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El Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el dia 20 de febrer de 2018 va aprovar 
l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les dades de 
caràcter personal, és el següent:

“ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2017

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

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

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

I PART RESOLUTIVA

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

1. Aprovació acta de la sessió ordinària del Ple de 26 de setembre de 2017.

L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple de 26 de setembre de 2017 
amb el resultat següent:

Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés 
Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas (CDC),  Xavier Miquel i 
Pons (CUP), Montserrat Febrero i Piera (ERC), i Alfredo Prado García (PSC).

2. Aprovació acta de la sessió extraordinària del Ple de 20 d'octubre de 2017.
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L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple de 20 d’octubre de 2017 amb 
el resultat següent:

Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés 
Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas (CDC),  Xavier Miquel i 
Pons (CUP), Montserrat Febrero i Piera (ERC), i Alfredo Prado García (PSC).

3. Aprovació acta de la sessió extraordinària i urgent del Ple de 24 d'octubre 
de 2017.

L’alcaldessa demana que es passi a votació l’acta del Ple de 24 d’octubre de 2017 amb 
el resultat següent:

Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés 
Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas (CDC),  Xavier Miquel i 
Pons (CUP), Montserrat Febrero i Piera (ERC), i Alfredo Prado García (PSC).

L’alcaldessa dóna pas al quart punt del dia. 

4. Modificació de crèdits núm. 30/2017.

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

Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades  per a 
les quals la consignació en el pressupost ordinari és insuficient, i atès que hi han crèdits 
d’unes aplicacions pressupostàries de despeses no compromesos,  cal tramitar 
expedient de suplement de crèdit finançats amb baixes de crèdits d’altres partides del 
pressupost no compromeses.

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

Atès el que disposen els articles 8, 9 i 10 de les Bases d’Execució del vigent Pressupost; 
l’article 177 del  Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL),i els articles 35, 36, 37, 
38, 49, 50 i 51  del Reial decret  500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

Per tot l’exposat s’acorda:

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 30/2017 mitjançant:

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

Despeses que cal finançar:
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Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

_________ 24 311 22706 RECOLLIDA D'ANIMALS 
DE COMPANYIA 18.000,00 7.145,25 0,00 25.145,25

_________ 33 334 48903 TRANSFERÈNCIA 
SOCIETAT SANT TELM 25.000,00 825,00 0,00 25.825,00

    TOTAL 43.000,00 7.970,25 0,00 50.970,25

Finançament que es proposa:

Projecte
Aplicació 
pressupostària Descripció

Consignació 
actual Alta Baixa

Consignació 
final

_________ 24 312 22706
CONTRACTE 
SERVEIS 
PREVENTIUS

7.145,25 0,00 7.145,25 0,00

_________ 03 934 35200 INTERESSOS 
DE DEMORA 147.948,36 0,00 825,00 147.123,36

    TOTAL 155.093,61 0,00 7.970,25 147.123,36

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

Pel que fa a les baixes de crèdits, es consideren reduïbles les dotacions d’aquestes  
sense pertorbació del servei.

SEGON. Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del 
Text Refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

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

Alcaldessa:
L’alcaldessa procedeix al quart punt del dia, i dóna la paraula al Sr. Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón:
Dóna la bona nit a tothom, i demana l'aprovació de la modificació de crèdits per poder 
finançar unes necessitats que han quedat curtes amb el pressupost aprovat per 2017. 

Procedeix a l'explicació de les partides que requereixen aquesta modificació, la primera 
a la qual fa referència és la recollida d'animals de companyia, la qual argumenta 
insuficient per a fer front a les factures que en deriven d'aquest servei per el que queda 
d'any. Per això sol·licita una dotació de 7.145,00 € més a la partida original 
de 18.000,00 €, i aprovant una partida final de 25.145,00 € per poder complir amb les 
necessitats pertinents del servei. Quant a la segona modificació de partida, explica que 
fa referència a la subvenció que es dóna a la Societat Sant Telm, que inicialment és de 
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25.000,00 €, i que per poder fer front a les despeses reals s'ha de realitzar una dotació 
de 825 € més, deixant la partida final en 25.825,00 €. 

D'aquesta manera, exposa que en total la modificació de crèdits a aprovar, sumant les 
dues partides, seria de 7.970,25 €. Explica que per poder-ho fer, s'agafaran els diners 
de partides sobrants o no utilitzades, com la partida del contracte de serveis 
preventius, de la qual s'agafaran 7.145,00 € per dotar la recollida d'animals, i dels 
interessos de demora que no s'utilitzaran s'agafarien els 825 € restants, i aquest seria 
el total necessari sobre la modificació de crèdits, feta l'explicació deixa el punt a decisió 
pel Ple.

Alcaldessa:
L’alcaldessa obre el torn de preguntes, i dóna la paraula al Sr. Miquel.

Xavier Miquel:
Expressa que votaran a favor aquest punt, perquè creuen en la importància dels 
aspectes explicats. Tant en el tema de Sant Telm, per tirar endavant el conveni, com 
en l’increment de la partida de recollida d’animals que ha quedat curta. 

Explica que s’han posat amb contacte amb les entitats animalistes de Corbera de 
Llobregat, i expressa que els hi han comentat que creuen que aquesta partida s’hauria 
d’incrementar de cara a l’any vinent, perquè malgrat la millora, segueix sent 
insuficient. Argumenta també que els han fet saber que existeixen un parell 
d’instàncies de les entitats animalistes que no han rebut resposta per part de 
l’Ajuntament, i els agradaria saber la raó o el perquè d’aquest silenci.  Procedeix fent 
una cita d’aquestes dues comunicacions sense resposta, la primera a la qual fa 
referència es de març d’aquest any, i manifesta que en ella és sol·licitava informació 
sobre el nou contracte amb la protectora d’animals, afegeix que això es va demanar 
des de la Plataforma Animalista de Corbera. Quan a l’altra instància sense resposta, 
explica, que es va realitzar per part de l’entitat NACS, de juliol d’aquest any, referent 
a un decomís de 30 gossos que va realitzar l’Ajuntament de Corbera. Expressa que és 
sol·licitava informació sobre aquest fet però que no han tingut cap mena de resposta 
per part de l’ajuntament. I afegeix que creuen important que es contestin les instàncies 
que es fan des de les entitats i persones de Corbera. 

Alcaldessa:
Agafa la paraula i expressa que, si tothom està conforme, passaran aquests temes a 
l’apartat de precs i preguntes, i que ho important ara és la modificació de crèdits 
establerta a la proposta. Pregunta si algú vol la paraula per parla sobre la modificació 
de crèdits, i procedeix a la votació d’aquest punt.

Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés 
Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas (CDC),  Xavier Miquel i 
Pons (CUP), Montserrat Febrero i Piera (ERC), i Alfredo Prado García (PSC).

S’aprova per unanimitat la modificació de crèdits 30/2017.
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5. Aprovació minuta Conveni de col·laboració amb la Societat Cultural Sant 
Telm, 2017-2021.

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

La Societat Cultural Sant Telm és una associació sense ànim de lucre dedicada a 
fomentar les activitats culturals i d’ocupació del lleure, mitjançant l’organització d’actes 
i esdeveniments per a la seva promoció en les instal·lacions de la seva propietat 
ubicades al nostre municipi. 

L’any 2002 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va subscriure amb aquesta entitat 
un concert de prestació de serveis culturals i finançament dels mateixos amb la 
corresponent subvenció de caràcter anual, el qual finalitza el 19 de desembre d’aquest 
any.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat, considerant l’interès públic que comporta la 
promoció de les activitats i foment de la cultura dins del seu municipi i, en especial 
aquelles que desenvolupen les entitats del mateix i que van dirigides majoritàriament 
a l’ocupació del lleure i foment cultural dels veïns i veïnes de la població, està interessat 
en continuar donant suport a aquesta entitat per tal que doni continuïtat a les seves 
activitats i pugui assumir el manteniment de les infraestructures on es realitzen les 
mateixes, dins dels termes establerts pels articles 118 i següents del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

A tal efecte ambdues parts estan interessades en la formalització d’un conveni per tal 
de regular, d’una banda, les condicions de finançament i suport a l’entitat mitjançant 
l’atorgament d’una subvenció que garanteixi el manteniment, la continuïtat i 
regularitat de la prestació per part d’aquesta entitat dels serveis culturals i d’ocupació 
del lleure que efectua dins de les seves instal·lacions al municipi i d’altra banda, la 
possibilitat d’utilització de les seves instal·lacions per part de l’Ajuntament de Corbera 
per a finalitats de caire cultural o social.

Aquest conveni s’estableix per una durada inicial de 4 anys, amb efectes a partir del 
dia 20 de desembre de 2017 (inclòs), prorrogable fins a un màxim de 4 anys més, i 
amb una aportació econòmica anual de 27.000,00 €. 

Atès el que determina l’article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) en 
regular les despeses plurianuals, s’ha de considerar que estem davant un cas 
excepcional d’autorització quant als percentatges a aplicar, per la qual cosa haurà de 
ser el Ple el que aprovi aquesta operació de forma expressa.

Per tot l’exposat s’acorda:

PRIMER. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat i la Societat Cultural Sant Telm (CIF G58213372) que resta 
incorporada l’expedient, per a la realització d’activitats culturals i d’ocupació del lleure. 
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SEGON. Determinar que la durada inicial del conveni serà de quatre anys, amb efectes 
del dia 20 de desembre de 2017 (inclòs), prorrogable de forma expressa per un període 
de fins a quatre anys més i que la quantia de la subvenció a atorgar de forma directa 
per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat serà de 27.000,00 € anuals.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual en concepte de 
subvenció, a favor de la Societat Cultural Sant Telm (CIF G58213372), amb càrrec a 
la partida 33.334.48903 del vigent pressupost de l’exercici 2017 a 2021, subordinat al 
crèdit pressupostari que es consigni als pressuposts de 2018 a 2021, en les quanties 
següents:

Exercici 2017 .......................... 825,00 €
Exercici 2018 a 2020 ............... 27.000,00 €/any
Exercici 2021 .......................... 26.175,00 €

QUART. Condicionar l’efectivitat de l’acord relatiu a la despesa corresponent a 
l’exercici 2017 a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdits que es tramiti a tal 
efecte.

CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per a 
l’efectivitat dels precedents acords.

SISÈ. Notificar aquests acords a la Societat Cultural Sant Telm als efectes 
corresponents.”

Alcaldessa: 
Fa una breu explicació sobre el cinquè punt, expressant que es tracta de l’aprovació 
per renovar el conveni de col·laboració entre la societat Sant Telm i l’Ajuntament de 
Corbera per període de 2017 a 2021, i el qual finalitza el pròxim 19 de desembre. 
Afegeix, de la mateixa manera que existeix un conveni de col·laboració amb la societat 
Diadema, que un cop superada la fase de millora i remodelació, és centre en la 
prestació de les instal·lacions per part d’aquestes dues entitats per poder fer 
esdeveniments organitzats per l’Ajuntament o per entitats amb qui l’Ajuntament 
col·labora. Per això s’adequa el conveni amb els mateixos paràmetres que amb la 
societat Diadema, i amb la mateixa quantitat. Manifesta que per aquest motiu és 
necessari cobrir l’increment econòmic i el temps no valorat, des del 19 fins al 31de 
desembre, on s’havia de fer la modificació que s’acaba de votar. Ara, continua, 
s’estableix un conveni de col·laboració el qual l’entitat cedirà les instal·lacions per 
poder realitzar actes públics tant per part de l’Ajuntament com per entitats que 
col·laboren amb ell. Plantejant aquest conveni fins al 2021, amb la quantitat anual de 
27.000€, d’igual consignació que la societat Diadema. El sistema de l’ús s’estableix en 
una addenda anual en què es pacta amb l’entitat els dies i les dates en què 
l’Ajuntament pot fer ús de les instal·lacions, i el sistema de justificació i de comptes 
que ha de presentar l’entitat s’estableix de la mateixa manera que es fa amb la societat 
Diadema.

Obre el torn de debat i preguntes al respecte, i dóna la paraula a la Sra. Febrero. 
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Montserrat Febrero:
Respecte a l’aprovació del conveni de col·laboració amb la societat Sant Telm volen 
fer una explicació de vot. Expressa que votaran a favor, però que volen aclarir uns 
temes.

Manifesta que ERC ha lluitat i lluitarà perquè corbera sigui un poble actiu en la vida 
cultural i en l’activitat econòmica, afegeix que en la seva campanya electoral parlaven 
de la nova Corbera, una Corbera on cal potenciar els seus valors culturals, el gran 
patrimoni històric i natural, un desenvolupament econòmic local amb un comerç i u  
turisme de proximitat. Exposa que un cop dins el govern municipal, van engegar el 
projecte de la Corbera de les 15.000 meravelles focalitzat, justament, al comerç, 
turisme i l’emprenedoria. Segueix dient, en el camp del turisme sempre han pensat 
que tenim dos grans actius per potenciar Corbera, el nostre patrimoni natural, on s’ha 
treballat per fer camins a les muntanyes, i el patrimoni històric i cultural. Quan a la 
potenciació sobre el patrimoni històric i cultural, és on arribem al nucli antic de Corbera 
i a la Societat Cultural Sant Telm. Expressa que un dels grans objectius d’ERC, és 
potenciar el paper que ha de tenir la zona alta al nostre municipi, afegeix que són 
conscients de la problemàtica que existeix i per això defensen la potenciació dels seus 
valors, com entre d’altres la Societat Sant Telm. Per aquest motiu votaran a favor 
aquest conveni, per donar impuls a la Societat Cultural Sant Telm com a punt de 
trobada de la zona alta, un nucli històric de Corbera. Aquesta societat centenària forma 
part de la història de Corbera, hi ha estat impulsora de moltes tradicions, a fet un 
paper de  cohesió entre veïns i veïnes, i ha estat un dels grans motors en el camp de 
la cultura de Corbera. Creuen que aquest conveni pendent d’aprovació és important 
per la sostenibilitat de la Societat Cultural Sant Telm, i per això votaran a favor. 

Volen afegir uns matisos importants, i sol·licitant incorpora uns punts en l’acord de 
conveni, en el desenvolupament de la seva clàusula sisena, sobre el calendari d’ús de 
les instal·lacions de l’entitat per part de l’Ajuntament. Sol·licitant que aquest annex 
inclogui, primer; compromís per part de l’Ajuntament a utilitzar les instal·lacions per 
esdeveniments i actes de caràcter cultural, de promoció turística i promoció de la 
història de Corbera. Segon; l’Ajuntament s’ha d’implicar activament en què la sala 
polivalent de l’entitat estigui ocupada per activitats culturals i d’altres indoles, tan 
organitzades pel mateix Ajuntament com per entitats i associacions municipals de 
Corbera. Tercer; el compromís de l’Ajuntament a ocupar una part de l’actual bar de la 
Societat Sant Telm per instal·lar el centre d’interpretació turística de Corbera, on 
s’inclogui una exposició permanent dels trets més importants de la nostra història, 
tradicions i patrimoni. Afegeix que això ja ho tenien negociat en les reunions 
mantingudes amb els seus representants. Per ERC no només volen reservar la 
sostenibilitat de la Societat Cultural Sant Telm, del turisme basat en el nostre patrimoni 
històric i monumental. Tanmateix, tot i que no forma part d’aquest conveni, creuen 
fermament, i així ho han treballat des de fa mesos, que en la planta subterrània de la 
Societat Cultural Sant Telm, s’hauria d’ubicar el nou casal de joves que es va incloure 
en els pressupostos municipals del 2017. Creuen que la combinació d’activitats 
culturals, de turisme històric i activitat liderades pels joves, són tres punts d’atracció 
que no només aconseguiran sostenir la Societat Cultural de Sant Telm, sinó que la 
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faran créixer i florir durant els pròxims anys, i que donaran un impuls definitiu a la 
zona alta. 

