament massa temps, per tant demano
disculpes.
Tothom sap que vaig iniciar aquest camí de la política, ja fa molts anys a ERC, però va
arribar el moment on se'm va plantejar un dilema, o canviar les meves conviccions o
canviar de partit, vaig optar per aquesta segona opció, perquè em permetia seguir tractant
el partit com una eina i no com una estructura limitant, d'obligada obediència . Per a mi
els partits no són res, i les persones ho són tot. Del meu pas pels últims mesos de
Convergència i dels primers temps del Partit Demòcrata m'enorgulleix la feina que hem
pogut realitzar per tal de rejovenir i renovar unes estructures i un relat politicosocial, que
ha volgut adaptar-se a una realitat que ens anava superant a totes les organitzacions
polítiques. El gran actiu d'aquest procés, és sens dubte que hem après a arrossegar les
farragoses estructures dels partits, i per primera vegada s'han posat a remolc de la
ciutadania. Això ha provocat un dels majors canvis sociopolítics i més transcendentals del
segle, canviant el mapa dels partits polítics, majories, i sacsejant les estructures de poder
del país.
En aquest sentit ja ho hem parlat, el PDECAT ha de seguir la seva evolució cap a una
organització més transversal, abandonant definitivament les dinàmiques antigues i
excessivament tancades dels partits tradicionals. No volem ser un partit fort, volem ser
una societat forta, potser per això caldrà seguir evolucionant cap a fórmules polítiques més
transversals i capaces de fer convergir i unir persones bones i idees brillants.
En l'àmbit municipal me'n vaig en un moment no exempt de singularitat, però la vida és
així de capriciosa, i les meves responsabilitats personals i professionals, després de tants
anys han de passar ara si, necessàriament per davant de les pròpies conviccions o
responsabilitats polítiques.
Dels anys com a regidor de govern, m'emporto les aportacions personals, però sobretot
col·lectives, els petits avenços que hem aconseguit treballant colze a colze amb les moltes
persones que he conegut durant aquests anys. I torno a demanar disculpes pels meus
desencerts, que també hi han estat presents.
És evident que avui és un dia on es debatrà el pacte de govern amb el PSC. Un pacte que
ha estat criticat. Potser ens hem equivocat, o potser només no ho entendran aquells que
els hi fa por la responsabilitat i el compromís. Som conscients del desgast que pot provocar
en les sigles, però cap de nosaltres te ambicions polítiques, però mantenim intactes les
conviccions per capgirar les coses. Si som capaços de desenvolupar un ambiciós pla
d'obertura de la institució, de transparència, d'activació dels consells de participació que
seguint l'esperit del qual demanàvem en les nostres mocions, aquests consells han
d'arribar a esdevenir veritables consells de decisió dins els nostres plans d'implementació
d'una democràcia participativa i plena .
Si som capaços de revisar a Fons els pressupostos d'inversions i redistribuir-los millor social
i territorialment, si som capaços d'ajudar al teixit dinamitzador del territori, si som capaços
de fer de la comunicació dels mitjans locals un actiu adaptat a les noves generacions, si
som capaços d'aprovar una directriu de contractació amb criteris de transparència, socials
i ambientals, si som capaços de fer realitat la nostra moció per a crear un nou reglament
de consultes on donem més veu a la ciutadania i el convertir en l'òrgan decisori del les
grans decisions del nostre municipi, si aconseguim que grans contractes hagin de passar
per control informatiu ciutadà i sigui la ciutadania la que finalment decideixi el seu futur,
si som capaços de començar a canviar el paradigma del qual ha de ser la governança del
futur, ja valdrà la pena. La política no és justa amb aquells que són valents, nosaltres no
tenim por d'assumir responsabilitats i intentar canviar les coses.
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Entenem que la política municipal va de gestionar el dia a dia de les persones, també en
aquest estat d'excepció. I després de mesos de bloqueig, de menysteniment i d'absoluta
negativa per part de la resta de partits independentistes per tal de liderar una alternativa
de govern republicana ( on fins i tot públicament i a través d'un article a la premsa del
Baix van donar per absolutament descartat cap pacte de govern amb el PDeCat, ens vam
decidir a donar un pas endavant, per allò que dèiem de la responsabilitat i el compromís.
