
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PEL 
PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 29 DE JULIOL DE 2014.

CORBERA DE LLOBREGAT, 29 de juliol de 2014.

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 20 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  i  Serraviñals,  i  assistits  per  la 
secretària general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen:

- Manel Ripoll i Puertas (CiU)
- Miquel Aregall Comas – PSC-GiU
- Jaume Guim i Royo - CiU
- Ramon Gabarron Rubio - PSC-GiU
- Montserrat Isern Bofarull - PSC-GiU
- Alfredo Prado Garcia - PSC-GiU
- José Antonio Andrés Palacios (PSC-GIU)
- Isidor Schmid Aguiñiga - CiU
- Èric Blanco Moragas - CiU
- Alfonso Olarte Rodes (PP)
- Maria Consuelo Nieto Fernandez - PP
- Montserat Febrero Piera (ERC)
- Merce Rocas Rubio - ESQUERRA
- Manuel Blanco Zurita (COIC)
- David Lopez Loran - COIC
- Antonio Moreno Ruiz -ICV-EUiA-E

Hi  assisteix  l'interventor  municipal,  per  atendre  possibles  preguntes  en  relació  als 
assumptes econòmics.

La presidenta obre la sessió i abans  d'entrar a debatre els assumptes de l'ordre del dia,  
explica que aquest ple estava previst fer-ho el segon dimarts d’aquest mes però es va ajornar per 
a poder tenir preparada la documentació del punt cinquè, tal i com ja es va informar a tots els  
portaveus dels grups municipals.

Demana que es passi a aprovació les actes de les sessions anteriors, és a dir, l’ordinària de 13 de 
maig i l’extraordinària de 10 de juny. Tot seguit i com a fet excepcional i si a tothom li sembla bé, 
intervindran els veïns de Les Parretes i de Can Lluís, que havent demanar la paraula i tenint en 
compte que hi ha 17 punts a l’ordre del dia, se’ls donarà la paraula a continuació.

1.Acta de la sessió ordinària del Ple de 13 de maig de 2014.

Alcaldessa

Demana es passi a votació l’acta, aprovant-se amb els següents resultats:



Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP), 
Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán  (COIC), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric Blanco 
Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga  (CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern 
Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).

Abstencions: Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA) (absents en aquest moment)

L’alcaldessa explica que s’entén que si els regidors i regidores no hi són presents en el moment de 
la votació, aquesta comptarà com a abstenció.

2. Acta de la sessió extraordinària del Ple de 10 de juny de 2014.

Alcaldessa

Demana es passi a votació l’acta, aprovant-se amb els següents resultats:

Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP), 
Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán  (COIC), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric Blanco 
Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga  (CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern 
Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).

Abstencions: Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA) (absents en aquest moment)

Alcaldessa

Tal i com ha dit a l’inici de la sessió, veïns del Camí Ral varen presentar l’11 de juliol una sol·licitud  
per a ser escoltats en el plenari, donant la paraula al seu representant, el senyor C.M (LOPD).

C. M (LOPD)

Exposa que el motiu de la seva intervenció és per l’accident que va patir un veí del Camí Ral fa 
quasi un mes, accident que quasi li costa la vida. Explica que l’accident va ser conseqüència d’un 
excés de velocitat per part del conductor però la qüestió és que l’accident podia haver pogut passar 
en qualsevol moment, ja que els vehicles circulen habitualment amb un excés de velocitat.

Per  aquest  motiu  va  ser  presentat  a  l’Ajuntament  un  escrit  amb  una  sèrie  de  mesures  amb 
l’objectiu de que aquest fet no torni a passar, comentant que podria dir-se que hi ha dos camins  
per a evitar un accident. Un camí és apel·lar al bon seny de les persones, però això no funciona.  
L’altre camí és demanar mesures a l’Ajuntament com ara, la col·locació de badems i bandes que 
limitin l’excés de velocitat.

Explica que paral·lelament a la presentació de l’escrit, es varen reunir amb l’alcaldessa i el regidor 
de Seguretat Ciutadana per tal de cercar solucions de forma immediata i parlar-ne de les mesures.

Jaume Guim

Sobre la reunió que es va tenir amb els veïns i la proposta que es va presentar, seria bo poder 
muntar una comissió per a prendre mesures consensuades amb els veïns i poder així actuar amb 
celeritat.