Albert Cañellas: 
Comença donant el sentit favorable del vot, perquè creuen en la importància de 
recolzar aquest tipus d’entitats socials i culturals. Manifesta que la gent nova o de fora 
del poble pot qüestionar aquest tipus d’entitats, o no saber quin objectiu tenen, i 
expressa que un dels exemples que posen és que l’Ajuntament no té un teatre o centre 
cívic propis, i que per això aquestes entitats han hagut de desenvolupar aquesta tasca. 
Continua dient, que a Corbera disposem de dos teatres que gran qualitat, i realitzant 
unes activitats organitzades per elles mateixes. Creuen que és molt important que 
aquesta capacitat que tindrà l’Ajuntament per organitzar activitats pròpies, la utilitzi 
també per fer activitats de caràcter cultural i social. Opina que és bo que es realitzin 
reunions en aquestes entitats, però que no només s’utilitzi per això, sinó que es 
prengui la iniciativa per fer activitats amb una bona programació cultural i un interès 
social, sempre amb el consentiment d’aquestes entitats, no passar per sobre, sinó amb 
conformitat de totes parts. Creuen molt interessant la suma de forces i idees que estan 
havent-hi entre l’Associació Juvenil de Corbera, molts joves de Corbera i la Societat 
Sant Telm, per potenciar la idea de crear un casal de joves en aquesta part de la 
societat que no s’està utilitzant com es la part de sota de la pista, ja que són unes 
plantes que podrien tenir una bona utilització i molta vida si es recolzés des de 
l’Ajuntament. Per això manifesta que aquesta suma de forces entre entitats ha d’estar 
recolzada per l’Ajuntament i donar-li més energia, i intentar evitar que es donin 
aquestes sumes. 
Esperen que aquesta programació d’activitats feta per l’Ajuntament sigui molt potent 
i la recolzaran d’igual manera que amb la Diadema. 

Alcaldessa:
Manifesta que està d’acord, i ho que faran és nan complint el conveni. Fa una petita 
puntualització, l’any 1995/96, l’Ajuntament va prendre una determinació que va ser 
no fer un teatre o centre cívic propi, i aprofitar que ja hi havia unes instal·lacions que 
s’havien de remodelar. És un acord de fa temps i que s’ha avocat diners públics, 
justament per contribuir a fer la inversió necessària per a la remodelació d’aquests 
teatres, i que per tant, afegeix, aquests convenis d’ara no fan res més que donar 
continuïtat aquella iniciativa, perquè amb el sosteniment només dels seus socis no es 
podria abocar la reforma que es volia fer en tots dos locals. Per tant aquella 
col·laboració que va començar se l’hi dóna continuïtat ara, i d’alguna manera les 
entitats tenen caràcter privat perquè no depenen orgànicament de l’Ajuntament, però 
en canvi sí que es col·labora estretament i reben una dotació econòmica pública, que 
és el que fa que tinguem que ferles rendibles. Per això és important aquesta tipologia 
de conveni, amb aquestes condicions i amb l’establiment d’activitats que s’hi fan.
Quan s’estableix l’addenda, s’estableixen quins seran els espais que s’utilitzaran i en 
quines dates, evidentment respectant el calendari que té la pròpia entitat amb les 
activitats d’iniciativa pròpia, i expressa que justament per això es fan cada any per 
què poden variar, així doncs queden unes dates disponibles que l’Ajuntament pot 
sol·licitar. 
Amb això vol dir que tota aquesta dinàmica que es demanava a l’anterior intervenció, 
ja s’està fent des de l’any 1995, el que s’han de fer, és optimitzar aquests diners 
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públics que va a parar a aquestes entitats i que la suma de les activitats, tant 
d’iniciativa de l’Ajuntament com de les entitats, facin que l’oferta, que donem al 
municipi sigui molt mes variada, de millor qualitat i quantitat.

Finalitzada l’explicació l’alcaldessa inicia la votació del punt. 

Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés 
Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas (CDC),  Xavier Miquel i 
Pons (CUP), Montserrat Febrero i Piera (ERC), i Alfredo Prado García (PSC).

S’aprova per unanimitat la minuta del conveni de col·laboració amb la Societat Cultural 
Sant Telm per els anys 2017-2021.

L’interventor abandona el ple, al no haver-hi més punts de caràcter econòmic.

6. Modificació de la designació de membres en Ens i Organismes externs.

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

Per Decret 1963/2017, de 6 de novembre es va acceptar, amb efectes del 5 de 
novembre de 2017, la renúncia presentada per la Sra. Montserrat Febrero i Piera (NIF 
37679600B), la Sra. Mercè Rocas i Rubió (NIF 38509613T), el Sr. Arturo Martínez 
Laporta (NIF 37669229J) i el Sr. Jordi Anducas Planas (NIF 46663946M), en relació a 
les competències delegades per aquesta Alcaldia per Decret 1093/2015, de 15 de juny 
i per Decret 1147/2017, de 17 de juny les quals passaven a ser competència directa 
de l’Alcaldia.

Aquest nou escenari demanda la modificació de tots aquells nomenaments efectuats 
en relació als ens i organismes externs que obeïen a la integració del seu representant 
en l’equip de govern municipal i que s’hagin vist afectats per la renúncia abans 
esmentada. 

Per tot l'exposat, a proposta d’Alcaldia, el Ple municipal que previ dictamen de la 
Comissió Assessora adopta els següents acords:

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

CONSORCIS:

CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT: Sr. Ramón Gabarrón Rubio

ASSOCIACIONS:
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AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DEL MASSÍS DE L’ORDAL: Sr. Manel Ripoll i 
Puertas  i Sr. José Antonio Andrés Palacios. 

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ: Sr. Manel 
Ripoll i Puertas. Suplent: Sr. José Antonio Andrés Palacios.

ASSOCIACIÓ INNOBAIX: Sr. Ramon Gabarrón Rubio (en substitució de la Sra. 
Montserrat Febrero i Piera).
ALTRES ENS:

CONSELL DE DONES DEL BAIX LLOBREGAT: Sra. Carme Benito Gómez (en substitució 
del Sr. Arturo Martínez i Laporta).

CONSELL DE MOBILITAT DE L’AMB: Sr Manel Ripoll i Puertas (en substitució de la Sra. 
Montserrat Febrero i Piera).

CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DEL BAIX LLOBREGAT: Sr. Ramon Gabarrón Rubio (en 
substitució de la Sra. Montserrat Febrero i Piera).
XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT: Sr. José Antonio Andrés 
Palacios.

SEGON. Lliurar les certificacions oportunes d’aquestes acords als ens i organismes 
corresponents per tal de fer efectius aquests nomenaments.

TERCER. Notificar aquests acords a tot el personal municipal per al seu coneixement 
i efectes i ordenar la seva publicació al Portal de transparència de l’Ajuntament.”

Alcaldessa:
Al no haver precs i preguntes és procedeix a la votació.

Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GIU), Manel Ripoll 
i Puertas (MPC), Alfredo Prado García (PSC).
Vots en contra: Antonio Moreno Ruíz (IMC).
Abstencions: Èric Blanco i Moragas (CDC),  Xavier Miquel i Pons (CUP) Montserrat Febrero 
i Piera (ERC).

S’aprova la modificació de la designació de membres d’Ens i Organismes externs. 

I PART CONTROL

7. Moció en defensa de l’educació com a eina fonamental per a la construcció 
d’una societat plenament democràtica, socialment cohesionada i 
econòmicament pròspera.

“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals de PSC, 
CDC, MpC i GIU, amb el text següent:
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Les darreres declaracions i afirmacions qüestionant el model educatiu català i el seu 
sistema d’immersió lingüística, per part de ministres del Govern espanyol i altres 
representants polítics destacats, no reflecteixen en absolut la realitat catalana i les 
considerem completament inadmissibles. 

A Catalunya vàrem optar per un sol model educatiu, perquè per a nosaltres és més 
important treballar la convivència de nens i nenes de forma integral i inclusiva, que no 
pas seguir altres models d’altres comunitats autònomes i països, on la separació per 
llengua i per l’elecció de les famílies entre dos models diferenciats ha acabat establint 
models educatius diferenciats. 

El model català s’ha demostrat de qualitat, com així ho evidencien els resultats 
obtinguts tant en l’adquisició de competències bàsiques com en els resultats de finals 
de cicle i, singularment, en les proves d’accés a la universitat. 

L’aportació del sistema educatiu a la integració de persones nouvingudes a la nostra 
societat -tot i el sobre cost i els esforços que els centres, els docents i les comunitats 
territorials educatives han hagut d’efectuar-, ha estat cabdal per a la consecució de 
més cohesió social. 

El Model Educatiu de Catalunya, fonamentat en la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), 
ha ofert i ofereix oportunitats a noves generacions de ciutadanes i ciutadans i s’ha 
demostrat efectiva en l’assoliment dels objectius d’integració, cohesió i qualitat. Així 
mateix, el paper de la comunitat educativa: docents, famílies, agents socials i altres 
professionals és cabdal en el model que compartim i defensem.   

L’esperit crític, la capacitat analítica, la tolerància, el respecte, la participació, el debat, 
la llibertat i la pau són els valors generals que ens mouen i són els  principis pedagògics 
essencials que compartim i defensem.

Per tot l’exposat s’acorda:

Primer.- Rebutgem les actituds i veus que, de forma hostil, demagògica i falsa, posen 
en qüestió l’acció educativa i el model d’escola catalana. 

Segon.- Instem el Ministeri d’Educació a la retirada dels seus requeriments sobre  
suposats 
"adoctrinament ideològics" que ha sol·licitat al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, perquè no tenen cap base fonamentada i només vénen 
motivats per la situació política que viu el país. 

Tercer.- Sol·licitem al Departament d’Ensenyament que prengui les mesures 
necessàries per mantenir la cohesió i convivència dins a les escoles en el marc del 
model educatiu que ens hem donat. 

Quart.- Demanar als responsables d’Ensenyament i també a tota la comunitat 
educativa que vetllin per preservar els i les alumnes de tota possible simplificació de 
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missatges mancada de respecte, agressivitat i assetjament que pugui aparèixer en els 
centres educatius. 

Cinquè.- Traslladar aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Educació i a les Corts 
Espanyoles, i també als centres i entitats educatives del municipi.”

Alcaldessa:
Manifesta que aquesta moció inicialment presentada pel grup socialista, se l’hi han 
sumat també com a proposants CDC, MpC i GIU.

Antonio Moreno:
Explica que després d’escoltar la moció per la companya socialista, troba que està 
d’acord amb molts punts, però que en el fons la moció, es una moció que presenta 
una queixa però no fa cap acció, afegeix que no han fet res mai per el tema educatiu. 
Manifesta que bàsicament es una proposta del PSC, i vol fer saber que hi ha molts 
mestres a Lleida, que han nat al jutge perquè han sigut acusats d’adoctrinament, cosa 
que no es manifesta a la moció. Continua explicant que el grup polític Ciutadans, es el 
més anti català que mai ha existit, i el PP, el Sr. Albiol, el filofascista, són les persones 
més bel·ligerants amb el tema. Per tant, afegeix, en el fons es un tema de mala 
consciència vostre, com sempre, i comenta sobre els acords 2 i 3, i argumenta que on 
s’indica instem/sol·licitem al Ministeri d’educació o al Departament d’Ensenyament, es 
deuria indicar sol·licitem al Sr. Millo i la seva camarilla, i argumenta que quan es diu 
traslladar al departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, estem dient 
el Ministeri d’Educació, que es el que mana aquí, i per tant tots som aquí per culpa 
vostre, fen referència al grup PSC, entre d’altres, perquè han deixat que s’apliqués 
l’article 155. Manifesta que ell, no nomes no votarà a favor o en contra, sinó que 
marxarà amb el públic perquè no vol forma part d’aquest paperot format pels 
socialistes, i afegeix, com en aquest cas que “tenen el cul arrugat”, perquè són majoria 
de la gent en aquest Ple, i que la següent moció encara es pitjor. Continua dient, que 
es una vergonya política demanar fora el presos polítics quan ells mateixos els han 
ficat a la presó, i argumenta que aquesta participació per part del PP o Ciutadans, l’hi 
es igual, però que els socialistes que han sigut teòricament progressistes, hi ha 
participat també, afegeix què aquest senyors no tenen vergonya.

Finalitza dient que el socialisme mes dreta que tenim a Catalunya, no te vergonya, i 
per aquest motiu  explica que abandonarà la sala del Ple.

Albert Cañellas:
Manifesta que des de el grup municipal de la CUP, no saben com expressar els 
sentiments que tenen davant del greu cinisme que està practicant el partit socialista 
en aquest ple. Afegeix que no saben on posicionar-se. Expressa que porten tota la 
legislatura criticant les mocions presentades per la CUP, sempre que parlessin de 
temes una mica ideològics o que sortissin de la gestió diària de l’Ajuntament, excusant-
se en què el que preocupa als corberencs eren les coses de gestió de l’ajuntament. I 
ara es presenta, de cop i volta, unes mocions totalment carregades de cinisme, quan 
ells són, PSC, col·laboradors de l’aplicació de l’article 155 com una eina contra les 
entitats catalanes, especialment, contra el sistema educatiu i els mitjans de 
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comunicació. Manifesta que una moció que es presenta avui dia, en defensa de 
l’educació a Catalunya, no pot deixar d’esmentar que l’autogovern de Catalunya a sigut 
intervingut gràcies a la col·laboració del PSC. I si això no es diu en una moció, afegeix, 
veuen molt difícil que puguin sumar-se i col·laborar, ja que no col·laboraran en 
blanquejar la imatge del PSC, que per mala consciència intenta amb aquest moció 
netejar la seva imatge. Una moció, argumenta, que tampoc els convenç, ja que en els 
punts 3 i 4 posen en dubte que ara mateix el sistema educatiu no està protegint als 
infants amb missatges simplistes, o demanar això a la comunitat educativa, posa en 
dubte que ara mateix això s’estigui fent. Afegeix que els punts 3 i 4 estan totalment 
fora de lloc, en una moció que en teoria vol defensar l’educació o el sistema educatiu.
Per altre cantó, aquesta moció fa una esmena a la LEC, comenta, que no estan en 
absolut a favor de la llei d’educació a Catalunya, pactada en el seu moment per CDC, 
PSC, ERC i en part iniciativa. Afegeix que no estan d’acord en certs punts del model 
educatiu a Catalunya, com ara la segregació dels alumnes en escoles públiques i 
privades, que els diners públics vagin a escoles privades concertades o la falta de 
democràcia interna en els centres. Continua dient, que no estan per res d’acord amb 
les polítiques portades a terme per la Conselleria d’Educació, però mai ho combatran 
com ho està fent el PSC, col·laborant amb el 155, sinó amb un combat ideològic, 
popular, intentant convèncer a la població de Catalunya què cal un canvi en el model 
educatiu com presentava la ILP d’educació que es va presentar en aquesta legislatura.
Argumenta que aquet atac coordinat que esta fent l’espanyolisme amb la col·laboració 
del PSC, no hi es present en aquesta moció, per lo qual els sembla una eina per 
blanquejar la imatge del partit, en un moment electoral, i és aquí quan el PSC decideix 
que es interesant presentar propostes de tipus polític o ideològic en el Ple de Corbera. 
I finalitza repetint que ells no col·laboraran en aquesta neteja d’imatge del PSC, per lo 
que votaran en contra aquesta moció. 

Eric Blanco:
Manifesta que malgrat l’oportunisme del grup proposant, s’han volgut afegir a una 
moció que no és la que ells haguéssim presentat, però entenen que en els moments 
que estem vivint, el seu posicionament ha de ser inequívocament favorable a la 
defensa del model educatiu català, que es va conformar dins un gran consens social i 
parlamentari. No obstant això, si que creuen oportú compartir algunes reflexions sobre 
els models educatius i la despesa pública associada, que ens ha de permetre anar més 
enllà, però sobretot, marcar els horitzons respecte a un model educatiu que cal 
desenvolupar en un marc republicà i de llibertat.

La superació del marc actual de repressió, vulneració de competències, i de manca de 
llibertats i l’assoliment d’un estatus d’estat, ens ha de permetre deixar de concentrar 
els esforços en la defensa del model educatiu català i concentrar-los en com podem 
fer evolucionar el model educatiu que ens ha de regir a la futura república.

Realitza una pregunta, què podem fer actualment? Doncs defensar un model que s’ha 
demostrat una garantia per al futur i la igualtat d’oportunitats dels infants i joves, i 
per a la cohesió social del país. Un model educatiu que te per objectiu la formació 
integral i la capacitació dels nostres infants i joves en la construcció d’una societat 
democràtica i plural, des d’enfocaments pedagògics que ens han de capacitar per 
intervenir activament i críticament dins una societat molt dinàmica i en canvi continu. 