Si avui Corbera no te un govern republicà és perquè els partits independentistes majoritaris
no ha volgut liderar un govern, ja sigui pels intransigents prejudicis contra mi (malgrat que
jo vaig oferir fer un pas al costat) ja sigui per l’excessiu sectarisme ideologic de la CUP.
Nosaltres hem proposat aquest canvi des de fa molt, des del mateix inici del mandat. Vam
posar els nostres dos regidors a disposició de qualsevol govern d'obediència republicana.
Sense cap problema avui podem reconèixer que el PDeCAt ha votat al senyor Albert
Cañellas com a alcaldable de Corbera en dues ocasions (en el Ple de constitució de 2015 i
en el de traspàs d'alcaldia el juny de 2017. El PDeCat de Corbera pot fer això perquè respon
a persones i a idees i no a prejudicis ni morals ni polítics. Malgrat el vot en aquestes dues
ocasions pel candidat de la CUP, ERC va decidir optar legítimament en tot dos casos per
un govern més convencional amb el PSC.
De tots és sabut que ERC va trencar fa uns mesos el pacte de govern amb el PSC, des de
llavors el bloqueig a l'ajuntament sense majories ha estat absolut. Calia que el PSC fes un
pas més i inequívoc, tal com ja li havíem demanat a Plens passats on es condemnés de
manera inequívoca l'aplicació dictatorial de l'article 155, i es demanés l'alliberament dels
presos polítics. Fins ara no s'havia aconseguit aquesta condemna. Aquests dos punts van
ser els primers que vàrem posar sobre la taula per a començar a negociar, i hem de posar
de manifest que el PSC en cap cas ho va dificultar. La política va d'això, de parlar, negociar
i aconseguir acords des de la diversitat. En aquest sentit vull fer un reconeixement públic
a ERC i al PSC, que van ser capaços de fer política per, des de la diversitat d'idees permetre
l'exercici legítim del vot en el referèndum del 1-0ct.
"Creiem que la millor manera de defensar les institucions és no deixant-les". No són
paraules meves, són paraules dels regidors d'ERC al govern de Sant Just Desvern
justificant la continuïtat del pacte de govern amb els socialistes, que els permet també
donar continuïtat a la representació del municipi a l'AMI. En un municipi on ni tan sols es
va permetre les votacions als col·legis electorals però malgrat tot es manté el pacte de
govern PSC-ERC.

Per tant, acceptem amb humilitat les crítiques a aquest pacte per part de la ciutadania,
però
no
hi
havia
alternatives
possibles
en
aquest
moment.
Només llenço una reflexió. Si dues persones joves com el Pol i la Jordina, han pogut canviar
un pla d'inversions on revertirem les grans inversions en projectes mitjans i microprojectes molt més necessaris per a la ciutadania. Si hem pogut crear una regidoria de
participació i transparència per assentar les bases del que ha de ser la nova gestió pública
del futur, amb absoluta transparència i empoderant al poble per a participar activament
de les decisions importants i transcendents del municipi. Si han pogut aconseguir la
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Podem entendre les critiques, i la incomprensió de la ciutadania, però no podem acceptar
les crítiques d'aquells que com el PDeCAT continuen governant amb el PSC a molts
municipis. Fins i tot, crec que avui ningú es qüestiona que ERC es postuli amb certes
complicitats amb el155 per governar un ens tant important com l'Àrea Metropolitana de
Barcelona al costat del PSC del senyor Balmón (membre de la direcció del PSC) o amb el
partit de la senyora Colau.
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condemna explícita i incondicional dels demòcrates a l'aplicació del 155 en totes les seves
formes, i demanar la llibertat dels presos, des de la diversitat de partits que conformen el
govern. Si això ho han pogut aconseguir dues persones joves d'un partit jove, que no
podríem fer-hi tots i tots junts? Que no podríem aconseguir les forces republicanes unides
sense recels.
Abandonem els prejudicis, seiem totes a parlar, canviem les fórmules i maneres de
governar i construïm una república de tots i per totes també des del municipalisme. Sense
deixar-se ningú pel camí, amb el concurs de tots els demòcrates.
Vull agrair especialment el meu pas per aquesta institució fent un homenatge a les grans
treballadores i treballadors, als companys i regidores amb els que he compartit molts
moments. Vull fer un esment especial al Juan Ramon Nieto regidor i Company de govern
del partit URBACOR, que ens va deixar en acte de servei, una gran persona en la cerca
constant del consens. A l'exregidor Salvador Domingo, persona intel·ligent i especial, que
em va ajudar en moments complicats. A l'Antonio Moreno sense tu la política no seria el
mateix, que la força sempre t'acompanyi.