Alcaldessa

Explica que les mesures que s’han adoptat fins ara ha estat implementar una senyalització vertical i 



amb bandes sonores no permanents amb l’objectiu de poder veure, a llarg termini, si els resultats 
són prou efectius abans d’una instal·lació permanent. És per aquest motiu que aquesta comissió és 
molt important ja que, en el cas, per exemple, dels badems alçats, el fet de treure’ls una vegada ja 
estan posats, suposa haver de trencar la calçada i arranjar-la. Per tant, proposa la possibilitat de 
que es pugui fer una reunió amb els veïns en comissió, demanant se li facilitin els noms de les  
persones que hi vulguin participar per tal de poder avisar-los amb temps suficient.

Dóna la paraula al senyor Manel Blanco.

Manel Blanco

Comenta que s’haguessin tingut que prendre mesures ja fa temps, aprofitant per a dir que hi ha 
carrers sense voreres i forats a la carretera, demanat que s’accelerin els tràmits per a solucionar-
ho. 

Alfons Olarte

Comenta al senyor Guim que el consensuar està molt bé però també hi ha procediments i lleis que 
tipifiquen aquestes qüestions i no creu que calgui reunions amb els veïns, considerant que si s’ha 
posat una mesura de seguretat com ara un badem a la carretera és que legalment es pot fer.  
Explica que, per exemple, es va col·locar un badem davant del seu domicili i ell no va dir ni si ni 
no.

Alcaldessa

Explica  que  parlant  des  de  l’experiència,  la  conciliació  dels  interessos  de la  ciutadania  moltes 
vegades  no  es  fàcil.  De  la  mateixa  manera  que  arriben  signatures  demanant  més  mesures 
restrictives de velocitat també arriben signatures qüestionant la col·locació dels passos elevats i 
que fan malbé els càrters dels cotxes o que el pas dels vehicles per aquests badems fan sorolls  
molestos,  etc.  És  per  aquest  motiu  que  es  parla  d’això  i  s’han  de  conciliar  els  interessos, 
manifestant que en moltes ocasions tampoc les mesures que es porten a terme són definitives, per  
a facilitar les correccions en funció dels resultats amb el pas del temps i d’aquí la importància del 
consens.

Acabada la intervenció, es reprèn el Ple municipal amb el debat dels assumptes inclosos a l'ordre 
del dia.

3.Aprovació compte general exercici 2013.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de Finances, amb el 
text següent:

Vist el Compte General de l’exercici 2013, elaborat de conformitat amb el que disposen 
les Regles 97 a 101 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada 
per Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda EHA/4041/2004, de 23 de novembre de 
2004.

Atès  que  la  Comissió  Especial  de  Comptes,  reunida  el  dia  27  de  maig  de  2014,  va 
informar favorablement l’esmentat compte.

Atès que l’informe de la Comissió de Comptes, juntament amb el Compte esmentat i els 
seus justificants han estat exposats al públic durant quinze dies i vuit més, als efectes 



que els  interessats  poguessin  presentar  reclamacions,  objeccions  u observacions  que 
creguessin convenients, no havent-se presentat cap reclamació.

S’acorda:

PRIMER.  Aprovar el Compte General de l’exercici 2013, integrat únicament pel de la 
pròpia Entitat.

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

Alcaldessa

Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.

Ramon Gabarrón

Comenta que aquest compte ja va ser aprovat per la Comissió de Comptes i que ha estat exposat 
al públic durant el temps reglamentari. Manca tal sols l’aprovació per ple i el posterior enviament a 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la seva publicació.

Explica que, resumint, el Comte General és un reflex dels moviments comptables i econòmics de 
l’Ajuntament. En termes generals, es pot veure que hi ha més ingressos que a l’any anterior i una  
disminució de les despeses, degut a les inversions destinades a l’ús general que s’han incrementat 
en 868.000€, i que l’actiu circulant, parlant dels deutors, s’ha incrementat en 480.000€ i parlant de 
la tresoreria, el resultat s’ha incrementat en 360.000€.