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

Codi Segur de Validació 74aae630a3714bb794870a8f3d74f19c001

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

Metadades Classificador:Acta  -

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ia
 A

b
ar

ca
 M

ar
tí

n
ez

10
/0

4/
20

18
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=74aae630a3714bb794870a8f3d74f19c001


Els nostres infants i joves viuen en una societat culturalment diversa i han après 
vivencialment els principis de ciutadania, democràcia, llibertat i respecte. I la llengua 
i la cultura de Catalunya han estat determinants en el procés de desenvolupament 
d’aquestes capacitats, dins una escola catalana, amb valors democràtics i integradors.
Els plantejaments que propugnen públicament alguns partits neo-franquistes, una 
involució educativa uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de 
sospites i denúncies i la segregació lingüística, volen posar en risc aquest model 
educatiu català compromès amb la igualtat d’oportunitats dels infants i amb els valors 
cívics i democràtics de convivència de la nostra societat, per tant en aquest sentit i en 
defensa del nostre model, no faran ni un pas enrere.

D’altra banda cal que s’assumeixi que un model d’aquestes característiques cal que 
vagi acompanyat d’una dotació de recursos que no ha estat satisfeta ni de bon tros en 
les últimes dècades. També caldrà revisar la política de subvencions i concerts, per 
assegurar que no es produeixen discriminacions de cap tipus, no podem acceptar que 
es subvencionin escoles que practiquen la segregació de sexes, o la simple 
discriminació per raó de sexe, com les pràctiques que avui han sortit a la llum que 
practiquen algunes escoles de l’Opus.  Cal doncs treballar i  marcar una tendència clara 
cap a una escola pública universal i de qualitat, aquest ha de ser el nostre objectiu 
final.

D’altra banda, manifesta què, l’estat espanyol continua a la cua en despesa pública en 
educació, i exposa exemples molt explícits:

“La despesa de l’estat espanyol en educació per càpita és de 973€, vers els 1793€ 
d’Alemanya, els 2.274 del Regne Unit, els 2.211 dels EEUU, els 2.145€ d’Àustria o els 
2.357€ de Bèlgica. Amb quins països s’equipara la despesa pública per càpita 
d’Espanya? Doncs és comparable amb els 851€ de Portugal, els poc més de 750€ de 
països com Andorra, Barbados, o els 740 de Costa Rica. Però saben quina és la gran 
diferència? Que els 740€ de despesa pública per càpita a Costa Rica representen un 
23,38 del PIB i els 973€ d’Espanya representen només un 9,59% del PIB. Per tant, 
tampoc en educació, i mentre ens mantenim amb l’estatus actual dins Espanya no som 
tampoc ni referència de res i si un clar exemple del que no ha de ser.”

El nostre vot, manifesta, és favorable en defensa del model educatiu català i d’una 
escola pública de qualitat, i més encara en el moment que estem vivint. Finalitza dient 
que no es tracta de valora al PSC, sinó que es tracta de valora una moció i una defensa 
d’un model educatiu que ara mateix està clarament amenaçat.

Mercè Rocas:
Dona la bona nit a tothom i manifesta que ERC votarà en contra aquesta moció i 
realitza la següent explicació de vot.

Menciona respecte a la moció presentada en relació a la defensa de l’educació com a 
eina fonamental per a la construcció d’una societat plenament democràtica, socialment 
cohesionada i econòmicament prospera, votaran en contra.
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Esquerra Republicana de Catalunya es consideren actors principals en la construcció 
de l’actual Escola Catalana. Mentre han tingut responsabilitats en el Govern de la 
Generalitat sempre han defensat i sempre han fet evolucionar.

El que no entenen massa és que els responsables del Partit Socialista de Catalunya a 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat sigui qui presenti ara aquesta moció i sobretot 
que no inclogui en la mateixa que també caldria traslladar els acords de la mateixa la 
màxim òrgan de decisió del PSOE, on hi han representants també del PSC.

Demana al PSOE i al PSC que s’han de creure allò que en aquesta moció es denuncia. 
Des de fa temps aquest partir PSOE-PSC s’ha oblidat de Catalunya. S’ha oblidat de 
defensar les nostres institucions, els nostres òrgans de govern, els nostres valors, la 
nostra escola. Lamentablement PSOE-PSC han impulsat, juntament amb PP i C’s 
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola, argumenta que estan justificant 
l’empresonament de polítics i líders de la societat civil per les seves idees, estan 
justificant la violència practicada el passat 1 d’octubre, es senten còmodes amb 
manifestacions on la violència sempre hi es present, i tot això per la sacra-santa 
UNIDAD DE ESPAÑA.

No entenem que el PSC presenti aquesta moció. Creuen que en el fons  el PSC no s’ho 
creu. Afirma que és una moció de maquillatge per rentar-se una mica la careta que 
els ha caigut aquests darrers mesos.

Finalitza el seu torn amb un missatge on expressa: “Senyors i senyores del PSC, si de 
cor es creuen aquesta moció que han presentat i si la voten a favor els demanem que 
també la facin arribar pels seus canals de comunicació interna del partit a la Sra. 
Susana Diaz, al Sr. Bono, al Sr. Guerra, al Sr. Gonzalez, al Sr. Rubalcaba, al Sr. Lopez 
Ibarra, al Sr. Rodríguez Zapatero,  al Sr. Borrell i a molts altres del seu partit que això 
de Catalunya i de la nostra “Escola catalana” no s’ho creuen. I per descomptat també 
enviïn-la al Sr. Iceta i al Sr. Sánchez que diuen que són els seus líders.”

Alcaldessa:
Explica que el partit dels socialistes de Corbera que pertanyem al PSC, què és un partit 
que forma part o que està vinculat al PSOE, però es un partit independent, ho diu 
perquè ells, la lectura la fan primer a Corbera, i després la dependència al reves. 
Manifesta que evidentment es pot opinar, i treure de context, però ells ho van 
presentar el 20 d’octubre. Independentment de les interpretacions que puguin fer-se, 
el que es diu a la moció és el que posa, afegeix que ells estan en contra de que es 
parli d’adoctrinament ideològic, si la resta de grups polítics vol llegir-ho com un exercici 
de civisme, no es així afegeix, ja que la moció transcriu el que pensen, res més. 

El model educatiu català, creuen que el partits socialistes han ajudat a construir-lo i 
no volen renunciar a això, i després, els hi sembla que les acusacions d’adoctrinament 
ideològic tant mancades de sentit i tant injustes pels mestres, que han pensat que era 
necessari presentar-ho aquí. Finalitza dient, que si no els hi sembla bé, ho sent, però 
es el que ells han posat damunt la taula, i que cadascú voti amb consciencia. I que si 
algú deriva d’aquí altres temes, ja és parlarem quan toqui, però això és una moció 
relacionada amb les acusacions d’adoctrinament ideològic a l’escola catalana, i 
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remarca que estan en contra, les consideren forassenyades, absurdes i injustes, i això 
es el que es plasma en la moció. 

És procedeix a la votació.

Vots a favor: José Antonio Andrés Palacios (GIU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco 
i Moragas (CDC), i Alfredo Prado García (PSC).
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP), Xavier Miquel i Pons (CUP), i Montserrat 
Febrero i Piera (ERC).

S’aprova la moció en defensa de l’educació com a eina fonamental per a la construcció 
d’una societat plenament democràtica, socialment cohesionada i econòmicament 
pròspera. 

8. Moció demanant l'alliberament dels membres del Govern de Catalunya 
empresonats.

“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals PSC, MpC 
i GiU, amb el text següent:

Mitjançant acte de l'Audiència Nacional s’ha dictat presó incondicional i sense fiança 
per al vicepresident del Govern de la Generalitat i set consellers, actualment cessats. 

El respecte envers les decisions judicials dins el marc d’un Estat de Dret no ha de ser 
mai obstacle per poder avaluar aquestes decisions i emetre opinió al respecte, més 
encara quan resolucions com la de l'Audiència Nacional comporten la pèrdua de 
llibertat de representants dels ciutadans de Catalunya, elegits democràticament. A 
més, els seus efectes - atenent els motius del seu empresonament cautelar - poden 
afeblir el marc de convivència que el nostre sistema polític ha de protegir. 

Tant el respecte a la legalitat com a principi democràtic com el compromís amb el 
diàleg i la negociació són elements bàsics per a la convivència i llibertat en una societat 
democràtica, la qual ha de regir-se en base als valors del pluralisme i la participació 
política. 

Com a electes locals ens sentim interpel·lats en la nostra responsabilitat de contribuir 
a l’entesa en aquestes hores i dies crítics que viu el nostre país, i volem contribuir 
activament a preservar els espais de diàleg i convivència pacífica que sortosament 
caracteritzen el nostre municipi. 

Per tot l’exposat s’acorda:

Primer.-  Demanar, dins el respecte a la independència del poder Judicial i dels seus 
jutges en el marc del nostre Estat de Dret, la revisió d’aquest acte judicial de caràcter 
cautelar i la posada en llibertat del ex-vicepresident del Govern, i dels seus set ex-
consellers. 
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Segon.- Interpel·lar totes les institucions implicades directament, i davant la 
proximitat de la convocatòria electoral enmig de la delicada situació política i social 
actual que viu el país, per tal que sumin esforços i afavoreixin un marc de resolució 
política, mitjançant el diàleg i l’acord. 

Tercer.- Traslladar aquests acords a la Diputació Permanent del Parlament de 
Catalunya, al Govern de l’Estat i a les Corts Espanyoles.”

Alcaldessa:
Dona la paraula al Sr. Arturo Martínez.

Arturo Martínez:
Realitza la explicació de vot del grup municipal ERC.

Expressa que ens trobem davant d’una moció absolutament insuficient i que queda 
extraordinàriament curta davant la gravetat que representa l’empresonament de 
polítics, polítiques i activistes socials, afegeix, curiosament aquests darrers no són 
citats i van ser els primers en perdre la seva llibertat. A Espanya, malauradament 
torna a existir la figura dels presos polítics, no dels polítics presos.

Diu que a la moció es parla d’un Estat de Dret i de decisions judicials dins del seu 
marc, però a l’Estat espanyol aquest és molt feble i discutible, per no dir inexistent.

Recorda que a l’any 1985 es va atribuir al, aleshores, vicepresident del Govern 
espanyol, Sr. Alfonso Guerra, la frase “Montesquieu ha muerto”. Sigui cert o no que 
fos ell qui la va dir, la frase reflexa la nova realitat. Amb la seva majoria a les Corts 
espanyoles el PSOE acabava de reformar la Llei del Poder Judicial de forma que els 20 
vocals del CGPJ (òrgan de govern del Poder judicial) passen a ser elegits per les Corts 
Generals mitjançant una majoria qualificada de 3/5 parts dels seus membres.

Realitza una pregunta; on és la separació de poders quan el Poder legislatiu tria els 
més alts magistrats i magistrades del poder judicial?.

Sobre l’apartat d’acords proposats a aquesta moció, argumenta que es torna a parlar 
de respecte a la independència del Poder judicial i a l’Estat de dret, i es fa una apel·lació 
a la revisió d’un acte judicial.
Discrepen absolutament d’aquesta qualificació; afirma, que no estem davant d’un acte 
judicial, sinó que ens trobem front a una autèntica persecució de caràcter polític.

Afegeix que la moció també parla de la proximitat de la convocatòria electoral. Què 
vol dir això? Pregunta retòricament, i és respon; que si el President del Govern 
espanyol la hagués convocat d’aquí a sis mesos podríem esperar i ajornar la posada 
en llibertat dels polítics, polítiques i activistes empresonats?.

Els acords proposats finalitzen demanant el seu trasllat a la Diputació Permanent del 
Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles. Afegeix que han 
oblidat fer extensiu aquest trasllat a les executives del PSC i del PSOE que, no 
contentes amb donar suport a les polítiques del PP i C’S en aquest àmbit, és manifesten 
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contínuament reafirmant aquesta  posició  (Sres. Iceta, Salvador Illa, Pedro Sánchez, 
etc...). Afirma que és el PSC qui ha presentat la denúncia per a què no es portin llacets 
grocs el 21D i ha demanat que estiguin prohibits. La Junta electoral així ho ha decidit 
afegeix. En aquest sentit expressa, els ha sobtat la recent desaparició del llaç groc a 
la web municipal, i que és un signe inequívoc de la posició del Govern municipal en 
aquesta qüestió.

Destacar la gran diferència existent entre el tracte judicial i polític donat al President 
legítim de Catalunya i als consellers i conselleres que s’han auto-exiliat a Bèlgica, país 
on sí les garanties son màximes i que per això són en llibertat. En contrari que a 
Espanya afegeix, que en 24 hores són empresonats i empresonades.

Aquesta moció els recorda aquella situació en la que l’escarceller demana al seu alcaid, 
o a l’autoritat governativa, que revisi la seva decisió. Creuen que la presentació 
d’aquesta moció constitueix una burda maniobra de voler quedar bé, amb un contingut 
demagog, insuficient i inadmissible tant cap a aquells a qui fa referència com a la resta 
de la ciutadania en general.

Finalitza manifestant que el grup municipal d’ERC votarà rotundament en contra 
d’aquesta moció.

Antonio Moreno:
Manifesta que anirà més enllà del exposat per ERC, i afirma que esta d’acord amb ho 
exposat del fons de la moció. Argumenta que és la moció més cínica presentada pels 
socialistes en 16 anys en aquest ajuntament. Exposa que a la web no és troba el llaç 
groc en contra dels presos polítics, i assegura que si és sap perquè no esta, i és perquè 
no els hi agrada, fent referencia als grups municipals governants. Creu que aquesta 
neteja que és vol fer per part de PSC, segons diu, algun dia la pagaran, ja que els 
ciutadans de Corbera van votar fa dos anys, sobretot, no als socialistes. Afegeix que 
els 360 que van votar iniciativa, van dir no als socialistes. Afegeix que ha tingut 
pressions, però que de pressions res, i continua expressant, que als socialistes de 
Corbera “res”, perquè ja sap com són.

Argumenta que encara així, son majoritàriament gent decent, referint-se al Ple, i 
ressalta a la CUP i a ERC, no independentistes aclareix, sinó gent honesta, i que es té 
que tornar aquesta situació. Continua dient, que no pot ser, que aquests senyors van 
deixar a l’ajuntament un deute de 14 milions, rentats en aquests 6 o 7 anys, i encara 
s’excusen que no van ser ells, sinó que culpaven a ERC afirma. Argumenta que és una 
indecència més, aquesta moció, i també fa referencia que aquells que no fan política 
de temes que no siguin de ciutat, si que ho fan quan els interessa, i acaba dient que 
no enganyin a la gent. 

Finalitza el seu discurs expressant que aquesta moció dels presos polítics presentada 
pels socialistes, i expressa el següent; si vingués un extraterrestre i veies, que aquells 
que han ficat a la presó amb el 155, que han recolzat les mesures de l’article, i que 
ara presenten aquesta moció demanant l’alliberament. Que poca vergonya afegeix. I 
finalitza dient, que com és igual guanyar o perdre, farà ho mateix que en més d’un 
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país, no votarà i abandona el seu lloc expressant que no vol formar part d’aquest 
paperot. 

Eric Blanco:
Manifesta que entén la voluntat dels proposants d’intentar a través d’aquesta moció 
d’expressar el seu malestar, i fins i tot de donar sortida a uns certs càrrecs de 
consciència. Recorda que ja els va dir en una ocasió que no dubtaven de les  
conviccions democràtiques dels membres de la junta, però si que dubta clara i 
nítidament de les del partit. I afegeix, que l’estadi sòcio-polític en el que estem, ja no 
admet ni mitges tintes ni equilibrismes. 

Expressa que el PSC esta alineat ideològicament en una posició contrària a la 
independència. Manifesta que defensaran democràticament el seu dret a fer-ho. Però 
el que no poden admetre són declaracions tèbies, quan molta gent ha patit i pateix, la 
repressió, el càstig i la humiliació d’un estat demofòbic que està disposat a tot per 
defensar els seus postulats. 

Es dirigeix als membres del govern, i expressa que cal anar més enllà. Cal anar més 
enllà en la defensa de la democràcia, i cal fer-ho de manera clara i explícita.
Manifesta que demanen l’alliberament del vice-president i dels set consellers i 
conselleres, però el seu partit va donar un clar suport a l’aplicació del 155. Una 
aplicació que passarà a la història negre de la democràcia espanyola, del Partit 
socialista i de la que clarament els hi demanem que se’n desmarquin. 