Finalment gràcies als meus fills per la paciència i les absències, i molt especialment a la
meva companya, que sempre hi és. Tu m'has ensenyat a ser millor persona, més plural i
absolutament compromesa en els valors de la igualtat i el feminisme intel·ligent.
Agraïments no menys sentits a tots aquells amb els que he treballat o han estat adversaris
polítics, d'això m'emporto els moments cordials que hem compartit tot lluitant des de les
nostres diferències pel bé del nostre municipi.
En allò que he encertat al llarg dels anys no demano agraïments, era la meva obligació,
però en allò que no he fet bé o m'he equivocat demano disculpes, sinceres disculpes per
les meves imperfeccions mai voluntàries. També demano disculpes per no ser avui aquí,
però les meves obligacions professionals m'obliguen a ser lluny d'aquí, però molt a prop
dels companys empresonats.

Alcaldessa
Al no haver-hi cap intervenció, desitja al senyor Blanco el millor per la seva trajectòria
professional i en la vida personal. Aquesta renúncia es tramitarà a la Junta electoral central
perquè procedeixi a enviar la credencial del proper regidor, en aquest cas regidora, què
prendrà la possessió en el proper Ple què hi hagi. Dóna pas a l’apartat de precs i preguntes.

16. Precs i preguntes.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
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Finalment, es fa efectiu un relleu que permetrà donar pas a una nova generació de polítics.
A la Jordina i al Pol, us emplaço a què treballeu amb l'oposició amb el mateix esperit obert
que ho feu amb els companys de govern. Assumiu les crítiques amb humilitat per aprendre,
gestioneu-les per ser més forts, i aprofiteu la vostra intel·ligència i valors per a fer de
Corbera un poble més pròsper i més just i més ric social i econòmicament. Visca la
democràcia, la república catalana i la llibertat.”
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Antonio Moreno
Diu què vol fer un prec. Primer dir què la carta que ha llegit el Pol, li sembla què hi ha una
part molt important en la carta què l’Èric posa un ventilador i es queixa dels què estan a
l’oposició i estan per la república de Corbera i la república de Catalunya. I aquesta segona
part no està d’acord amb ell. I li diu al Pol, què des de el punt de la seva intel·ligència i de
la seva dignitat i a la companya quan entri, Jordina què no la coneix, facin el què hagin de
fer què no hi ha polítics presos com pensen els socialistes sinó que hi ha presos i preses
polítiques i encara aniran més. I per tant no pot barrejar-se amb aquesta gent. Tot és
mentida, el 155 lo han promogut ells i amb molta alegria el bailarín ese que tienen de
secretario general. És dirigeix amb ell i creu què el què ha de fer és deixar aquest govern,
donar un pas enrere i si l’oposició no vol no governar com sembla què s’ha presentat a les
eleccions per no governar, doncs ser una part més de l’oposició. Que guanyen la resta de
partits què estan per la independència i per la república de Catalunya que ell hagi fet
aquest pas, res. Dos centes cinquanta persones s’assabenten del que ha fet, properes
eleccions els votaran igual però què passaria i ja no parla amb ell, parla amb algú, parla
amb els companys d’esquerra i amb si mateix, però que passaria, quanta gent
s’assabentaria si el què fan és deixar fora aquest govern escandalós què porta molt temps.