Respecte als  deutors, s’ha de tenir  en compte que ja s’ha fet la  provisió  per insolvències per 
1.286.000€. Per tant, quan es diu que l’actiu circulant ha augmentat en 480.000€, producte de 
deutors 120.000€  i producte de la tresoreria 360.000€, aquests imports ja s’han tingut en compte 
i s’ha fet la provisió legal.

Respecte a les despeses, els creditors a llarg termini s’han reduït en 600.000€, els creditors a curt 
termini s’ha reduït en 875.000€ i els proveïdors comercials de serveis s’han reduït en 1.110.000€. 
Per tant, els fons propis de l’ajuntament han crescut en 2.820.000€. 

El  resultat  econòmic  patrimonial  té  un  resultat  d’un  estalvi  (ingressos  menys  despeses)  de 
3.479.000€.

Si s’analitza l’estat del romanent de tresoreria, hi ha un increment dels fons líquids de 360.000€ i 
els  drets  pendents  de  cobrament  s’han  incrementat  en  170.000€,  amb  una  reducció  de  les 
obligacions  de pagament en menys 870.000€,  el  que fa que el  romanent de  tresoreria  s’hagi 
incrementat en 1.400.000€ que amb la reducció del finançament afectat per 285.000€ menys, 
situa el saldo final en 28.000€ positius, quantitat que ja es va anunciar quan es va fer la liquidació  
del pressupost, comparats amb el dèficit existent a 2012 per 1.582.000€. Per tant, ara hi ha un 
saldo positiu de 28.000€.

Respecte al resultat pressupostari,  és d’un superàvit dins de l’exercici 2013 d’1.527.000€ i fent 
menció del deute que a data 31 de desembre de 2013 està en 13.316.000€ que és pràcticament 
igual al deute públic. Com que ja no hi ha dèficit, l’endeutament s’assimila al deute públic i el deute 
públic es una mica inferior amb una xifra de 13.288.000€, afegint que a dia d’avui l’endeutament 



és de 12.714.000€.

Respecte al termini de pagament a proveïdors ha  baixat i s’està complint la normativa, aclarint 
que encara que la normativa permet tenir trenta dies per aprovar-la i trenta dies més per a pagar-
la, s’està fent a 43 dies. 

Alcaldessa

Demana que es passi a la votació.

Vots a favor: Alfonso Olarte Rodes, Maria Consuelo Nieto Fernández (PP), Manel Ripoll I Puertas, Jaume Guim 
i Royo, Isidor Schmid Aguiñiga, Eric Blanco Moragas (CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, 
Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-
GiU).

Abstencions:  Antonio  Moreno  Ruíz  (ICV-EUiA-E),  Manel  Blanco  Zurita  i  David  López  Loran  (COIC), 
Montserrat Febrero Piera i Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA).”

4.Modificació de crèdits 15/2014.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de Finances, amb el 
text següent:

Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades per a les 
quals no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual o és insuficient, i atès que hi 
han nous ingressos sobre els  totals  previstos  al  pressupost  corrent  porcedents  d’una 
operació de crèdit a concertar, i uns projectes de despesa d’exercicis anteriors amb excés 
de finançament afectat,  cal  tramitar expedient de crèdit  extraordinari  i  suplement de 
crèdit finançats amb recursos procedents d’una operació de crèdit i amb romanent de 
tresoreria afectat.

Vista la necessitat de realitzar una modificació de crèdit per transferència de crèdit entre 
partides de diferent àrea de despesa.

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

Atès  el  que  disposen  els  articles  8,  9,  10  i  12  de  les  Bases  d’Execució  del  vigent 
Pressupost; l’article 177, 179 i 180 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, 40, 41 i 42 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el  Capítol  primer del Títol  sisè de la  Llei  39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 15/2014 mitjançant:

A. Crèdit  extraordinari  finançat  amb  nous  ingressos  sobre  els  totals 



previstos  al  pressupost  corrent  procedents  d’una  operació  de  crèdit, 
segons el següent detall: 