Manifesta que el PSC parla del respecte vers les decisions judicials, hi estan d’acord. 
Però sempre en el cas que és parli d’una justícia veritable, d’un estat de dret real i 
d’una independència judicial que a Espanya està més que qüestionada. Afegeix que no 
ho diuen ells, sinó que segons el Fòrum Econòmic Mundial, en el seu informe publicat 
el passat 26 de setembre, situa la independència judicial de l’estat espanyol al nivell 
de Botswana. España es situa al lloc 58, dels 137 països analitzats, amb un índex del 
4,2, per sota de Kenia, Xina, Aràbia Saudí, Malta o Egipte. 
El fòrum econòmic Mundial reafirma doncs les dades publicades per la Comissió 
Europea el passat mes d’abril on situaven España a la cua d’Europa en independència 
judicial. Per tant, respecte vers les decisions judicials si, clarament, però no podem 
tenir cap respecte a l’actuació de les clavegueres de l’estat que poden influenciar com 
hem vist, l’actuació de la justícia espanyola. 

Argumenta que el PSC parla de presos, però no són presos comuns, ni assassins, ni 
de lladres. Aquests presos no són delinqüents, són presos polítics, així que diguin les 
coses pel seu nom. Membres d’un govern legítim escollit democràticament i que han 
estat empresonats per les seves idees. Parlen vostès del vice-president i dels set 
consellers, doncs bé, gent que és a la presó afegeix, a l’exili o en llibertat provisional 
patint injustament, únicament per complir el mandat democràtic d’un poble, com a 
mínim es mereixen la seva menció : El vice-president Oriol Junqueras, les conselleres 
Meritxell Borràs, Dolors Bassa, Raul Romeva, Carles Mundó, Joaquim Forn, Josep Rull 
i Jordi Turull, totes elles Preses polítiques, que en quedi clara constància. 
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Expressa que no poden obviar la persecució i l’ordre internacional de detenció per al 
MH President Carles Puigdemont i les conselleres Serret, Ponsatí, Puig i Comin. També 
estan patint un exili injust. Ni a les membres de la Mesa del Parlament, amb llibertat 
sota fiança, ni tampoc de cap de les maneres podem oblidar, als membres de la 
societat civil, bones persones i pacifistes, en Jordi Sànchez i en Jordi Cuixart. Per tant, 
la moció és un començament però resta lluny encara del que humilment pensem, 
haurien de defensar totes les forces democràtiques, defensin les idees que defensin. 
El grup municipal del Partit Demòcrata no pot votar a favor d’aquesta moció tal i com 
està plantejada, trobem a faltar tots aquests elements, si es que estan disposats a 
transaccionar-la: la menció de la qualitat de presos polítics, la menció als exiliats, la 
menció a tots els civils, la condemna a aquesta salvatge repressió, el rebuig i la petició 
de retirada de l’article 155 i la restauració de les institucions catalanes.  Finalitza 
expressant que és donin el pas i retornin al catalanisme i a la defensa inequívoca de 
la democràcia.

Alcaldessa:
Manifesta que personalment no ha de retornar al catalanisme perquè no l’ha deixat 
mai, i afegeix que ells es van oposar a l’aplicació de l’article 155 i al empresonament 
dels càrrecs polítics electes de la Generalitat. Expressa que sobren més paraules, que 
ja esta tot dit. També opina que s’hauria d’anar en compte ambles paraules que 
s’utilitzen com cinisme o indecència, ja que son molt dures. Argumenta que totes les 
idees i posicions són respectables, però que no se’ls vulgui fer dir coses que no han 
dit mai, perquè no les pensen així. Torna a fer èmfasis en que si no es volen entendre 
aquestes paraules, ells no es cansaran de dir-les i que el seu posicionament, com a 
partit, a sigut sempre molt clar i coherent, i la seva consciencia i coherència com a 
partit l’han mantingut. Així doncs ells incideixen en el seu partit fins allà on arriben, i 
a nivell de PSC s’ha dit clarament que s’està en contra de l’aplicació del 155 i en contra 
de que s’hagessin posat a la presó el càrrecs electes de Catalunya, i opina que això 
s’ha de reconèixer també. 

Pregunta als membres del Ple si volen que consti en acta que durant el debat s’han 
absentat de la taula però si exerceixen el vot. Procedeix a la votació de la moció. 

Vots a favor: Antonio Andrés Palacios (GIU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Ramón 
Gabarrón Rubio (PSC).
Vots en contra: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), Pol Ejarque i 
Cortés (CDC), Xavier Miquel i Pons (CUP), Montserrat Febrero i Piera (ERC).

La moció resta rebutjada per majoria absolta.

9. Moció en motiu del dia contra la violència envers les dones.

“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal d’ERC, amb 
el text següent:

El 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones, es posa novament de 
manifest que una societat igualitària i garant del respecte dels drets humans no és 
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possible quan la meitat de la població és reiteradament discriminada, violentada i 
assassinada simplement per la seva condició de DONA. 

Aquest any, s'han produït 22 feminicidis als països catalans i la línia d'atenció a les 
dones en situació de violències del principat, ha rebut 4.252 trucades durant els 5 
primers mesos d'enguany. 

La ciutadania no pot permetre's viure en un estat a on la violència masclista sols és  
considerada  com a tal quan qui l'exerceix és la parella o l'exparella de la dona. Que 
no atorga ni la meitat d'ordres de protecció i allunyament a les dones i infants víctimes 
de violència. I que retalla la Llei d'Igualtat efectiva entre dones i homes aprovada pel 
Parlament de Catalunya i sorgida del consens social. 

Necessitem un estat impregnat de valors feministes que faci ús de totes les eines que 
tingui a l'abast per acabar amb aquesta xacra. Tant pel que fa als casos més flagrants 
-els assassinats i les violacions- com també totes aquelles violències simbòliques i 
quotidianes -com la invisibilització de les dones o la hipersexualització dels seus 
cossos- que suposen un menyspreu, una discriminació i una desigualtat cap a les 
dones. 

Àngela Davis afirmava: "Radical vol dir simplement anar a l'arrel del problema.” 
L'objectiu del moviment feminista és precisament lluitar per arrencar l'arrel del sistema 
heteropatriarcal. Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat proposa d’adopció dels següents:

Per tot l’exposat s’acorda:

Primer. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat manifesta el rebuig i condemna a 
qualsevol forma de violència masclista que s’exerceix diàriament contra moltes dones 
i que representa una  greu  vulneració  dels drets humans fonamentals. 

Segon. Encoratjar a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers 
qualsevol manifestació de violència. 

Tercer. Vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de 
violència masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats i les 
entitats de dones.  

Quart. Impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a tota la 
ciutadania, de forma especial als centres d’educació, per arribar especialment a 
l’adolescència i jovent del municipi. 

Cinquè. Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència. 
Corbera de Llobregat, 15 de novembre de 2017.”

Alcaldessa: 
Dóna las gràcies al Sr. Arturo Martínez i cedeix la paraula al Sr. Albert Cañellas.
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Albert Cañellas:
Des de la CUP manifesta que votaran a favor la moció en contra de la violència 
masclista. Els hauria agradat una concreció mes gran respecta a mesures especifiques 
per a Corbera, i mes venint d’un grup municipal que fins fa poc tenia la regidoria 
d’igualtat, i poder concretar en el cas de Corbera que es vol dir quan es diu que 
s’implementaran campanyes. Per això, en aquest sentit, vol preguntar com esta la 
implementació de dues mocions que es s’han aprovat en aquest ple. Una és el protocol 
en contra la violència a la festes a Corbera, en el moment que es va aprovar va haver 
certa controvèrsia sobre l’oportunitat del moment, ja que les festes eren molt properes 
i existien mesures de difícil aplicació, però ara ja podria ser un bon moment, i no 
només per les festes d’estiu, sinó també per la resta de festes importants, com en 
aquestes dates, per exemple la de cap d’any que organitza l’ajuntament, creuen 
important que comenci a aplicar-se aquest protocol, i voldrien saber en quin punt es 
troba . Per altra banda ressalta la moció sobre la LGTB fòbia, i els agradaria saber com 
avança la seva aplicació pràctica aquí a Corbera.

Alcaldessa:
Dona les gracies al Sr. Albert, i cedeix la paraula a la Sra. Carme Benito, la qual 
respondrà en nom de l’equip de govern.  

Carme Benito:
Afirma que recentment s’ha fet càrrec de la regidoria d’igualtat, manifesta que 
evidentment ja hi ha assumptes que han començat a parlar amb la tècnica d’igualtat i 
expressa que es posaran a treballar en els dos temes, però ara estan començant a 
parlar per tirar endavant, i que els avisarà quan així sigui. 

Alcaldessa:
Agafa la paraula per aclarir que també és va aprovar una moció en la que deia que es 
citarien els casos de violència envers les dones, fonamentalment els casos de morts i 
denuncies, i ja que s’està parlant del tema es podria fer en aquest moment. Finalitza 
la seva intervenció expressant que si per al·lusions vol comentar alguna cosa el Sr. 
Arturo Martínez es el moment. 

Arturo Martínez:
Expressa que encara que no sigui la seva funció, pot aclarir alguna cosa més. En quan 
el protocol per les festes, recorda que es va dir, des de Diputació, estaven esperant 
que es fes aquest protocol. Passat l’estiu la Diputació va informar que encara no hi 
havia res i ho que es va parlar dins del el departament d’Igualtat, es de demanar el 
recurs tècnic de la Diputació dintre del calendari que entrarà ara al gener. De tal forma 
que es poguessin fer amb els tècnics facilitats per la Diputació el protocol per Corbera. 
Torna a insistir, que passat l’estiu es va informar de que la Diputació no s’havia posat 
a treballar en això, encara que abans ens diguessin que si ho iniciaven. També 
expressa que van observar que existeix un recurs dins de la Diputació, i s’intentarà 
que comencin al gener. Sobre el tema de la LGTB fòbia, creu que ja s’ha parlat, i 
afegeix que ells estan incorporats com a municipi dins de la xarxa de LGTB de 
Catalunya, que es una de les pioneres de l’Estat, i s’està iniciant on s’acudeix 
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periòdicament, manifesta que personalment ell a anat, i s’està començant a treballar 
en reunions a nivell de Catalunya. 

Carme Benito:
Vol donar compte al ple, que des de l’últim ple de setembre on es va comentar, s’han 
produït vuit víctimes mortals més de violència masclista i que en aquest any portem  
50 dones assassinades i 5 infants.

Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC),Alfonso Olarte Rodés (PP),José Antonio Andrés 
Palacios (GIU),Manel Ripoll i Puertas (MPC),Èric Blanco i Moragas (CDC), Xavier Miquel i 
Pons (CUP),Montserrat Febrero i Piera (ERC), i Alfredo Prado García (PSC).

La moció queda aprovava per unanimitat.

10. Moció per a l'aprovació d'una declaració institucional per la llibertat de 
les preses i presos polítics.

“Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals d’ERC i 
CDC, amb el text següent:

El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència Nacional 
i el Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra 
el Govern de la Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del Parlament de Catalunya, 
per haver dut a terme l’aplicació dels resultats de l’1-O.   

El dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó incondicional sense 
fiança, per a vuit membres del legítim Govern de la Generalitat de Catalunya, el 
vicepresident, Oriol Junqueras, president d’un partit polític amb 87 anys d’història i els 
consellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carles Mundó, Joaquim Forn i les 
conselleres Dolors Bassa i Meritxell Borràs. 

Va decretar presó eludible sota fiança de 50.000€ pel conseller Santi Vila. 

I finalment va decretar la detenció internacional del President, MH Sr. Carles 
Puigdemont, els consellers Lluís Puig i Toni Comin i les conselleres Meritxell Serret, 
Clara Ponsatí.
El dia 9 de novembre, el jutge del Suprem va decretar presó eludible sota fiança de 
150.000€ per a la Presidenta del Parlament, Honorable Sra. Carme Forcadell, i llibertat 
sota fiança de25.00€ per Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, 
amb 7 dies de termini per a efectuar el seu pagament, i llibertat provisional per a Joan 
Josep Nuet. 

Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb 
fins polítics, com ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium 
Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, o contra els condemnats per haver organitzat 
la consulta del 9N. 
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L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta contra 
els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també contra 
el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals 
adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificada per l’Estat Espanyol. 

Des d’aquest consistori, i al llarg  dels segles, sempre s’han defensat les institucions 
de govern de Catalunya. El compromís de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat amb 
la llibertat, la pau, el diàleg i Catalunya és ferm i innegociable. 
Per tot l’exposat s’acorda: 

Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració immediata de 
tots els presos polítics que ho són malgrat haver actuat sempre pacíficament i 
democràtica, d’acord amb el mandat sorgit de les urnes. 

Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, encapçalat 
pel Molt Honorable president Carles Puigdemont i per l’Honorable vicepresident Oriol 
Junqueras.   

Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han vist 
desposseïts de les seves competències per l’aplicació indigna de l’article 155 de la CE. 

Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i l’ús 
partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders que 
qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir. 

Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una mediació 
política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política. 

Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE.”

Alcaldessa: 
Dóna la paraula al Sr. Ejarque.

Pol Ejarque:
Dona les gracies pel torn de paraula a l’alcaldessa, és manifesta com part del grup 
proposant de la moció i volen aportar unes idees. Expressa que les idees son la llibertat 
més gran que tenen els homes i dones del segle 21 després de lluites incansables de 
persones anònimes, de col·lectius socials i fins i tot de guerres. Afegeix que avui per 
sort estan protegides en tots els tractats institucionals. Menciona que no hi ha estat 
democràtic al món que jutgi les idees, i menys encara que les empresoni, que 
persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir, que persegueixi la 
llibertat d’expressió, que censuri els mitjans de comunicació, que dicti les noticies als 
periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació, que privi de la llibertat de reunió i 
de manifestació. Expressa que quan la democràcia es vulnerada en un país, tot el món 
ho pateix, quan algú tolera que es vulnerin els drets dels catalans hi perden tots el 
ciutadans europeus. Continua, quan algú es còmplice d’aquesta vulneració és còmplice 
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també d’una forma d’actuar típica d’una dictadura. Empresonar representats de les 
societats civils i representants legítims del govern català forma part de l’estratègia de 
l’Estat per cansar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. Afegeix que l’objectiu final 
és desactivar tota la societat civil, afirma que volen dividir-nos com a poble i trencar 
la cohesió social, però no podran, finalitza dient, ni un pas enrere. 

Miracle Guerra:
Manifesta que votaran a favor de la moció, estan d’acord amb ho que es presenta, 
malgrat que esperar que la Unió Europea faci un pas cap a la independència, creuen 
que es més il·lusió que racionalitat. Aprofita per explicar que amb la seva marxa de la 
taula en la moció presentada pel PSC en el punt 8 d’aquest ple, han volgut manifestar 
la seva total repulsa i el que creuen com una falta de respecta cap el sentit comú de 
tota la ciutadania de corbera.

Alcaldessa:
Tanca el torn de paraula i procedeix a la votació.

Alfredo Prado:
Dins del seu torn de vot, procedeix a la explicació del mateix. Manifesta que ells des 
de PSC, ja van presentar una moció demanant l’alliberament dels membres de govern 
empresonats, consideren que la presó preventiva es una mesura excessiva e injusta, 
i a la reunió de la Comissió Assessora ja es va parlar d’aquesta moció d’ERC per mirar 
de consensuar-la i se’ls va negar la modificació, per aquest motiu realitzaran abstenció 
de vot.

Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Èric Blanco i Moragas (CDC), Xavier Miquel i 
Pons (CUP), i Montserrat Febrero i Piera (ERC).
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP).
Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GIU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), i Alfredo 
Prado García (PSC).

S’aprova la moció per l’aprovació d’una declaració institucional per la llibertat de les 
preses i presos polítics. 

L’alcaldessa dóna compte dels assumptes següents:

11. Donar compte del Decret 1752/2017 Modificació en la designació de 
membres de la Junta de Govern Local, delegació de competències i 
nomenament de tinents i tinentes d’alcaldessa. 

Per Decret d’Alcaldia 1148/2017, de 17 de juny, publicat al BOPB de 3 de juliol de 
2017, es va procedir al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern 
Local d’aquest Ajuntament, al nomenament entre aquestes membres de tinents i 
tinentes d’alcaldessa i a efectuar la delegació de competències corresponent en favor 
d’aquest òrgan.

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

Codi Segur de Validació 74aae630a3714bb794870a8f3d74f19c001

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

Metadades Classificador:Acta  -

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ia
 A

b
ar

ca
 M

ar
tí

n
ez

10
/0

4/
20

18
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=74aae630a3714bb794870a8f3d74f19c001


En aquests moments, i degut als petits ajustos a realitzar arran del canvi d’Alcaldia, 
es considera convenient efectuar una modificació dels membres integrants d’aquest 
òrgan en el sentit que es dirà en aquesta resolució. 
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 1148/2017, de 15 de juny, de conformitat 
amb el contingut de la resolució que ara es dicta amb el benentès que en tot allò que 
no sigui objecte de nova regulació continuarà plenament vigent.