Es beneficiarien quinze mil habitants de tota Corbera i no dos cents o tres cents ara. Amb
ell això de la dignitat i tenir el valor de la dignitat, no. Aquí venen a fer política, política
digna és possible. Però la dignitat religiosa en el sentit de dir què aquests tenen la culpa
perquè entren al govern, no entren al govern, no està d’acord. Ell creu que encara és
possible què si l’assemblea de la CUP plantegen què és millor fer un pacte amb CDC si
deixa el govern o mantenir el govern de la Boladeras, per majoria absoluta desitjaran què
se’n vagi ja d’aquest govern. Està segur, la gent de la CUP pensa així i en política tenen
què fer el balanç què és el pitjor i què és el menys dolent i això de ser tan puristes en
política li sembla què no és correcte. Ell creu què, sincerament companys, què ha estat
aquests dos anys en el 99% acompanyant-los amb ells, venir a fer política, no només
presentar Mocions o fer treball, però sobretot venir a fer política per canviar Corbera, per
canviar el municipi i el municipi es canvia amb política i estratègia política. I l’estratègia
política de ara, d’aquest moment, passa per treure de l’Ajuntament perquè són majoria,
aquest govern desastrós i fer el difícil què es fer en política. No fer oposició i estar allà,
sinó governar i fer política. Tenen un any i mig per crear bases. Les bases en Corbera,
poden deixar què els endeutin amb 6.000.000 € més pel futur, de la forma què ho fan
constantment. I avui, els hi diu sincerament als dos grups majoritaris d’esquerres i què
són republicans, avui han guanyat perquè falten dos persones. Si aquí estigués el Olarte
del PP i tal no guanyen res. Saben què quan estigui el del PP els guanyaran sempre. Si han
fet pacte no l’importa, el què si l’agradaria és què no posa als del CDC en el mateix lloc
que a la resta del govern socialista. Ell creu què ara han fet una cosa molt desastrosa però
han demostrat, ell està segur què a la seva assemblea s’ho plantegen, no a manipular-la
sinó a dir què és lo millor per la gent què pensa i la seva i la d’esquerra republicana,
votarien per un govern republicà. I si algú no es sent bé, doncs se’n va i dóna suport. Ell
podria estar fora i sempre donaria el seu suport. I així també podria governar un govern
diferent a aquest. Torna a dir, no ha vingut per donar lliçons i fer Mocions des de l’oposició
què ja saben on van les Mocions. Les Mocions van a l’escombraria, difícilment fan res amb
les Mocions. Què també tenen què fer-les i demostrar què tenen vàlua per fer-ho. Però
han de fer política i no faran política amb aquesta actitud què tenen. Els hi diu sincerament,
ja ho ha dit per activa, per passiva, en reunions privades i avui ho diu públicament. Corbera
no mereix una oposició majoritària què no vol governar. El poble no mereix ningú de
nosaltres sinó volen governar, és com es canvien les coses. Fixin què ell ha demanat què
facin dues pancartes i no les faran. Ara demanarà si es possible què es voti fer un parell
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de pancartes per al dia 8 de març i encara què votin què si, no ho faran perquè el govern
té totes les privatives i sempre han sigut així. Tenen què governar, és la única forma de
canviar Corbera. I els hi diu sincerament, són déu per tant sobra un. Ho diu sincerament
segurament perquè és molt clar i molt incisiu i perquè ja porta molts anys allà veient de
què va tot aquest tema. Ell els donarà suport, estarà fora, amb nou no fa falta tenir deu
persones. Però si us plau ara els carreguen al CDC estaran tres mesos què mal.., vota a lo
mateix.. Què volen què votin si estan al govern, doncs el què diu (posa un exemple). Per
tant no es fiquin amb el CDC, fiquin amb tota l’oposició què són incapaços de fer un govern.
I aquest és el tema clau i els hi diu amb tota la sinceritat del mon, han de ser capaços de
fer un govern alternatiu i no mereixen ser regidors de Corbera perquè Corbera no mereix
estar aquí i fer el què fan. O governen o van cap a casa i res més companys, ja està molt
cansat i li torna a venir lo seu i se’n va a casa.