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació final

2014/2/AJUNT/11 20 313 62300 ADQUISICIÓ 
DESFIBRILADOR 0,00 1.925,00 0,00 1.925,00

2014/2/AJUNT/12 31 321 63201
INVERSIÓ  DE  REPOSICIÓ 
DIVERSA  EDIFICIS 
ESCOLARS

0,00 6.291,47 0,00 6.291,47

2014/2/AJUNT/13 02 920 63200 INVERSIÓ  DE  REPOSICIÓ 
EDIFICI AJUNTAMENT 0,00 1.070,85 0,00 1.070,85

2014/2/AJUNT/14 13 161 61905

ALTRES  INVERSIONS  DE 
REPOSICIÓ 
INFRAESTRUCTURES 
SANEJAMENT

0,00 58.328,41 0,00 58.328,41

2014/2/AJUNT/15 11 155 61902

ALTRES  INVERSIONS  DE 
REPOSICIÓ 
D'INFRAESTRUCTURES  I 
BÉNS  ÚS  GRAL  VIA 
PÚBLICA

0,00 51.340,91 0,00 51.340,91

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

2014/2/AJUNT/1
6 20 133 61902

INVERSIÓ  REPOSICIÓ 
D'INFRAEST.SENYALITZACIÓ 
TRÀNSIT  I  PINTURA  VIA 
PÚBLICA

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

2014/2/AJUNT/1
7 10 321 62200

MUR SEPARACIÓ HABITATGE 
CONSERGE/CEIP  JAUME 
BALMES

0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

2014/2/AJUNT/1
8 34 342 63202 INVERSIÓ  DE  REPOSICIÓ 

ESPORTS 0,00 15.392,36 0,00 15.392,36

2014/2/AJUNT/1
9 24 171 60900 INVERSIÓ  NOVA  SALUT 

PÚBLICA 0,00 10.839,79 0,00 10.839,79

2014/2/AJUNT/2
0 13 172 63300 INVERSIÓ  MILLORA  EN  LA 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 0,00 7.811,21 0,00 7.811,21

    TOTAL 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00

  
Finançament que es proposa:

Aplicació 
pressupostària Descripció Previsió 

actual Alta Baixa Previsió 
definitiva

1.91103
PRÉSTEC 2014 PROGRAMA 
CAIXA  DE  CRÈDIT 
DIPUTACIÓ BARCELONA 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00

 TOTAL 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00

 
En  el  present  cas,  el  crèdit  extraordinari  es  realitza  per  despeses  específiques  i 



determinades  que no poden demorar-se fins  l’exercici  següent,  tal  com s’estableix  a 
l’article 35 del RD 500/1990.
 
Pel que fa al finançament que es proposa en aquest apartat amb nous ingressos sobre els 
totals previstos al pressupost corrent procedents d’una operació de crèdit, correspon a 
que es preveu sol·licitar  el  préstec del  programa Caixa de Crèdit  de la  Diputació  de 
Barcelona  de  l’exercici  2014,  per  import  de  175.000,00  €,  no  previst  inicialment  al 
Pressupost 2014 de l’Ajuntament. Es considera convenient sol·licitar-lo, donat que les 
condicions financeres de les operacions es poden considerar ajustades a les millors del 
mercat,  ja  que  el  tipus  d’interès  és  del  0,00%,  al  subvencionar-se  per  part  de  la 
Diputació de Barcelona.
 
B)  Crèdit  extraordinari  finançat  amb  romanent  de  tresoreria  afectat  per 
excessos de finançament, segons el següent detall:
 
Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

2001/2/AJUNT/11 11 155 60918 URBANITZACIÓ  LA 
CREU ARAGALL I INC.01 0,00 67.681,77 0,00 67.681,77

2014/2/AJUNT/17 10 321 62200

MUR  SEPARACIÓ 
HABITATGE 
CONSERGE/CEIP  JAUME 
BALMES

12.000,00 3.000,00 0,00 15.000,00

2014/2/AJUNT/18 34 342 63202 INVERSIÓ  DE 
REPOSICIÓ ESPORTS 15.392,36 3.607,64 0,00 19.000,00

2014/2/AJUNT/21 13 165 60901
INVERSIÓ  NOVA 
ENLLUMENAT PÚBLIC EL 
BON REPÒS

0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

2014/2/AJUNT/22 34 342 62300

INVERSIÓ 
INSTAL.LACIONS 
TÈCNIQUES 
ESPORTIVES

0,00 4.500,00 0,00 4.500,00

2014/2/AJUNT/23 11 155 60903

OBRES  D' 
URBANITZACIÓ  ZONA 
LES  PENYES  D'EN 
ROVIRA

0,00 78.200,00 0,00 78.200,00

2014/2/AJUNT/24 23 920 62600

EQUIPS  PER  A 
PROCESSOS 
D'INFORMACIÓ 
TECNOLOGIA  I 
INNOVACIÓ

0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

    TOTAL 27.392,36 164.989,41 0,00 192.381,77

 
 