SEGON. Nomenar membre de ple dret de la Junta de Govern Local d’aquest 
Ajuntament el regidor Manel Ripoll i Puertas, en substitució de la regidora Carme 
Benito Gómez. 

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

 Montserrat Febrero i Piera
 Ramón Gabarrón Rubio
 Mercè Rocas i Rubió
 Jordi Anducas i Planas
 Manel Ripoll i Puertas

TERCER. Establir que les determinacions d’aquest Decret entraran en vigor al dia 
següent al de la seva signatura i tenen caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
de revocació de l’Alcaldia. 

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

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

12. Donar compte del Decret 1751/2017 Modificació de la determinació dels 
regidors que exerciran el seu càrrec amb dedicació.

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 parcial, el Ple municipal va establir en 2 
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:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Retribucions brutes anuals: 26.400,00 € 
Dedicació efectiva: 30 hores setmanals fora de la seva jornada habitual, si existeix. 

L’acord facultava l’Alcaldia per a la concreció dels membres que, prèvia acceptació, 
desenvoluparien aquestes càrrecs, havent de donar posteriorment compte al Ple 
municipal de la resolució adoptada. Aquesta concreció es va dur a terme mitjançant 
Decret d’Alcaldia 1211/2015, d’1 de juliol. 

La nova organització municipal motivada pel canvi en l’Alcaldia produït el 17 de juny 
de 2017, ha provocat la necessitat d’efectuar petits ajustos en el cartipàs municipal a 
mesura que esdevenen necessaris. 

Atès que una de les regidores afectada per aquest canvi és funcionària de carrera de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en data 2 d’octubre de 2017 (RE 9205/2017) 
ha comunicat a aquest Ajuntament la jornada i l’horari que presta en aquella 
Corporació.

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 Segon del Decret 1211/2015, d’1 de juliol, en el sentit de 
determinar que el regidor Manel Ripoll i Puertas deixarà d’exercir el seu càrrec amb 
règim de dedicació parcial, i la regidora Carme Benito Gómez passarà a exercir-lo sota 
aquest règim de dedicació. 

Per tant, a partir d’aquesta data els regidors de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
que exerciran el seu càrrec en règim de dedicació parcial seran els següents:

José Antonio Andrés Palacios
Carme Benito Gómez

SEGON. Atès que la Sra. Benito té la condició de funcionària de carrera a l’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat, establir que la jornada a realitzar a  l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat, sota les determinacions acordades pel Ple municipal i que 
consten a la part expositiva d’aquest acord, es durà a terme en dies laborables en 
horari de tarda i en dies festius, en la modalitat d’horari obert.

TERCER. Notificar aquesta Resolució al regidor Manel Ripoll i Puertas als efectes 
escaients.

QUART. Notificar aquesta Resolució a la regidora Carme Benito Gómez 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.
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CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució al departament de Recursos Humans, 
acompanyada de l’acceptació del règim de dedicació de la Sra. Benito perquè 
procedeixi a la tramitació de les operacions que esdevinguin necessàries davant la 
Seguretat Social.

SISÈ. Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat als 
efectes del que determina l’article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal de les administracions públiques.

SETÈ. Ordenar la publicació del contingut d’aquesta Resolució en el portal de 
transparència de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i en el BOPB, en compliment 
del que determina l’art. 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local i l’article 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.

13. Donar compte del Decret 1963/2017 Revocació i delegació de 
competències, nomenaments, designacions i dedicacions en relació a 
determinats regidors. 

El 5 de novembre de 2017 ha tingut entrada en el Registre general d’aquest 
Ajuntament, amb el número RE 2017/9976, escrit presentat per Montserrat Febrero i 
Piera, com a portaveu dels regidors del grup municipal d’ERC, amb el contingut literal 
següent:

“Exposo: Els regidors i les regidores sotasignats renunciem a les competències 
delegades per l’alcaldessa davant la situació política al nostre país, on el PSC, 
subordinat al POSE, ha donat suport a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució 
Espanyola que ha intervingut les Institucions Catalanes i ha servit per empresonar a 
membres del govern legítim de Catalunya, escollit a les urnes el 27 de setembre de 
2015. Obeint el mandat popular i ratificat pel Parlament de Catalunya el Passat 27 
d’octubre, es va proclamar la República Catalana i va mandatar al govern iniciat tots 
els procediments necessaris per endegar el procés constituent de la República. Aquest 
mandat emana dels resultats del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya 
celebrat l’1 d’octubre. El mandat democràtic del poble ce Catalunya ha estat assumit 
pel Parlament de Catalunya, i aquest ha mandatat al govern que faci realitat la 
República Catalana. No podem seguir en un govern amb un partit que junt amb el PP 
i C’s mostra orgull per anar contra les llibertats i els drets del poble de Catalunya i del 
poble de Corbera de Llobregat, no podem seguir en un govern amb el PSXC. Per aquest 
motiu renunciem a les competències que l’alcaldessa ens va delegar per governar 
Corbera. Renunciem per dignitat i respecte a les institucions del nostre país, respecte 
al nostre govern legítim a Catalunya. Davant d’aquests motius presentem renúncia 
formal a les nostres competències delegades en el govern municipal de Corbera de 
Llobregat. A corbera de Llobregat, 3 de novembre de 2017 Montserrat Febrero Piera – 
37679600B – Mercè Rocas Rubió – 38509613T – Arturo Martínez Laporta – 
37669229J- Jordi Anducas Planas – 46663946M-.
Sol·licito: Es faci efectiva la renúncia dels regidors i regidores del grup municipal d’ERC. 
Així mateix, tal com vam manifestar a l’alcaldessa Sra. Roba Boladeras Serraviñals, 
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estem interessats en adquirir els mòbils i tablets facilitats per l’Ajuntament. Prego 
s’ens comuniqui el cost a satisfer”.

Aquesta renúncia porta com a conseqüència, a més del que sol·liciten aquests regidors, 
la realització de tots aquells ajustos que en matèria de cartipàs esdevenen necessaris 
com a conseqüència de la nova configuració de l’equip de govern, diferenciant entre 
aquells que són de competència plenària d’aquells que són competència d’aquesta 
Alcaldia, i començant per aquells que resulten més urgents per assolir una adequada 
gestió dels interessos del municipi.

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. Acceptar, amb efectes del 5 de novembre de 2017, la renúncia presentada 
per la Sra. Montserrat Febrero i Piera (NIF 37679600B), la Sra. Mercè Rocas i Rubió 
(NIF 38509613T), el Sr. Arturo Martínez Laporta (NIF 37669229J) i el Sr. Jordi Anducas 
Planas (NIF 46663946M), en relació a les competències delegades per aquesta Alcaldia 
per Decret 1093/2015, de 15 de juny i per Decret 1147/2017, de 17 de juny les quals 
passaran a ser competència directa de l’Alcaldia.

SEGON. Revocar el nomenament com a membres de ple dret de la Junta de Govern 
Local efectuat per Decret 1148/2017, de 17 de juny, en relació als regidors següents:

 Montserrat Febrero i Piera
 Mercè Rocas i Rubió
 Jordi Anducas i Planas 

TERCER. Revocar el nomenament com a tinentes d’alcaldessa efectuat per Decret 
1148/2017, de 17 de juny, en relació a les regidores següents:

Montserrat Febrero i Piera
Mercè Rocas i Rubió

QUART. Nomenar membres de ple dret de la Junta de Govern Local, en substitució 
dels anteriors, als regidors següents:

 Alfredo Prado García
 José Antonio Andrés Palacios
 Carme Benito Gómez

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

 Ramon Gabarrón Rubio
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 Manel Ripoll Puertas
 Alfredo Prado Garcia
 José Antonio Andrés Palacios
 Carme Benito Gómez

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

 Primer tinent d’alcaldessa: Ramon Gabarrón Rubio
 Segon tinent d’alcaldessa. José Antonio Andrés Palacios
 Tercer tinent d’alcaldessa: Alfredo Prado Garcia 

SISÈ. Revocar la determinació del règim de dedicació exclusiva efectuat per l’Alcaldia 
en Decret 1211/2015, d’1 de juliol, en relació als regidors següents:

 Mercè Rocas i Rubió 
 Arturo Martínez Laporta

La finalització de l’exercici del seu càrrec s’entén amb efectes de la data de presentació 
de la renúncia, formalitzada el dia 5 de novembre de 2017.

SETÈ. Determinar que totes les revocacions i els nomenaments efectuats en els punts 
anteriors seran efectius des del moment de la signatura d’aquesta Resolució.

VUITÈ. Donar trasllat de la petició efectuada pels regidors d’ERC en relació a 
l’adquisició de mòbils i tauletes de propietat municipal a la secretària municipal de la 
Corporació perquè emeti informe jurídic al respecte.

NOVÉ. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades i als diferents 
departaments municipals als efectes escaients.

DESÈ. 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.

14. Donar compte del Decret 1995/2017 Nova delegació de competències i 
altres ajustos en matèria de cartipàs municipal. 

Per Decret 1963/2017, de 6 de novembre es va acceptar, amb efectes del 5 de 
novembre de 2017, la renúncia presentada per la Sra. Montserrat Febrero i Piera (NIF 
37679600B), la Sra. Mercè Rocas i Rubió (NIF 38509613T), el Sr. Arturo Martínez 
Laporta (NIF 37669229J) i el Sr. Jordi Anducas Planas (NIF 46663946M), en relació a 
les competències delegades per aquesta Alcaldia per Decret 1093/2015, de 15 de juny 
i per Decret 1147/2017, de 17 de juny les quals passaven a ser competència directa 
de l’Alcaldia.

En la mateixa resolució també s’efectuava el nou nomenament de tinents d’alcaldessa 
entre els membres actuals de la Junta de Govern local.
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El nou escenari actual fa necessària, sobre la base de les àrees de gestió municipal 
definides al Decret 1093/2015, de 15 de juny, la realització d’una nova distribució de 
les competències respecte de les quals han renunciat els regidors abans esmentats, 
per tal de poder gestionar els interessos municipals de la forma més eficient possible.

No obstant això, per a una millor aplicació per part del personal municipal i per tal 
d’evitar possibles interpretacions, s’efectuarà una revocació de totes les delegacions 
existents per a continuació, procedir a efectuar la nova delegació de competències a 
aplicar a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Resolució.

Així mateix es modifiquen en aquesta resolució aquells aspectes relatius al règim de 
dedicació que, sent competència de l’Alcaldia, es consideren adequats així com el 
nomenament de tinents d’alcaldessa efectuat en el Decret 1963/2017.

En un moment posterior es dictaran les resolucions que esdevinguin necessàries per 
adequar el nomenament de membres en ens i organismes, tant sectorials com externs 
a la nova situació del Consistori.

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. Revocar totes les delegacions de competències conferides a favor dels 
regidors i regidores de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat mitjançant Decret 
1093/2015, de 15 de juny, tret d’aquelles especificades a l’apartat Cinquè d’aquella 
resolució (relatives a l’autorització de matrimonis civils).

SEGON. Efectuar a favor dels regidors i de les regidores que a continuació es detallen, 
les delegacions generals i particulars de competències en relació a les atribucions de 
proposta, impuls, gestió i resolució dels assumptes corresponents a les respectives 
àrees de gestió i amb les facultats que para cada una d’elles s’especifiquen al Decret 
1093/2015, de 15 de juny:

- Alfredo Prado García: Àrea de Cooperació i Solidaritat, Àrea d’Ensenyament, 
Àrea d’Esports, Àrea de Joventut i Àrea de Via Pública i Habitatge.

- Ramon Gabarrón Rubio: Àrea de Finances, Àrea de Règim Interior i Àrea de 
Desenvolupament Econòmic. 

- Carme Benito Gómez: Àrea de Cultura i Àrea de Polítiques d’Igualtat.
- José Antonio Andrés Palacios: Àrea de Serveis Públics i Àrea de Medi Ambient.
- Manel Ripoll i Puertas: Àrea d’Atenció a la Ciutadania, Àrea de Comunicació, 

Àrea de Salut Pública, Àrea de Mobilitat i Àrea de Seguretat Ciutadana.

TERCER. Les facultats delegades en aquesta resolució tenen caràcter indefinit, sense 
perjudici de la potestat de revocació i advocació del òrgan delegant, i s’hauran 
d’exercir, dins dels límits legals, directament pel titular sense possibilitat de ser 
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delegades de nou. En les resolucions adoptades per delegació, a la part expositiva 
s’hauran de fer constar les dades de la resolució per la qual s’efectua la delegació.

QUART. L’exercici de les delegacions s’efectuarà tenint en compte el principi de 
coordinació que es materialitza en la cooperació i informació recíproca entre les 
diferents àrees i la cooperació i informació recíproca dins les diferents àrees i les 
regidories delegades adscrites, així com l’obligació d’informar a l’Alcaldia i a la Junta 
de Govern Local de les resolucions dictades per delegació en aquells assumptes 
d’especial rellevància, sense perjudici de les facultats de control i fiscalització d’altres 
òrgans municipals.

CINQUÈ. En cas d’absència, vacant o malaltia o qualsevol altre impediment dels 
regidors i les regidores delegats i/o delegades amb facultats resolutòries, l’alcaldessa 
assumirà directament i automàticament les seves competències delegades en aquells 
assumptes puntuals que hagin de resoldre’s sense demora, entenent-se a aquests 
efectes exercida la potestat d’advocació de manera puntual, i així es farà constar en 
la resolució.

SISÈ. Efectuar nou nomenament de tinents/tes d’alcaldessa a favor dels membres de 
la Junta de Govern Local següents, deixant sense efecte els nomenaments efectuats 
en el Decret 1963/2017:
Primer tinent d’alcaldessa: Alfredo Prado Garcia 
Segon tinent d’alcaldessa. José Antonio Andrés Palacios
Tercer tinent d’alcaldessa: Ramon Gabarrón Rubio

SETÈ. Revocar la determinació del règim de dedicació parcial efectuat per l’Alcaldia en 
Decret 1211/2015, d’1 de juliol, en relació al regidor José Antonio Andrés Palacios i 
determinar que a partir del dia següent a aquell en que entri en vigor aquesta revocació 
passarà a desenvolupar el seu càrrec en 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.

VUITÈ. Revocar la determinació del règim de dedicació parcial efectuat per l’Alcaldia 
en Decret 1751/2015, de 2 d’octubre en relació a la regidora Carme Benito Gómez.
 
NOVÉ. Aquest Decret entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i produirà 
plens efectes jurídics prèvia acceptació expressa o presumpta per part de les persones 
delegades en els termes recollits en l’apartat següent, i prèvia acceptació del règim de 
dedicació exclusiva per part del regidor afectat. El nomenament de tinents d’alcaldessa 
seran plenament executius des de l’entrada en vigor d’aquesta resolució.

DESÈ. Notificar aquesta resolució a tots i totes els regidors i les regidores delegats 
significant-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.
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ONZÈ. 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.

DOTZÈ. Notificar aquesta resolució a tot el personal municipal per al seu coneixement 
i efectes.

15. Donar compte del Decret 2016/2017 Modificació designació de membres 
en òrgans de participació sectorial i en Ens i Organismes externs.

Per Decret 1963/2017, de 6 de novembre es va acceptar, amb efectes del 5 de 
novembre de 2017, la renúncia presentada per la Sra. Montserrat Febrero i Piera (NIF 
37679600B), la Sra. Mercè Rocas i Rubió (NIF 38509613T), el Sr. Arturo Martínez 
Laporta (NIF 37669229J) i el Sr. Jordi Anducas Planas (NIF 46663946M), en relació a 
les competències delegades per aquesta Alcaldia per Decret 1093/2015, de 15 de juny 
i per Decret 1147/2017, de 17 de juny les quals passaven a ser competència directa 
de l’Alcaldia.

Aquest nou escenari demanda la modificació de tots aquells nomenaments efectuats 
en relació als òrgans de participació sectorial així com als ens i organismes externs 
que obeïen a la integració del seu representant en l’equip de govern municipal i que 
s’hagin vist afectats per la renúncia abans esmentada. 