Xavier Miquel
Diu què ells voldrien fer una pregunta, un prec al govern. Abans, des de l’assemblea local
de la CUP voldrien mostrar la seva solidaritat i el seu caliu a la seva companya Ana Gabriel
què ha hagut d’exiliar-se a Suïssa per una situació de persecució política què està vivent
en aquests moments en nostre país. No és la única, hi ha molta més gent. Tota la solidaritat
amb aquesta gent, la solidaritat i el caliu què poden enviar a en Jordi Cuixart, Jordi
Sánchez, Quim Forn i Oriol Junqueras, més de quatre mesos a la presó. Malauradament
avui han conegut la notícia què el govern espanyol en la seva llarga llista negra de tradició
antidemocràtica contra la llibertat d’expressió, ha condemnat a un rapper a tres anys i mig
de presó, què si les coses no canvien molt haurà de acomplir íntegrament i entrar en els
propers dies per injuries a la corona. Des de aquí enviar-li tota la seva solidaritat i tot el
seu caliu. I per això, recordar a més avui què fa quinze anys del tancament mano militar
de l’únic diari què hi havia en llengua euskera, “Egunkaria”, una pàgina més d’aquesta
història negra contra la llibertat d’expressió què mai ha desaparegut de l’Estat espanyol. I
la pregunta referida era quin és la política d’habitatge què s’està fent actualment des de
l’Ajuntament de Corbera. Ho diuen perquè consideren què la situació dels lloguers què està
repercutint a la ciutadania de moltes ciutats i molts pobles de Catalunya, comença a arribar
a Corbera. Els llogues començant a estar pels núvols. La bombolla immobiliària què en el
seu moment va ser per temes hipotecaris ara s’està revertint al lloguer. Què s’està fent
des de l’Ajuntament, què es pensa fer. Demanen què hi hagi un pla de xoc o alguna
comissió o alguna cosa perquè creuen què és molt important desenvolupar algun tipus de
política en aquest sentit. Creuen què no s’està fent suficient per això pregunten. Què està
passant amb la situació dels pisos i les cases buides en mans dels bancs. Des de la CUP a
nivell de la Generalitat de treball d’habitatge s’han fet algunes propostes que inclouen
l’expropiació directa i alguna esquerda legal d’expropiació directa d’aquests pisos o cases
en mans de bancs. Tot el tema de les llistes d’espera gairebé a dos anys que hi ha als pisos
de protecció oficial fins i tot ja ho van criticar en el seu moment, què l’Ajuntament els pocs
habitatges què tingui els vengui a preu de saldo. Els preocupa aquesta situació, creuen
què és important posar-hi remei i què s’està fent i què hi hagi un pla de xoc per prevenir
la situació què ja comença a esdevenir a Corbera.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Montserrat Febrero.
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
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Montserrat Febrero
Diu què volen saber si a finals de setmana tindran els pressupostos, com els va comentar
a l’assessora i quan està previst fer el Ple de pressupostos.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Diu què aquesta setmana fa un any de la inauguració del bus nocturn, voldria saber
resultats, quin balanç es fa. No només en quant a quantificar viatges sinó si aquest balanç
marcarà el fet d’una continuïtat o no. També vol saber quina decisió s’ha pres en relació a
la inclusió del municipi en el sistema tarifari en la primera corona de l’àrea metropolitana.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Arturo Martínez.
Arturo Martínez
Diu també referit als pressupostos saber si la quantitat que estarà prevista a la partida que
correspon al conveni del Consell Comarcal pel SAD, servei d’atenció domiciliària, si
correspondrà a la quantitat signada i acordada. Un altre pregunta és si ja tenen data d’inici
prevista per l’ampliació del Casal de la Gent Gran de les Magnòlies. Finalment si havien
començat, en relació al Pla d’Igualtat de l’Ajuntament, les tasques d’avaluació del pla què
hi havia fins ara de cara al nou pla què es té què implantar.

Jordi Anducas
Diu què no tenia preguntes, tenia dos precs, un sobre política local de joventut i l’altre
sobre la política de dinamització econòmica. Sobre la política local de joventut, dir què les
polítiques de joventut han estat presents a l’Ajuntament de Corbera des del seu inici a
nivell municipal si bé al principi aquestes polítiques eren més aviat minses i molt inserides
en l’Àrea de Cultura. Amb el pas del temps han anat adquirint rellevància i constat la
necessitat d’unes polítiques mes properes i participatives. Des de l’any 2015, amb l’entrada
del nou govern municipal i la finalització del darrer pla de joventut (2012-2016) i sobre tot
degut a la millora de les finances municipals a partir del 2017 van permetre generar
il·lusions en el camp de les polítiques destinades als joves de Corbera de Llobregat. Durant
els anys 2016-2017 des de l’Àrea Joventut s’ha anat treballant amb els joves de Corbera
per esbrinar quines són les seves percepcions i necessitats per tal d’aconseguir les seves
expectatives. Des del mes d’octubre del 2017 està llest per l’aprovació municipal el nou
Pla local de joventut què recull aquesta feina de diagnosi i participació. Durant el 2017 es
van pressupostar els recursos necessaris per a la construcció d’un casal de joves,
aconseguint una vella reivindicació del jovent de Corbera. En segon lloc es va iniciar el
procés de aconseguir recursos humans per executar polítiques per incidir en les necessitats
i problemàtiques dels joves de Corbera, la previsió era que a l’any 2017 aprovar el Pla de
joventut i durant el 2018 s’acabés el procediment de contractació dels professionals en
polítiques destinades a la població dels joves i previsió de finalitzar les gestions iniciades
amb la societat Sant Telm per poder iniciar la construcció del nou casal de joves en una
de les plantes de l’edifici propietat de la societat perquè es va decidir què era el lloc més
idoni. Per tant els precs, el primer insten a l’alcaldessa de Corbera de Llobregat i al regidor
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Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
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L’alcaldessa
Respon en quant a la política d’habitatge, les competències municipals són limitades.