Finançament que es proposa:

Aplicació 
pressupostària Descripció Previsió 

actual Alta Baixa Previsió 
definitiva

1.87010

ROMANENT  DE 
TRESORERIA  DESPESES 
AMB  FINANÇAMENT 
AFECTAT 114.964,92 164.989,41 0,00 279.954,33

 TOTAL 114.964,92 164.989,41 0,00 279.954,33

 
En  el  present  cas,  el  crèdit  extraordinari  es  realitza  per  despeses  específiques  i 
determinades  que no poden demorar-se fins  l’exercici  següent,  tal  com s’estableix  a 
l’article 35 del RD 500/1990.
 
Pel  que  fa  al  finançament  que  es  proposa  amb  excessos  de  finançament,  aplicació 
1.87010 Romanent de tresoreria despeses afectades per import de 164.352,54€, per una 
banda, correspon a que el projecte d’inversió amb codi 2001/2/AJUNT/11 Urbanització 
Creu Aragall  I  Inc.01 té excessos de finançament afectat,  ja que el  total  d’ingressos 
afectats reconeguts superen el total de despesa efectuada fins la data, i en l’actualitat, es 
preveu  la  necessitat  d’  aquest  excés  de  finançament  a  l’esmentat  projecte  per  tal 
d’efectuar més despesa per import de 67.681,77 €, i per l’altra banda, correspon a que el 
projecte d’inversió amb codi 2005/2/AJUNT/17 U.A. La Creu de l’ Aragall I té excessos de 
finançament afectat, ja que el total d’ingressos afectats reconeguts superen el total de 
despesa efectuada, i donat que no es preveu la necessitat d’ aquest import d’excés de 
finançament a l’esmentat projecte, i  atès que els projectes d’inversió no poden estar 
sobrefinançats, amb la present modificació de crèdits es pretén transferir als projectes 
d’inversió  2014/2/AJUNT/17,  2014/2/AJUNT/18,  2014/2/AJUNT/21,  2014/2/AJUNT/22, 
2014/2/AJUNT/23 i 2014/2/AJUNT/24, per imports de 3.000,00 €, 3.607,64 €, 5.000,00 
€, 4.500,00 €, 78.200,00 € i 3.000,00 €, respectivament, el finançament dels recursos 
provinents d’un préstec concertat amb “La Caixa” l’any 2008, aplicació pressupostaria 
d’ingressos 1.91312 Préstec Pla Econòmic i Financer. 
 
C)  Suplement  de  crèdit  finançat  amb  romanent  de  tresoreria  afectat  per 
excessos de finançament, segons el següent detall:
 
Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció Consignació 

actual Alta Baixa Consignació 
final

2014/2/AJUNT/8 0
2 920 62500

MOBILIARI  I  MATERIAL 
INVENTARIABLE  RÈGIM 
INTERIOR

3.000,00 2.850,00 0,00 5.850,00

    TOTAL 3.000,00 2.850,00 0,00 5.850,00

 



Finançament que es proposa:

Aplicació 
pressupostària Descripció Previsió 

actual Alta Baixa Previsió 
definitiva

1.87010

ROMANENT  DE 
TRESORERIA  DESPESES 
AMB  FINANÇAMENT 
AFECTAT 279.954,33 2.850,00 0,00 282.804,33

 TOTAL 279.954,33 2.850,00 0,00 282.804,33

 
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  al  finançament  que  es  proposa  en  aquest  apartat  amb  excessos  de 
finançament, aplicació 1.87010 Romanent de tresoreria despeses afectades per import de 
2.850,00 €, correspon a que el projecte d’inversió amb codi 2005/2/AJUNT/17 U.A. La 
Creu  de  l’  Aragall  I  té  excessos  de  finançament  afectat,  ja  que  el  total  d’ingressos 
afectats reconeguts superen el total de despesa efectuada, i donat que no es preveu la 
necessitat d’ aquest import d’excés de finançament a l’esmentat projecte, i atès que els 
projectes d’inversió no poden estar sobrefinançats, amb la present modificació de crèdits 
es pretén transferir al projecte d’inversió 2014/2/AJUNT/8, per import de 2.850,00 €, el 
finançament dels recursos provinents d’un préstec concertat amb “La Caixa” l’any 2008, 
aplicació pressupostaria d’ingressos 1.91312 Préstec Pla Econòmic i Financer.
 