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 nomenament efectuat com a membres integrants dels òrgans 
de participació sectorial que tot seguit es relacionen en favor de les persones següents: 

CONSELL SECTORIAL DE JOVENTUT:

President: Sr. Alfredo Prado García 
Vicepresidenta: Sra. Carme Benito Gómez

CONSELL SECTORIAL DE LA GENT GRAN: 

Vicepresident: Sr. Alfredo Prado Garcia 

COMISSIÓ NOMENCLÀTOR:

President: Sr. Alfredo Prado Garcia
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SEGON. Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Montserrat Febrero i Piera en 
la Comissió Mixta a constituir per l’AMB amb l’objecte d’analitzar la prestació del servei 
d’abastament domiciliari d’aigua potable al municipi, així com la seva gestió, efectuat 
per Decret 1212/2017, de 26 de juny, sense perjudici que com a membre de l’oposició 
pugui sol·licitar amb posterioritat la seva inclusió en dita comissió si així ho consideren 
convenient els regidors afectats.

TERCER. Notificar aquesta resolució a les persones afectades, al personal de 
l’Ajuntament i als portaveus dels diferents grups municipals, i lliurar les certificacions 
oportunes als ens i organismes corresponents per tal de fer efectius aquests 
nomenaments i/o cessaments.

QUART. Ordenar la publicació d’aquesta resolució al Portal de transparència de 
l’Ajuntament i donar-ne compte al Ple municipal en la propera sessió ordinària que se 
celebri.

Alcaldessa:
Dóna el torn de paraula al Sr. Pol Ejarque.

Pol Ejarque: 
Manifesta que com a grup municipal volen expressa quatre punts.

Expressa que assistim avui a la presentació del cartipàs municipal que evidencia la 
proposta d’un govern en minoria. Un govern sense les majories necessàries per a 
desenvolupar la seva tasca durant aquest últim any i mig de legislatura. No només 
paralitzarà el municipi i la seva administració, sinó que això comportarà fer més lents 
els processos de decisió perquè els regidors de govern no podran treballar amb totes 
les àrees. És en aquest sentit que davant la necessitat d’un govern fort, estable i 
alternatiu, vàrem decidir iniciar converses amb els grups de l’oposició.

Davant la insistència de la gent que ens para pel carrer i ens pregunta com van les 
converses: nosaltres sempre responem amb un: VAN TIRANT. Però considerem que 
ara és hora de clarificar els escenaris i expressar el que plantegen les altres forces en 
un exercici que considerem de necessària transparència.

Les converses van malament, hi ha forces que ens segueixen vetant tal com ho van 
fer en 2015 després de les municipals i com han expressat a diaris digitals. El Partit 
Demòcrata considera que Corbera necessita un govern fort, estable i transversal. No 
necessita un govern de les super esquerres dogmàtiques. El sobiranisme ha tingut, té 
i tindrà, la virtut de la seva transversalitat. I això ho hem de tenir molt present i ho 
ha tingut molt clar el nostre President quan ha creat el moviment de Junts per 
Catalunya, defugint de la política partidista. El dogmatisme mai ha guanyat les grans 
batalles de la història. Creuem que de les forces de l’oposició, les úniques que ho hem 
entès en aquest sentit, hem estat ICV- Movem Corbera i el Partit Demòcrata.

Creuem que era necessari aquest bany de realisme i fer aquest exercici de 
transparència. Des del sectarisme, els vells prejudicis i la politiqueria de baixa volada 
no construirem res, absolutament res. Finalitza expressant que des del Partit 
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Demòcrata segueixen i seguiran amb la mà estesa. Volen que Corbera tingui un govern 
fort i estable que treballi pel benestar dels veïns des de la transversalitat i la tolerància, 
parlant amb tothom i sense vetar a ningú.

Antonio Moreno:
Vol dir dues coses, per una part vol contestar al Sr. Pol Ejarque. Dona la raó al seu 
discurs sobre que no és normal permetre que la majoria d’aquest Ple es deixi governa 
per un grup minoritari, si s’està en desacord en moltes coses, no sols en com han 
portat el tema de l’1 d’octubre i els empresonaments polítics, que ho cataloga de 
vergonya política. Expressa que el normal hagués sigut que el PSC no estigués aquí, i 
que continues qui de veritat té més suports, que des del seu punt de vista es ERC. 
Afegeix que avui es deuria parlar que ERC hauria d’estar al govern, encara que fos en 
minoria si volgués, i si no amb el suport de la resta de companys. Manifesta que inclús 
ha dit que iniciativa té interès a governar i entrar a governar així és un problema. 
Expressa que ells van entrar a governar molt abans però que no és una condició en el 
seu vot, un vot incondicional, afegeix, a ERC com a primer partit a governar fora de 
tota dubte. I ho mateix expressa amb el grup municipal de la CUP, que han demostrat, 
en aquests dos anys, intel·ligència i honestedat, afegeix que personalment ha assistit 
a reunions d’aquest grup polític, i per tant finalitza, que aquí a Corbera hi ha gent per 
governar ho que queda de legislatura.

Fa referencia al company Pol Ejarque, on expressa que encara que són de partits 
diferents i moltes vegades poden tindre idees oposades, els dos companys del PDCAT 
són gent més socialdemòcrates, mes d’esquerres, més honest, que aquells que diuen 
que són socialdemòcrates, per lo menys en els seus actes, no per la seva ideologia, ja 
que en qualsevol moment hi haurà discrepància ideològica. 

Manifesta que Corbera necessita un govern que no pot passar pels de sempre, que 
parlant des del cor, els socialistes i la Sra. Boladeras amb la construcció Corbera 2.000 
va enganyar a la gent, que varen comprar un pis per 300.000€ i ara l’han de vendre 
per 100.000€, repeteix que ha enganyat durant molts anys, i que ho diu amb aquestes 
paraules perquè no vol rebaixar-se. Continua dient que es va enganya a la gent de 
Cases Pairals, que després de 14 anys encara tenen problemes. Expressa que aquest 
govern socialista ha fet coses que no fa cap altre ajuntament petit i posa com a 
exemple, quan Corbera tenia 8.000 habitants,  el PSC va construir un pàrquing de 60 
places que cap empresari privat hagués fet perquè no es pot amortitzar, i afegeix que 
tots sabem que ho va fer una empresa on el seu propietari es troba en temes molt 
foscos. Manifesta que recorda quan va arribar aquí a Corbera i va crear iniciativa 
corbera, en un ple fa 12 anys, es va aprovar una cosa que feia vergonya, recorda que 
ells havien pactat amb els socialistes, llavors el Sr. Pere Alegrí, havien pactat que 
ajudarien, que no farien política partidista i que ajudarien, però recorda que van 
aprovar a un senyor del poble la construcció de 16 habitatges per un total de 1.600 
milions, i va deixar 150 pisos, que en aquell moment a Corbera venien a costar més 
de 4.000 o 5.000, i expressa que imagina el “pelotazo” que volien fer a Corbera. 
Recorda que ho que va fer la gent d’iniciativa va ser comprar un megàfon, pujar a un 
cotxe i explicar a la gent per on venia el “pelotazo Boladeriano”. Explica que en un 
acte electoral a la Diadema va preguntar a un empresari de la construcció, que si el 
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deixaven fer una construcció de 150 pisos tindrien alguna contraprestació per la seva 
part, i expressa que el constructor els va dir que ho que volguessin. 

Finalitza expressant que no només s’està parlant que els socialistes són contraris a la 
independència, que ho són, però són interessats i demagogs. I els sobiranistes, fent 
referencia a ell, creuen que realment no es mereix, el PSC, estar al govern. Expressa 
que algú ho havia de dir, com diu el seu amic Tardà, expressant que s’ha de saber qui 
està al govern de Corbera governant, i manifesta que això ho saben perfectament gent 
que ara l’hi dóna suport, però que saben ho que ha passat durant molts anys. Expressa 
a la resta de membres del Ple, que el seu vot el tindran, però que no s’esperi més, 
argumenta que tots estan treballant en la campanya electoral, volen guanyar als 
feixistes i afirma que les guanyaran. Expressa que personalment és independentista 
dins d’iniciativa que és el partit, no independentista més a prop dels independentistes. 

Alcaldessa:
Manifesta al Sr. Moreno que respecta les seves intervencions, però que no acceptarà 
que es digui feixista ni a ella ni a ningú, perquè creu que està fora de lloc. Torna el 
tema de debat i dóna la paraula al Sr. Cañellas. 

Albert Cañellas:
Explica que davant de les circumstàncies excepcionals que s’estan donant, davant dels 
resultats de l’1 d’octubre, de la necessària constitució i necessària construcció d’una 
republicà catalana i la implementació de l’inici d’un procés constituent, creuen que es 
necessari que els màxims ajuntaments foren fidels a la republicà, i especialment a 
Corbera, perquè que creuen que són la majoria de la població del municipi els que ho 
volen, i afegeix que així es pot observar en els resultats electorals, en la representació 
que hi ha en aquest Ple o en els resultats de l’1 d’Octubre. Per això van realitzar unes 
converses per promoure una moció de censura, perquè hi hagi un govern fidel a la 
república. Específicament van pactar que no hi hagués al govern regidors ni del PP ni 
del PSC, i han treballat perquè això sigui així. Creuen que cal una moció de censura i 
seguiran treballant per aconseguir-ho. Expressa que ja no es troben en las postures 
que es trobaven al principi de la legislatura, en aquest moment estan disposats a donar 
suport a un govern en minoria, si fa falta, o entra en el govern per aconseguir l’objectiu 
de tenir un govern municipal fidel a la república. 

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

Donar compte dels assumptes següents: 

- Informació sobre violència masclista (pendent possible actualització xifres):
 
Des de l'últim ple que vam realitzar al setembre fins aquest d'avui, s'han produït 8 
víctimes mortals més de violència masclista. En l'actualitat comptem amb 50 dones 
mortes i 5 infants. L’últim el dia 24 de novembre de 2017. 
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Recordem que els femicidis son només la punta de l’iceberg. Segons la
Fundació ONZE,  per cada dona assassinada per violència de gènere,
deu queden discapacitades. Aquesta entitat ha revelat que en 2016
van atendre a 500 dones amb discapacitat derivada d'aquesta
violència.

AnaMaríaPérezdelCampo,presidentadelaFederacióNacionald’AssociacionsdeDonesSep
aradesiDivorciadesensrecordaque“. 

En el 90% dels casos, el violent va aprendre violència en la seva infància. Un no neix 
violent, es fa. És necessari canviar l'educació i el propi sistema”. 

- Del Decret d’Alcaldia 1798/2017, esmenat pel Decret d’Alcaldia 1826/2017, pel qual 
es nomena com a tresorera accidental a la secretària general de l’Ajuntament des del 
dia 9 d’octubre de 2017 i fins que la persona que desenvolupa aquestes funcions 
s’incorpori de la baixa per I.T. 

“DECRET

La funcionària de carrera M.J.E.B. (LOPD), la qual realitza les funcions de tresorera 
accidental, ha presentat la baixa per incapacitat temporal de data 9 d’octubre de 2017.

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

La tècnica de recursos humans ha emès informe núm. 150/2017 de data 11 d’octubre de 
2017.

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

RESOL

PRIMER. Nomenar la senyora M.A.M. (LOPD), amb DNI (LOPD), tresorera accidental de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, fins a la finalització de la baixa per incapacitat 
temporal de la senyora M.J.E.B. (LOPD).

SEGON. Notificar la present resolució als interessats.

TERCER. Donar compte al Ple en la propera sessió que es realitzi.”

“DECRET

El decret d’alcaldia 2017/1798 de data 11 d’octubre de 2017 va resoldre nomenar a la 
senyora M.A.M. amb DNI (LOPD), tresorera accidental de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat, fins a la finalització de la baixa per incapacitat temporal de la senyora M.J.E.B. 
(LOPD).
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Per error formal no es va incloure a la resolució la data d’inici del nomenament de la Sra. 
A. (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

PRIMER. Determinar que la data d’inici del nomenament com a tresorera accidental de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat de la Sra. M.A.M. (LOPD) ha de ser amb caràcter 
retroactiu des del 9 d’octubre de 2017.

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

- De l’acord de la Junta de Govern Local, de 20 de novembre de 2017, de suport al 
Correllengua 2017. 

“Maria Abarca Martínez, la secretària de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,

CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària celebrada el dia 20 de 
novembre de 2017, per unanimitat, adopta l’acord següent, a reserva dels termes que 
resultin de l’aprovació de l’Acta corresponent, de conformitat amb l’article
206 del Reglament d’Organització i Funcionament:

“3. Adhesió Correllengua 2017.

Atès que la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), celebra la 21a.
edició del Correllengua.

Atès que aquesta edició del Correllengua 2017 es dedica a la figura de Lola Anglada, 
exemple de compromís amb els valors cívics, democràtics, catalanistes i feministes. 

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana.

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda 
el següent:

ACORDS

PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2017 com a instrument de la societat a favor de 
la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a 
favor de la seva unitat.
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SEGON.- Donar suport a entitats i grups del municipi que han volgut afegir-se al 
Correllengua d’enguany participant en els actes organitzats des de l’Àrea de Cultura.

TERCER.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua Catalana (CAL).

QUART.- Donar compte dels presents acords al Ple, en una propera sessió que se
celebri. ”

Pol Ejarque: 
Manifesta que com a grup municipal volen expressa quatre punts.

Expressa que assistim avui a la presentació del cartipàs municipal que evidencia la 
proposta d’un govern en minoria. Un govern sense les majories necessàries per a 
desenvolupar la seva tasca durant aquest últim any i mig de legislatura. No només 
paralitzarà el municipi i la seva administració, sinó que això comportarà fer més lents 
els processos de decisió perquè els regidors de govern no podran treballar amb totes 
les àrees. És en aquest sentit que davant la necessitat d’un govern fort, estable i 
alternatiu, vàrem decidir iniciar converses amb els grups de l’oposició.

Davant la insistència de la gent que ens para pel carrer i ens pregunta com van les 
converses: nosaltres sempre responem amb un: VAN TIRANT. Però considerem que 
ara és hora de clarificar els escenaris i expressar el que plantegen les altres forces en 
un exercici que considerem de necessària transparència.

Les converses van malament, hi ha forces que ens segueixen vetant tal com ho van 
fer en 2015 després de les municipals i com han expressat a diaris digitals. El Partit 
Demòcrata considera que Corbera necessita un govern fort, estable i transversal. No 
necessita un govern de les super esquerres dogmàtiques. El sobiranisme ha tingut, té 
i tindrà, la virtut de la seva transversalitat. I això ho hem de tenir molt present i ho 
ha tingut molt clar el nostre President quan ha creat el moviment de Junts per 
Catalunya, defugint de la política partidista. El dogmatisme mai ha guanyat les grans 
batalles de la història. Creuem que de les forces de l’oposició, les úniques que ho hem 
entès en aquest sentit, hem estat ICV- Movem Corbera i el Partit Demòcrata.

Creuem que era necessari aquest bany de realisme i fer aquest exercici de 
transparència. Des del sectarisme, els vells prejudicis i la politiqueria de baixa volada 
no construirem res, absolutament res. Finalitza expressant que des del Partit 
Demòcrata segueixen i seguiran amb la mà estesa. Volen que Corbera tingui un govern 
fort i estable que treballi pel benestar dels veïns des de la transversalitat i la tolerància, 
parlant amb tothom i sense vetar a ningú.

Antonio Moreno:
Vol dir dues coses, per una part vol contestar al Sr. Pol Ejarque. Dona la raó al seu 
discurs sobre que no és normal permetre que la majoria d’aquest Ple es deixi governa 
per un grup minoritari, si s’està en desacord en moltes coses, no sols en com han 
portat el tema de l’1 d’octubre i els empresonaments polítics, que ho cataloga de 
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vergonya política. Expressa que el normal hagués sigut que el PSC no estigués aquí, i 
que continues qui de veritat té més suports, que des del seu punt de vista es ERC. 
Afegeix que avui es deuria parlar que ERC hauria d’estar al govern, encara que fos en 
minoria si volgués, i si no amb el suport de la resta de companys. Manifesta que inclús 
ha dit que iniciativa té interès a governar i entrar a governar així és un problema. 
Expressa que ells van entrar a governar molt abans però que no és una condició en el 
seu vot, un vot incondicional, afegeix, a ERC com a primer partit a governar fora de 
tota dubte. I ho mateix expressa amb el grup municipal de la CUP, que han demostrat, 
en aquests dos anys, intel·ligència i honestedat, afegeix que personalment ha assistit 
a reunions d’aquest grup polític, i per tant finalitza, que aquí a Corbera hi ha gent per 
governar ho que queda de legislatura.