Comparteixen la preocupació què expressen, Corbera no té un parc d’habitatge de lloguer
suficient i la dinàmica alcista dels preus es preocupant. Estan gestionant de forma acurada
dels 36 pisos de lloguer i ajuts de lloguer a les persones que tenen dificultats de poder
pagar, tant a pobresa energètica amb pagament de factures de subministraments com
ajuts puntuals de lloguer. Convé impulsar polítics i s’hauria de fer des de un abast molt
mes ampli què hauria de ser Catalunya, els pobles d’una dimensió així no poden fer front
a aquest problema. El parer de l’equip de govern i d’ella ha estat que si l’administració fa
habitatge públic ha de ser de lloguer i no de renda. L’Ajuntament no pot avançar una
inversió que no té manera de finançar-la. Qualsevol iniciativa què puguin aportar serà
benvinguda. De la política d’habitatges buits d’entitats bancàries, han tancat ara el resum
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de joventut què en la màxima brevetat possible porti aquest Ple el Pla local de joventut
2017-2020 perquè es sotmeti a votació i en el seu cas s’aprovi. Segon insten a l’alcaldessa
de Corbera de Llobregat i al regidor de joventut què en el pressupost de l’Ajuntament de
l’any 2018, pendent d’elaboració i aprovació, s’inclogui una partida econòmica suficient
destinada a la contractació del servei professional de dinamització i aplicació de polítiques
de joventut. I tercer, insten a l’alcaldessa de Corbera de Llobregat i al regidor de joventut
què durant el 2018 es tanqui l’acord amb la junta de la Societat Sant Telm per poder
obtenir la cessió d’ús a llarg termini, d’una de les plantes de l’edifici de l’esmentada societat
i es comenci la construcció del casal de joves en aquest edifici aplicant la partida
pressupostària d’inversió inclosa en el pressupost municipal de l’exercici 2017. Sobre la
política local de desenvolupament econòmic diu que Corbera hi viuen 14.439 habitants
segons les dades del 2017, població activa unes 6.700 persones de les quals 613 persones
estan aturades a finals d’octubre 2017. Una de les missions de la política municipal és
facilitar què tots els agents econòmics implicats tinguin les màximes facilitats per a que
generin activitat econòmica en el territori i llocs de treball. Des de juny 2015 les dades han
estat molt positives, hi havia aturades 706 persones i s’ha reduït la xifra en 93 persones,
un 13%. A Corbera hi ha actualment 2.688 llocs de treball actius dels que 1.359 són
assalariats i 1329 són autònoms. El resultat polític ha estat que els llocs de treball han
crescut en 83 (31 assalariats i 52 autònoms), en part aconseguit sobre el projecte de
Corbera de les quinze mil meravelles què entre l’any 2016-2017 les polítiques s’han centrat
en dinamitzar el teixit comercial, les iniciatives en turisme i el suport de l’emprenedoria i
cooperativisme amb la implementació de diversos projectes (“Céntric”, terrasses de
Corbera, noves fires i mercats i la construcció de “Corbera Àgora”). Aquesta dinàmica no
pot parar i té que millorar i estar dotada de més recursos i insten què no s’aturin els
projectes estratègics engegats des del 2015, sobre tot el projecte del “Céntric”, “Corbera
Àgora” i el què estava previst fer per l’any 2018 en quant a turisme. Insten en segon lloc
que el pressupostos 2018, pendents d’elaboració, incloguin un increment d’un 50% en les
partides destinades a la dinamització comercial i un increment d’un 100% en les partides
destinades a la promoció de continguts, espais i activitats relacionats amb turisme. Era el
compromís què tenien en el passat. Cal què l’Ajuntament juntament amb el Pessebre
Vivent iniciïn iniciatives per aprofitar millor el trànsit de persones què en la temporada
nadalenca s’acosten a Corbera, és reactivi el “Marquet vivent”. Segon, la creació del nou
centre d’interpretació de Corbera ubicat a les instal·lacions del bar de la Societat Sant
Telm. Tercer, la implementació del projecte “els camins de Corbera” per posar en valor els
actius de natura què tenen al voltant del poble. I per últim seguir impulsant amb més força
les iniciatives de turisme cultural com són “Lluciferum”, “Mercat de l’infern”, la festa major
d’estiu, “El mercat del bandoler” què també organitza Acopa.