D) Transferència de crèdit entre partides de diferent àrea de despesa, segons el 
següent detall: 
 
Projecte Aplicació 

pressupostària Descripció Consignació 
actual Alta Baixa Consignació 

final

___________ 22 433 22696 FIRA INNOVA 17.000,00 3.000,00 0,00 20.000,00

___________ 02 920 13000 PERSONAL  LABORAL  RÈGIM 
INTERIOR 263.350,04 0,00 3.000,00 260.350,04

 
Projecte Aplicació 

pressupostària Descripció Consignació 
actual Alta Baixa Consignació 

final

___________ 03 934 35200 INTERESSOS DE DEMORA 161.094,70 26.000,00 0,00 187.094,70

___________ 03 011 31001 INTERESSOS  OPERACIONS  DE 
TRESORERIA 80.000,00 0,00 26.000,00 54.000,00

    TOTAL 521.444,74 29.000,00 29.000,00 521.444,74

 
SEGON. Aprovar  la  modificació  del  Programa  de  Finançament  del  Pla  d’Inversions 
derivada de la present modificació.
 
TERCER.  Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del 



Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 
QUART. El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en els termes d’exposició pública 
no es presenta cap reclamació contra el mateix.
 
Alcaldessa
 
Dóna la paraula al regidor de Finances, senyor Ramon Gabarrón.
 
Ramon Gabarrón
 
Explica  que  aquesta  modificació  de  crèdits,  com  d’altres,  són  necessàries  per  a  atendre  les 
necessitats que sorgeixen durant el curs de l’exercici. 
 
Respecte a la modificació de crèdits que es presenta i en relació al primer apartat, es tracta d’un 
crèdit extraordinari finançat amb nous ingressos, explicant que en aquest cas ha sigut necessari fer  
unes inversions imprescindibles. Comenta el regidor que aquest crèdit es demanarà a la Diputació, 
i que es tracta d’un crèdit que es dóna cada any per un import de 175.000€, aclarint que és un 
crèdit sense cap cost de finançament i per tant, només s’ha de retornar el capital.  
 
En un altre apartat, és un crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria afectat per 
excessos de finançament, que vol dir inversions que estaven previstes i que no s’han realitzat, amb 
una xifra de 164.989,41€.
 
Al següent apartat, el C, es tracta d’una transferència de crèdit entre partides de diferent àrea de 
despesa, la qual cosa vol dir que simplement s’agafa d’un lloc que sé no s’utilitzarà i es trasllada a 
un altre. 

Alcaldessa

Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno i després a la senyora Montse Febrero.

Antonio Moreno

Comenta que no està d’acord. Critica el fet de que el desfibril·lador s’hagi de comprar amb els 
diners del crèdit  de la Diputació,  considerant que això hauria  de tenir  uns diners propis en el  
pressupost municipal, donada la seva importància. Deixa clar que no està criticant els canvis de 
partida. 

Sobre el crèdit de la Diputació diu que no s’ha d’oblidar que aquests diners s’han de retornar, 
comentant que hi ha algunes coses en les que està en contra, preguntant-se si ara és el moment 
de gastar 15.000€ en el mur de l’escola. Diu que el seu vot serà en contra.



Montserrat Febrero

Demana saber quin criteri s’ha establert a l’hora de fer aquestes aplicacions de partides, dient que 
hi ha partides que consideren imprescindibles i d’altres que consideren que no ho son. Comenta 
que ja se’ls va dir a la Comissió Assessora que el vot havia de ser per a la proposta en general,  
afegint que el seu vot serà també en contra.