Fa referencia al company Pol Ejarque, on expressa que encara que són de partits 
diferents i moltes vegades poden tindre idees oposades, els dos companys del PDCAT 
són gent més socialdemòcrates, mes d’esquerres, més honest, que aquells que diuen 
que són socialdemòcrates, per lo menys en els seus actes, no per la seva ideologia, ja 
que en qualsevol moment hi haurà discrepància ideològica. 

Manifesta que Corbera necessita un govern que no pot passar pels de sempre, que 
parlant des del cor, els socialistes i la Sra. Boladeras amb la construcció Corbera 2.000 
va enganyar a la gent, que varen comprar un pis per 300.000€ i ara l’han de vendre 
per 100.000€, repeteix que ha enganyat durant molts anys, i que ho diu amb aquestes 
paraules perquè no vol rebaixar-se. Continua dient que es va enganya a la gent de 
Cases Pairals, que després de 14 anys encara tenen problemes. Expressa que aquest 
govern socialista ha fet coses que no fa cap altre ajuntament petit i posa com a 
exemple, quan Corbera tenia 8.000 habitants,  el PSC va construir un pàrquing de 60 
places que cap empresari privat hagués fet perquè no es pot amortitzar, i afegeix que 
tots sabem que ho va fer una empresa on el seu propietari es troba en temes molt 
foscos. Manifesta que recorda quan va arribar aquí a Corbera i va crear iniciativa 
corbera, en un ple fa 12 anys, es va aprovar una cosa que feia vergonya, recorda que 
ells havien pactat amb els socialistes, llavors el Sr. Pere Alegrí, havien pactat que 
ajudarien, que no farien política partidista i que ajudarien, però recorda que van 
aprovar a un senyor del poble la construcció de 16 habitatges per un total de 1.600 
milions, i va deixar 150 pisos, que en aquell moment a Corbera venien a costar més 
de 4.000 o 5.000, i expressa que imagina el “pelotazo” que volien fer a Corbera. 
Recorda que ho que va fer la gent d’iniciativa va ser comprar un megàfon, pujar a un 
cotxe i explicar a la gent per on venia el “pelotazo Boladeriano”. Explica que en un 
acte electoral a la Diadema va preguntar a un empresari de la construcció, que si el 
deixaven fer una construcció de 150 pisos tindrien alguna contraprestació per la seva 
part, i expressa que el constructor els va dir que ho que volguessin. 

Finalitza expressant que no només s’està parlant que els socialistes són contraris a la 
independència, que ho són, però són interessats i demagogs. I els sobiranistes, fent 
referencia a ell, creuen que realment no es mereix, el PSC, estar al govern. Expressa 
que algú ho havia de dir, com diu el seu amic Tardà, expressant que s’ha de saber qui 
està al govern de Corbera governant, i manifesta que això ho saben perfectament gent 
que ara l’hi dóna suport, però que saben ho que ha passat durant molts anys. Expressa 
a la resta de membres del Ple, que el seu vot el tindran, però que no s’esperi més, 
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argumenta que tots estan treballant en la campanya electoral, volen guanyar als 
feixistes i afirma que les guanyaran. Expressa que personalment és independentista 
dins d’iniciativa que és el partit, no independentista més a prop dels independentistes. 

Alcaldessa:
Manifesta al Sr. Moreno que respecta les seves intervencions, però que no acceptarà 
que es digui feixista ni a ella ni a ningú, perquè creu que està fora de lloc. Torna el 
tema de debat i dóna la paraula al Sr. Cañellas. 

Albert Cañellas:
Explica que davant de les circumstàncies excepcionals que s’estan donant, davant dels 
resultats de l’1 d’octubre, de la necessària constitució i necessària construcció d’una 
republicà catalana i la implementació de l’inici d’un procés constituent, creuen que es 
necessari que els màxims ajuntaments foren fidels a la republicà, i especialment a 
Corbera, perquè que creuen que són la majoria de la població del municipi els que ho 
volen, i afegeix que així es pot observar en els resultats electorals, en la representació 
que hi ha en aquest Ple o en els resultats de l’1 d’Octubre. Per això van realitzar unes 
converses per promoure una moció de censura, perquè hi hagi un govern fidel a la 
república. Específicament van pactar que no hi hagués al govern regidors ni del PSC 
ni del PP, i han treballat perquè això sigui així. Expressa que ja no es troben en las 
postures que es trobaven al principi de la legislatura, en aquest moment estan 
disposats a donar suport a un govern en minoria, si fa falta, o entra en el govern per 
aconseguir l’objectiu de tenir un govern municipal fidel a la república. En aquest sentit 
seguiran treballant. Valoren positivament que ERC decidís trencar el pacte de govern, 
un gest difícil per part seva però creuen que ara mateix es troben en una situació pitjor 
que quan ERC estava en el govern perquè el partit socialista ha acumulat més poder 
que abans. Un govern que només té sis regidors, això també creuen que és un 
problema. Si què el partit socialista va ser el que mes vots va treure a les eleccions 
municipals i ara mateix ostenta l’alcaldia, però és un alcaldia que ha reunit el suport 
només de sis regidors del Ple. Veuen que fa falta que hi hagi un govern més fort. A 
més creuen que fa falta un govern que governi. Porten molts mesos amb poc govern 
i ara mateix tenen un govern feble. Esperen poder aconseguir que hi hagi una moció 
de censura i un govern de fidelitat republicana ben aviat a Corbera.

L’alcaldessa
Respon que no els poden ajudar, ells han presentat un organigrama en què no 
acumulen poder, acumulen feina i el interès més que governar, és treballar. El que 
hagi de ser ja serà. Quan ho hagin enllestit aquí els trobaran treballant. Justament el 
que no volen és que es paralitzin les coses i que d’aquesta situació surtin perjudicats 
els ciutadans i ciutadanes de Corbera. En aquest moment és alcaldessa, més que un 
privilegi és una responsabilitat i un orgull. I governa, treballa per tothom, per als que 
pensen com ella i per els que no pensen. Aquest és el principi que haurien de tenir 
tots els regidors un cop tenen responsabilitats. És alcaldessa no només per ser la llista 
més votada, sinó perquè els regidors i regidores d’esquerra van votar a favor al mes 
de juny. Han de ser tots conseqüents de on són. Pot ser aquesta discussió l’haurien 
de fer fora del Ple o marxar ara com han fet ells abans perquè això que estan parlant 
no saben que dir. Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
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Antonio Moreno
Diu què a part del canvi i acumulació de càrrecs, acumulen diners també. Pregunta 
quan cobra cadascú.

L’alcaldessa
Respon què el mateix. Els mateixos sous que hi havia establerts. Han canviat 
dedicacions i llavors en funció de la dedicació. La massa salarial i les dedicacions dels 
regidors en el govern, evidentment, són menys.

Antonio Moreno
Pregunta si ella cobrarà més.

L’alcaldessa
Respon què ella cobra igual. Cobra el mateix què cobrava. 

Antonio Moreno
Pregunta quan cobra.

L’alcaldessa
Respon què trenta vuit si no recorda malament. Segons està establert. Això es va 
establir i pensa que ell hi era en el Ple on es van aprovar els sous.

Antonio Moreno
Diu però “hay màgia”..

L’alcaldessa
Respon què no, què ella no fa broma, aquí no ve a jugar. Ella ve a treballar i a 
responsabilitzar-se del que porta, de manera què si no hi ha res més passa ara a donar 
compte d’altres resolucions d’alcaldia i assumptes de competència plenària. Dóna la 
paraula a la senyora Carme Benito per informar sobre el Correllengua que es va 
aprovar a la Junta de Govern de Local i que ara traslladen al Ple.

Carme Benito
Explica que tornaran a donar suport al Correllengua d’enguany que organitza la 
coordinadora d’associacions per a la llengua catalana. Aquest any està dedicat a la 
Lola Anglada i ja es pot visitar l’exposició a la Biblioteca Can Baró. El proper dijous dia 
30 els alumnes i les alumnes del Centre de Normalització Lingüística faran unes 
lectures en veu alta, homenatge a la il·lustradora anterior per una il·lustradora que viu 
a Corbera, la A.S. i els nens de la biblioteca han fet un mural. Estan tots convidats.

L’alcaldessa
Comunica que per baixa laboral, del càrrec de la tresorera municipal accidental s’ha 
fet càrrec temporalment la secretària municipal i què en el Consell metropolità de 
l’AMB es va aprovar una Moció en defensa de l’educació com a eina de cohesió. Dóna  
pas al punt de precs i preguntes.

17. Precs i preguntes
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Xavier Miquel
Diu que en primer lloc tenen una pregunta referida a les entitats animalistes que han 
comentat abans. També hi ha una altre instància que no els han contestat, és una 
instància que ha fet el comitè en defensa de la República el CDR amb la petició de fer 
un mural per la llibertat dels presos polítics. Els agradaria saber perquè no han 
contestat i en quina situació està. També se’ls ha fet arribar una queixa d’un 
col·laborador de Ràdio Corbera amb greus dificultats tècniques i a les instal·lacions. 
Saben que cada cop, el pressupost de Ràdio Corbera, està en una situació mes pobre. 
Els agradaria que com a mínim la gent que col·labora tingués unes condicions dignes. 
Segueixen insistint amb el tema de la Comissió mixta sobre la situació de la gestió de 
l’aigua a Corbera, entre l’AMB i l’Ajuntament els agradaria saber com està i si des de 
l’Ajuntament es pressiona a l’AMB. També unes persones els han fet arribar el tema 
de les escombraries de carrer, sobretot la ruta que fan els porcs senglars què bolquen 
les escombraries, conjuntament amb el vent que fa hi ha llocs molt bruts. El prec és 
que hi hagués alguna solució perquè aquestes escombraries no poguessin bolcar. I 
finalment se’ls ha fet arribar una queixa de les cases que hi ha a l’entrada de Corbera 
baixa, en l’expropiació que es va fer per fer la rotonda hi ha una casa que està mig en 
ruïnes i la porta oberta per seguretat els diuen que entren allà nens o que podrien 
entrar. Qui te la responsabilitat d’aquelles cases i si l’Ajuntament pot fer alguna cosa. 
I finalment des de l’ANC (Assemblea Nacional de Catalunya) els han demanat si podien 
intervenir en el Ple al final per fer un prec a l’equip de Govern.

L’alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Montserrat Febrero.

Montserrat Febrero
Explica que des de el grup d’ERC els volien fer les següents preguntes i precs i en 
funció de les respostes fer algunes preguntes mes. Dels decrets que han donat compte 
en aquest Ple els ha sorprès un element i volen saber que els ha passat i en especial 
a la senyora Boladeras. En el decret 1963/2017 en el punt cinquè hi en data efecte 5 
de novembre el primer tinent d’alcaldessa que nomena és el senyor Ramón Gabarron. 
Amb posterioritat en el decret 1995/2017 en el seu punt sisè on es deixa sense efecte 
el decret 1963/2017 i nomena aquest cop com a primer tinent d’alcaldessa al senyor 
Alfredo Prado. Perquè aquest canvi en el seu primer tinent d’alcaldessa?  Com explica 
això als ciutadans de Corbera? Com pot dubtar de les persones del seu equip? La 
segona pregunta que li volen fer a tot l’equip del nou govern municipal és saber en 
que consisteix el nou pacte de govern que van signar el PSC, MPC i GiU, quines són 
les seves prioritats i objectius de govern i als regidors i regidores que han assumit les 
regidories que van deixar ERC vacants, volien preguntar que pensen fer en relació als 
projectes que estaven en marxa, si els aturaran o quins seguiran en actiu. I per últim 
la tercera pregunta està relacionada amb la Comissió de l’AMB amb relació al 
subministrament de l’aigua potable de Corbera un cop finalitzi l’actual contracte amb 
Sorea. Ara que ERC estan a l’oposició els preguen què els incorporin en aquesta 
Comissió. Què això no vagi en detriment de l’anterior representant de l’oposició que 
era el senyor Xavier Miquel i de la CUP. Ara el govern de Corbera està en minoria i 
l’oposició què són 9 regidors i regidores d’un total de 17, valoren imprescindible siguin 
dos representants de l’oposició en aquesta Comissió. 
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L’alcaldessa
Explica en relació a les respostes de les instàncies, una estava contestada que venia 
del Síndic de Greuges i l’altre era la petició de revisar un expedient. L’entitat 
interessada ja l’havia vingut a revisar i no sap si estava pendent de tornar a venir. Si 
volen saber alguna cosa concreta d’aquella actuació o be volen conèixer l’expedient, 
també poden demanar-lo perquè, les entitats que el van voler veure, el van venir a 
consultar. Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll per aclarir mes.

Manel Ripoll
Explica que durant el mes no van contestar la instància perquè van cridar a la societat 
animalista de Corbera. Hi havia una de fora, hi havia l’empresa que també estava per 
aquell problema. Que des de l’atenció domiciliaria van detectar que hi havia una finca 
en Corbera que tenia 32 gossos i que l’estat de la finca no era el mes recomanable. 
Allò va passar a serveis socials i el van passar a salut pública. Van demanar preus a 
diferents empreses perquè s’emportessin aquells gossos, hi havia molts que no 
estaven be. No van fer-ho amb l’empresa que normalment els recull els animals perquè 
hi havia una valoració més econòmica i van tornar a parlar amb ells perquè ells van 
voler tornar a veure l’expedient i el van veure a l’OAC. Ells van dir que no estaven 
d’acord amb l’empresa que havia fet la recollida d’animals i ells van respondre que 
aquella era l’actuació i l’expedient i si volien podien anar al jutjat a fer una denúncia. 
I no va haver cap mes resposta. En quant a la segona pregunta de com està el tema 
de la recollida d’animals, avui han fet un a modificació de crèdit perquè en el 2016 hi 
havien 15.000,00 € en aquesta partida, en el 2017 van posar 18.000,00 € i arribaran 
als 25.000,00 €. Es per la recollida de gossos, de gats atropellats i els porcs senglars 
que s’atropellen i hi ha una empresa especialitzada que no tracta els animals morts de 
qualsevol manera i te un sobre cost que no poden preveure per un any. Pel tema de 
Ràdio Corbera, el sorprèn que li preguntin des d’aquí perquè aquestes persones què 
son col·laboradors tenen dos representants que estan dintre de la comissió de 
comunicació i que si hi ha alguna cosa els hi diuen. Si que saben que hi ha problemes 
perquè la xarxa que utilitza Ràdio Corbera no és la mateixa què la de l’Ajuntament per 
motius obvis per virus, té una adsl apart. A vegades quan marxa la llum l’adsl no dóna 
servei i es poden quedar sense servei i han comprat un Sai. I no està massa d’acord 
en que cada vegada Ràdio Corbera té menys diners perquè el pressupost des de l’any 
2000 sempre és igual, no varia. Tampoc no volen fer més perquè a les ràdios, i fa un 
record especial al senyor Martínez que va ser un dels fundadors i que desgraciadament 
fa poc els va deixar, de les persones que lluiten mes perquè aquesta ràdio no s’anés. 
I el que fan es mantenir-la amb una persona tècnica i agrair als col·laboradors que son 
molts, de que facin aquesta tasca. Evidentment amb unes limitacions que l’agradaria 
no fossin tantes però de moment tenen aquestes. Per últim, s’ha fet esmen en el Ple 
del tema del llaç de la web. Quan es va posar, es va mirar altres municipis com Molins 
de Rei, Sant Climent de Llobregat, Begues, Barcelona.. i l’únic Ajuntament que el tenia 
era Vic. I el van posar ells i és un llaç que el que enllaça, tècnicament en 20 dies 
desapareix. Es compromet a tornar-ho a posar i faran un enllaç que expliqui 
exactament perquè està posat. No ha estat cap voluntat de voler treure’l.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Jose Antonio Andrés Palacios.
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Jose Antonio Andrés Palacios
Explica que ja han començat un procés per posar unes subjeccions en els contenidors 
d’orgànica que són els que aboquen els porcs senglars. Es posarà a prova aquest mes 
i si funciona bé es posaran a tots. Són unes planxes que han trobat a la fira 
“Municipalia”. Respecte al tema de la Comissió mixta de l’aigua estan a expenses, i 
ells ho saben, que l’AMB els convoquin. Esperen i no creuen que sigui un problema 
afegir una persona més, és un tema que els importa a tots però no els han cridat 
encara. Ells continuen reclamant que els cridin. Per la seva part tots els projectes que 
s’han quedat, en l’Àrea Medi Ambient, intentarà enllestir-los i acabar-los. El que es va 
començar, si es possible, l’acabaran i continuaran amb aquests projectes. Estan a la 
disposició de tothom per poder consultar-lo. La voluntat es acabar tots els que se han 
creat i continuar altres.