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I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 23:06
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal. certifico.”
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
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del 2017 i el faran públic. Continuen amb les multes coercitives, alguns casos s’ha
aconseguit algun lloguer social però les entitats bancàries no estan en la seva majoria
disposades. També la majoria dels habitatges vinculats a les entitats bancàries són cases
unifamiliars distants del nucli què per segons quines famílies no poden mantenir els
consums ni de quina manera desplaçar, amb la Generalitat es va negociar perquè
gestionar-ho des de la Generalitat però els van contestar què aquets habitatges eren molt
difícil d’inclusió en un concepte d’habitatge social. Però aquest tema continua i estan oberts
i poden contribuir o donar impuls a iniciatives perquè què des de administracions
supramunicipals puguin legislar i ajudar en aquest sentit perquè des de el municipi no
tenen competències i hi ha una impotència manifesta en aquest tema.
Respon als pressupostos, en el decurs d’aquesta setmana se’ls hi facilitarà el projecte de
pressupostos, tot el llistat de partides i la dotació de despesa corrent i inversió. La partida
de personal s’està preparant. La idea seria al Ple ordinari del mes de març, proposen la
data del 27 de març i al 20 de març i hi hauria la Comissió Assessora. Aquesta setmana
tindran els documents, entenen què són encara documents de treball i estan oberts a la
negociació.
Respon a preguntes concretes del pressupost en quant a les partides de serveis socials què
ara són la seva responsabilitat, s’inclou tota la quantitat necessària per fer front a les hores
de SAD.
Respon a preguntes en quant a l’autobús nocturn també s’inclou en els pressupostos, com
estava previst. Les dades les poden passar amb una bona resposta amb franges horàries
determinades què pot ser no són les de l’inici però la valoració de l’empresa i la utilització
d’aquest servei és bona i s’ha anat consolidant per tant la voluntat és continuar.
Respon a la pregunta del sistema tarifari, continuen en que l’àrea metropolitana integrarà,
s’està desenvolupant el projecte i encara no s’ha finalitzat, però atenent a la sol·licitud de
36 municipis què són de la segona corona, integrarà els municipis en una primera corona.
Quan teòricament s’implanti ,la T mobilitat, seria una tarifa plana per tot el què es
considera primera corona o àrea metropolitana. Al límit d’aquest àrea començarien a
comptar els kilòmetres de la T mobilitat. Però aquest és un sistema, com feien referència
també en la seva Moció i què s’està estudiant. Ells ja es van manifestar a favor d’integrar-se
dins de la primera corona perquè el benefici es innegable i el preu de la T10 passa a ser la
meitat pràcticament.
Respon en quant al projecte de les Magnòlies, en aquest moment des de serveis tècnics
s’està tancant el projecte. S’ha encarregat tot el projecte de instal·lacions elèctriques,
climatització amb una empresa externa per incorporar-ho en el projecte i a l’espera de
tancar el projecte. Encara no hi ha data de l’inici perquè s’haurà de procedir a l’aprovació
del projecte.
Respon en quant els altres temes què s’han comentat i del Pla d’Igualtat i tota la resta de
coses què havien en marxa, ells continuen en la mesura de les seves possibilitats. Tots els
projectes què hi havia iniciats ja en cartera i tots el què presentava el senyor Jordi Anducas,
doncs continuen la seva dinàmica. En el cas de tots els projectes de Desenvolupament
Econòmic, el regidor acabarà de prendre possessió realment de l’Àrea i dels temes què hi
ha. Ja ha treballat en els pressupostos i per tant en la propera sessió podrà explicar
exactament quines coses assumiran des de l’Àrea, quin cost i quines prioritats establirà.
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La secretària, Maria Abarca Martínez
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