Fent esmena d’algunes partides en concret, no entén que ara s’hagi de fer, per exemple, el parc de 
gossos. Hi ha partides importants, com ara el que va passar al Caprabo, que entén que s’ha de 
pagar. El mur de separació de la casa del conserge també considera que no és imprescindible en 
aquest moment com tampoc ho és el mur del camp de futbol o el marcador. Creu que s’estan vivint 
moments molt difícils per a la majoria de la ciutadania i en canvi no hi ha cap partida que pugui 
ajudar en aquest tema concretament. Aprofita la regidora per a preguntar com està l’assumpte de 
les beques menjador d’estiu.

Comenta que han estat parlant amb qui porta el banc d’aliments i afirma que és del tot insuficient  
el que Corbera Solidària rep del Banc d’Aliments, preguntant si l’Ajuntament fa alguna cosa al  
respecte. Considera que alguna partida potser seria millor fer-la aquí.

Manel Blanco

Diu que hi ha coses que està d’acord que són imprescindibles com és el cas del desfibril·lador. En 
termes generals, el seu vot també serà en contra, encara que està d’acord en algunes coses i en 
d’altres no, però al ser el vot per a tot, el seu vot serà aquest. Demana informació sobre la partida 
relativa a una sentència judicial, que suposa deu ser per una actuació no correcte de l’equip de 
govern, ja que la sentència ve en contra de l’Ajuntament.

Alcaldessa
 
Explica que sobre el tema de la sentència judicial, aquesta és una sentencia que deriva de fets de 
l’any 92/93. Per tant, si es parla de culpes diu que potser s’haurien de remuntar a persones que ja 
no estan aquí. Es tracta de les obres dels Carsos i les Penyes d’en Rovira en que van haver unes 
despeses que van assolir anticipadament els promotors, i que han estat pledejant des de llavors 
perquè consideren que la construcció extra d’un clavegueram que havia  de ser utilitzat  per la 
urbanització dels Carsos no els hi pertocava a ells fer-ho. El promotor es va dirigir a la justícia i  
finalment ha hagut una sentència ferma en que l’Ajuntament es veu en l’obligació de complir i s’ha 
de pagar. Remuntar-se a qui té la culpa a aquestes alçades no soluciona el tema i el crèdit que 
ofereix la Diputació suposa una bossa d’oxigen per a aquesta situació.
 
Diu que respecte a les partides més importants no s’ha de dubtar que són per a coses necessàries.  
Fent referència al comentari de la senyora Febrero sobre el Caprabo, potser les persones haurien 
de saber el que va passar realment. A la carretera de Sant Andreu i com a conseqüència de les 
pluges torrencials que van haver, es va ensorrar el clavegueram, obligant a actuar urgentment per 
a arranjar els desperfectes,   amb un cost de 33.000€ que s’han de pagar. Unes altres partides 



importants són la carretera del Bon Repòs, on també hi ha un problema de seguretat vial i amb 
una manca d’enllumenat, entre d’altres coses. També es parla del mur de l’escola Jaume Balmes 
dient que l’habitatge del conserge que està en desús pot constituir un veritable perill per als nens 
que poden accedir o pujar a dit habitatge, i d’aquí la importància de la seva construcció. 
 
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarrón.
 
Ramon Gabarrón
 
Fent  referència  a  les  crítiques  sobre  l’ús  d’algunes  partides,  comenta  que  és  evident  que  la 
modificació de crèdits no s’ha acabat d’entendre del tot. Explica que dita modificació es refereix a 
inversions i el crèdit que es demana a Diputació no es pot destinar a despeses generals, i de voler-
ho fer no seria possible. D’altra banda, sobre el pressupost aprovat inicial, ja es plantejaven les 
necessitats en l’àmbit social i més d’una vegada ja s’ha comentat que en el pressupost de 2013 ja 
es va contemplar un increment de 300.000€ i per tant, ja es va tenir en comte amb les possibilitats  
existents, deixant clar que una modificació de crèdit no és un pressupost nou. Comenta que s’estan 
aconseguint els objectius del Pla d’Ajust, però l’aprofitament d’aquest crèdit de la Diputació , que té 
unes avantatges evidents, ajudarà molt per a fer una sèrie d’inversions que no es podrien fer 
d’altra manera i que són necessàries. 
 
Manel Blanco
 
Comenta que han hagut 15 modificacions de crèdit i són moltes.
 