Xavier Miquel
Diu que quan parlava del tema de les escombraries no era dels contenidors sinó de les 
papereres de carrer, les que donen la volta.
Jose Antonio Andrés Palacios
Diu que no l’havia entès, els porcs senglars el que aboca normalment en les 
urbanitzacions són els contenidors d’orgànica. Això de les papereres de carrer ho 
mirarà. Tenen una subjecció que en principi no s’hauria de girar si no és amb una clau. 
Ho comprovarà.

L’alcaldessa
Diu què respecte a les preguntes que han fet del conjunt de finques què hi ha a la 
cantonada de l’Avinguda Catalunya amb el carrer La Pau, és una unitat d’actuació. En 
el seu moment es va fer un projecte de reparcel·lació i una modificació de Pla General 
que ha quedat en suspens perquè els propietaris no han tirat endavant amb la 
promoció. Als actuals propietaris, particulars i bancs, se’ls ha fet repetits requeriments 
perquè tinguin les finques netes per qüestions de seguretat. Probablement 
l’Ajuntament hagi de prendre mesures perquè algunes de les finques amenacen ruïna 
i poden suposar algun perill. Ja s’ha avisat als propietaris que evidentment són els que 
hauran de córrer a càrrec de les despeses que se’n derivin. Això vol dir la redacció 
d’un projecte d’enderrocament i de tancament del solar, etc. Ja se’l hi farà conèixer. 
Montserrat, en novembre els dieu que marxeu de l’equip de govern, fins el dia 2 o el 
dia 1 havia estat dient “no et preocupis estem treballant agust”, pot ser el dia dos va 
començar a dir “bueno depèn del que digui l’Assemblea”, és igual. Vol posar-ho en 
context i han fet des de llavors el que han pogut de la millor manera què han sabut. 
Que ara pregunti el perquè del dia dilluns, dia 6, què tenien Junta de Govern Local 
convocada i teòricament havien d’estar ells, arriben al matí per fer la Junta de Govern 
Local i no hi ha quòrum per poder fer la Junta perquè evidentment faltaven tinents 
d’alcaldia i regidors què eren membres. Van haver de prendre les decisions, fer el 
decret, nomenar els tinents d’alcalde, etc. Fer la Junta i pensar que havien de fer a 
partir d’aquell moment, com reparteixen i què és el que es marquen.  Un dia s’ho 
pensen i reediten el pacte de govern. Hi ha un pacte signat en el 2015 que s’ha anat 
a “norris” , es pregunten si els que queden estan disposats a continuar, si, es 
pregunten si mantenen els mateixos objectius. El pacte està penjat a la web municipal 
i és de coneixement públic i hi ha essencialment el mateix que havien pactat amb ells, 
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tret les coses que ja s’han fet i han afegit que treballaran apart mantenint la 
convivència i el diàleg. El tinent d’alcalde van dir aquell dia que es muntava així i 
desprès han decidit de quina manera reorganitzaven, qui assumia el que i en funció 
de les àrees que ha assumit cadascú han fet el que millor han sabut. No creu que al 
Ramón l’importi si és tinent d’alcalde, ell farà la seva feina i ara no vinguin en que si 
hi ha pèrdues de confiança, ho troba tant estrany tot el que està plantejant. Els 
projectes què estaven en marxa evidentment arribaran fins on arribin. Dependrà de si 
tenen pressupostos o no, aquí també ells hauran de dir alguna cosa i de la feina que 
siguin capaços de tirar endavant. Representats a la Comissió de l’AMB, si arriben a dir 
alguna cosa, avui ha estat en el consell metropolità però també ha de dir que l’entesa 
política allà no és gens bona, la Comissió i tot el que es volia fer amb el tema de l’aigua 
tampoc no sembla que vagi massa bé i estan a l’expectativa. Ho han reclamat varies 
vegades perquè sinó es trobaran finalitzant una concessió i sense saber exactament 
com han d’enfocar el tema de la prestació d’un servei que és essencial i que ells es 
veuran en l’obligació de prendre decisions com han d’enfocar el tema de la cessió d’un 
servei que és essencial i per garantir que el servei té continuïtat. Estan molt preocupats 
per això també. Si ells poden fer alguna cosa també els agrairan, que els representants 
d’allà els convoquin d’una vegada. No sap que explicar, encara s’estan recuperant. 
Això era una situació què ells no havien previst. Estan assumint la feina que els ve per 
davant i faran més del que puguin. Ella respecta les decisions i ells saben perfectament 
que els han respectat, l’han d’assumir no els queda més remei però tampoc no l’entén. 
Ella personalment no l’entén. Suposa que faran una oposició responsable. Ara han 
passat de 10 persones a 6 i ells ja saben del volum de coses. Tenen mes coneixement 
del que es porten entre mans que els regidors que han agafat ara que els hi toca 
gestionar. Pregunta sobre els 100 dies, demana els donin un període d’adaptació per 
respondre. Evidentment que respondran de la feina que han de fer i sobre tot 
respondran davant de la ciutadania. No sap que més els pot contestar. Dóna la paraula 
a la senyora Montserrat Febrero.

Montserrat Febrero
Diu què només volia fer una puntualització que és cert que el dia 3 els van anuncia, 
va parlar primer amb ella i es van reunir tots el divendres 3. La setmana anterior, el 
26 d’octubre va comentar que estaven neguitosos i ella li va fer la broma “ara que et 
tinc ensenyada ara no marxareu” i li va dir “depèn del que digui la nostra Assemblea”. 
No entendran mai perquè han pres aquesta decisió, és igual per molt que parlin no 
seran capaços de entendre. Els han respectat i els demanen que els respectin. Quan 
van fer el pacte van ser conseqüents, si fos ara el tornarien a fer en la mateixa situació 
que estaven en l’any 2015. Han passat una sèrie de coses que ells diuen que no tenen 
perquè afectar a nivell local i afecten. Sempre han dit d’ERC que treballen pel seu 
poble però tan és el seu país, Catalunya i tot el que pugui afectar Catalunya els afecta 
directament. Evidentment faran tot el que puguin per lo de l’AMB, per lo de l’aigua 
perquè és un tema que els preocupa molt a tots els grups, entén que els altres grups 
també ho faran i haver si són capaços de sortir-se. També els volien preguntar altres 
coses que el Jordi els volia traspassar si els permeten.

Jordi Anducas 
Diu que feien la pregunta en genèric que volen fer amb els temes ja arranjats perquè 
veuen que ja estan passant coses en els pocs dies que porten, ja estan prenent-se 
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decisions que no són del seu gust. Volen fer unes preguntes concretes. Tenien el 
projecte de “Corbera participa” dels pressupostos participatius havien fet la primera 
fase amb 54 veïns que els van portar opinions. Pregunta si tenen pensat fer la segona 
i tercera fase. En quant al PAM quines de les coses creuen que faran o quines creuen 
que no s’arribarà en aquesta legislatura, concretament en el cas del Casal dels Joves 
que ja està pressupostat al 2017, els pregunten si lluitaran perquè s’ubiqui a Sant 
Telm com els han demanat els joves i la junta de Sant Telm. En quant al projecte 
“Agora Corbera” saber si li canviaran el nom o no i si serà un lloc de emprenedoria o 
altre cosa. Degut a que han vist la proposta de fer un mercat de Nadal els dies 16 i 17 
de desembre i l’han anomenat mercat de Nadal i no “market vivent” perquè olorava a 
ells. Avui s’han assabentat que aquest mercat a la zona alta no es fa, no saben perquè 
com tampoc la gala del comerç programada i que estava tot preparat, un grup de 
teatre, invitacions, cartells d’anunci per Corbera pel dijous, s’han assabentat que s’ha 
anul·lat. Amb aquesta tendència de canviar coses no saben si el Lluciferum continuarà 
amb el nom. El centre comercial a cel obert, “Céntric” que han inaugurat aquest 2017 
continuarà? Se seguirà dient “Céntric”? Volen saber si es mantindran els projectes de 
les terrasses i de dinamització dels carrers de Corbera i l’emplaçament allargat per 
l’Avinguda Catalunya del mercat sedentari. En l’aprovació del conveni de Sant Telm 
han demanat que segueixin i per acabar al senyor Alfredo Prado com nou regidor de 
joventut li vol fer dos preguntes. Una, per aquest Ple està tot preparat per aprovar el 
nou Pla de joventut que estaven preparant durant pràcticament un any i no l’han vist 
a l’ordre del dia. En segon lloc, al pressupost del 2017, a l’Àrea Joventut tenien una 
partida per contractar una empresa externa de servei de dinamització de joventut, 
tenien enllestit el plec del concurs d’aquesta empresa. Saber si es mantindrà i si en 
els pressupostos de l’any vinent inclouran la partida ja que per les limitacions de 
personal no és pot contractar un tècnic de joventut què és el que es mereixeria aquest 
poble.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.

Manel Ripoll
Diu que demana disculpes al senyor Miquel perquè hi ha una cosa que no l’ha contestat 
del tema de l’empresa de recull d’animals què està en procés de treure a concurs 
públic, mentre tant la que tenien fins ara és la que va treballant. I com els han 
preguntat del tema del pacte de govern, ell seguirà fent el que es tenia previst fer i ja 
ho ha comunicat així a les persones que ho tenien previst. Però li sorprèn molt la seva 
versió de com veu les coses el senyor Jordi Anducas. Si creu que desprès de 15 dies 
d’abandonar el govern els poden criticar de les coses que no fan, es troben amb una 
capacitat de feina que pot ser no estaven preparats i han de entomar tot el que han 
deixat. Entén que com a mínim es mereixen un temps d’espera per mirar que fan i 
que no fan. Però ell ha vingut aquí, no sap si amb mala intenció, a exigir perquè no 
fan aquestes coses. Com a mínim, li demana que els deixi una mica de marge i també 
estan en una circumstància que en qualsevol moment es poden anar cap a casa. Van 
fent el que poden. Clar que volen fer moltes coses però altres no tenen capacitat per 
poder-ho fer, perquè son 6 i abans eren 10. Igual es valoren poc ells mateixos perquè 
sinó entendrien que necessiten mes temps per poder reaccionar. Vol dir que el pacte 
de govern, dintre del seu partit MPC, dintre de l’assemblea que van fer van decidir que 
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com un partit municipal no estaven disposats a trencar aquest pacte i es van tornar a 
posar a disposició de l’alcaldessa que hi havia. Acceptaran si els portarà crítiques però 
el que no pensen és trencar un pacte que era, amb ells inclosos, força bo i s’estava 
portant a terme correctament. Amb ell també li sap greu que ells hagin abandonat, 
respecta les opinions però com a mínim els respectin de continuar treballant amb les 
forces que tinguin i amb tot el que pugin fer.

L’alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.

Antonio Moreno
Diu dos coses, sembla un anunci de Nadal, segons el que ha escoltat de la senyora 
alcaldessa i del senyor Ripoll, es dirigeix als companys d’ERC que tenen poc 
convenciment que al final acabaran signant un pacte. Desprès de 12 anys de regidor 
no sap quin encant té aquesta senyora que amb ell mai l’ha fet encant que tota la gent 
que han parlat “però que fa”, s’enamoren d’ella tot i que el seu partit l’avisen que 
iniciàtica i els socialistes han d’anar a fer coses sense demanar res, “nooo” , els 
socialistes de Barcelona són altres socialistes, no aquests. No te cap esperança que 
canviï res en aquest Ajuntament perquè tot es fa “entre bastidores”, per això aquesta 
gent que van donant la cara se la trenquen cada dia. Qualsevol de les coses municipals 
no els tenen que ensenyar tant, ja tenen experiència companys i companyes i ERC ha 
governat i la gent d’aquí també tenia experiència. Segurament el que ha fet aquest 
senyor ningú altre no ho pot fer, perquè està al carrer i el que agafi el seu relleu no es 
pot fer. Explica el que pensa i el dia 21 espera que els socialistes no arribin als seus 
objectius. És una vergonya que tots saben però que no passar res, aquí està i tornarà, 
si guanya el PP també la farà alcaldessa, ara si guanya Iniciativa, que no guanyarà, 
no la farien alcaldessa mai.

L’alcaldessa
Comenta molt breu, ells i ella en particular els agraeix la feina feta, no els han faltat 
al respecte i ara respecten la decisió que han pres però els respectin ells també. Pensa 
que ara no els estan respectant i això que estan fent no s’ho mereixen. Aquesta manca 
de respecte no és amb ells, és a la ciutadania, no poden venir aquí a exigir al cap de 
dos dies d’haver-los deixat a “l’estacada”. Vol dir que han deixat a la població de 
Corbera. Si aquestes coses realment els important tant, no sap que fan a l’oposició 
però ja està. Les decisions tenen conseqüències. No continuaran el debat perquè ja 
els ha dit abans, ells estan en el govern. Si han de prendre decisions las prenguin ells 
i si volen treballar per Corbera sempre els trobaran al seu costat. Això és el que faran 
i deixar estar de “filosofades”. Això d’avui, el que han dit i fet, no està ben fet perquè 
no s’ho mereixen ni que sigui pel dos anys que han estat treballant plegats. Ells són 
les mateixes persones que eren el 16 de juny que van signar el pacte de govern de 
2015. Ells no han canviat, han estat sempre coherents, sempre han anat de cara i 
sempre els han dit el que pensaven i el que creien que s’havia de fer. Han canviat les 
coses, pot ser si, a Corbera no han canviat tant les coses i ells continuen sent les 
mateixes persones. Demana al senyor Moreno silenci i una mica de respecte per les 
persones que parlen. Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.

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

 

Diu que només dir una cosa de les varies que ha dit que era saber quin era el seu 
tarannà perquè l’ha sabut molt greu que el que estava totalment preparat i que no 
calia fer feina, la feina la fan els empleats de l’Ajuntament, aquí només cal donar 
impuls. La feina la fan els 135-140 empleats de l’Ajuntament. Estava totalment 
preparat, anunciat, perquè s’ha anul·lat? Amb ell l’únic que el ve, és que s’han enfadat 
perquè han marxat i per dir “ara no faré el que vosaltres volíeu fer”. El Pla local de 
joventut estava totalment editat i l’informe fet, tot preparat per passar aquest Ple. En 
quant el que diu que no està be el que ells han fet, ell també li dirà que no està be el 
que van fer la setmana que van marxar. Ella era l’alcaldessa i quan una part de l’equip 
“grinyola” la líder ha de fer “mans i manigues” perquè l’equip no es trenqui. Ja havia 
passat en aquest dos anys y mig i la líder es va preocupar que no es trenqués. I com 
no va fer cap gest, va haver de renunciar.

L’alcaldessa
Respon què si dir “que us sembla que podem fer nosaltres, que us sembla que puc fer 
jo perquè vosaltres us mantingeu en el govern” i vosaltres vau dir absolutament no 
res, aquest no és un gest de bona voluntat? Doncs estan parlant coses diferents, 
s’aixeca la sessió i s’acaba. Els de l’ANC volen parlar.

Jordi Anducas
Diu que demanar al que “grinyola” que ha de fer el líder, això no és lideratge. Quan 
van tenir una crisis de govern, el líder va actuar no va demanar que han de fer. S’actua 
i es fa el possible perquè l’equip no es trenqui. Quan ell va sortir per la porta el 3 de 
desembre quan va sortir per aquella porta a les tres i quart de la tarda, la decepció 
més gran que va tenir és “que poc m’estima la senyora Boladeras que no ha fet ni un 
gest per mantenir-me aquí”. 

L’alcaldessa
Diu que com que no vol fer un exercici d’hipocresia, li va dir unes coses i ara l’està 
dient tot el contrari i ella ara no vol entrar. Ella pensa que la política no és un joc. A la 
política si es i no per estar publicitària barata sinó realment per treballar pels ciutadans 
i ciutadanes. Les decisions les pren cadascú i n’ha de ser responsable. La 
responsabilitat de les seves decisions els hi pertoca a ERC i per molt que diguin no els 
pertoca amb ells. Ni es poden fer responsables ni són responsables. Ja contestaran el 
que no s’ha contestat. Els dona la paraula com havien demanat l’ANC però no quedarà 
reflectit en l’acta i informa que quan algú vol parlar, sigui una entitat o sigui un 
particular, pot demanar de parlar en el Ple i té l’opció què se li doni la paraula també. 
Ara ho faran així perquè no s’ha demanat prèviament.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 22:35 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

La secretària, Maria Abarca Martínez
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