Ramon Gabarrón
 
Respon que respecta el que diu el senyor Manel Blanco però les modificacions de crèdit es fan 
sobre  la  marxa  a  mesura  que  avança  el  pressupost,  deixant  clar  que  un  pressupost  és  un 
pressupost i no és possible encertar al cent per cent.

Isidor Schmid 

Sobre el tema de la construcció del parc per a gossos, diu que en realitat es tracta d’un problema 
de civisme. És a dir, els gossos no tenen educació si els amos no els hi donen. S’han cercat zones 
fóra de Corbera però també hi ha problemes ja que els propietaris haurien d’agafar el cotxe per a 
desplaçar-se i tampoc estan d’acord.  Es va parlar  amb els veïns del carrer Casanovas i  es va 
arribar en un acord fent una petita variació en una zona que, de fet, ja s’està utilitzant per a això.  
Explica  que  ha  aprofitat  aquesta  modificació  de  crèdits  per  a  portar  a  terme  aquesta  acció 
educativa fent servir aquest petit espai. 

Alcaldessa

Explica que el regidor no ho ha comentat, però també hi ha una recollida de signatures en favor 
d’aquesta instal·lació per a gossos.



 
A continuació, dóna la paraula al senyor Manel Blanco i després al senyor Moreno. 
 
Manel Blanco
 
Explica que fa anys va veure en un poble de la costa un cartell curiós que deia “el gos és seu, el 
parc de tothom” i és veritat que la gent no té cura en aquest aspecte. Demana saber si hi ha algun 
seguiment o autoritat respecte a les possibles denúncies que les persones vulguin fer si observen 
comportaments incívics. 
 
Montse Febrero
 
Dóna les gràcies per l’explicació donada i ho comparteixen, però continuen pensant que no és el 
moment adient per a fer-ho ara. Com tampoc és el moment d’endeutar-se ara, fent referència a 
l’explicació donada pel senyor Gabarrón respecte al préstec de la Diputació.
 
Antonio Moreno
 
Està d’acord amb la companya d’Esquerra en que ara hi ha coses que no toquen fer i d’altres coses  
que s’haurien de fer, com per exemple tot allò que estigui a prop d’una escola, i que no es fan.
 
Sobre l’escrit que va rebre en resposta a diverses qüestions que va plantejar a la sessió anterior de 
les beques menjador no han estat el que ell va demanar, ja que hi ha persones a les que no se’ls 
ha donat dita  beca.  Per  tant,  considera que hi  ha d’altres  prioritats  afegint  que hi  ha moltes 
persones que tenen necessitat però per vergonya no ho demanen. 
 
Isidor Schmid
 
Tornant al tema de la zona d’esbarjo per a gossos insisteix en l’aspecte educatiu, afegint que la 
normativa es col·locarà en un lloc visible de dita zona. Comenta que en moltes ocasions han estat 
els mateixos propietaris els que s’han creat aquesta zona, com ha passat, per exemple, en el Camí 
Ral.

Miquel Aregall
 
En primer lloc, felicita a la gent de Corbera Voluntària pel gran esforç que estan fent i per totes les 
hores  que  hi  dediquen.  Comenta  que  el  Banc  d’Aliments  de  Barcelona  que  és  qui  dóna  les 
provisions té les estanteries buides i per això vol felicitar a aquests voluntaris que fan una activitat  
recaptatòria amb les entitats del poble de gran importància.
 
Per part de l’Ajuntament, es donen vals per a aliments frescos com ara carn i peix. S’han donat 
instruccions per a que al mes de juliol es facilitin vals de menjar pel mes de juliol i pel mes d’agost,  
tornant al setembre el Banc d’Aliments. 
 



Sobre el tema de les beques, demana al senyor Moreno que li digui els dubtes que pugui tenir 
sobre l’escrit que li va fer arribar en resposta al que va sol·licitar, ja que primer ha comentat que 
no tenia dades però després ha dit que eren cinquanta famílies les que s’havien quedat sense 
beques menjador. Per tant, entén que les dades les té. El que no li  pot donar són noms, com 
espera comprengui el senyor regidor. Beques menjador, lògicament s’ha acabat el curs però com ja 
va comentar  a  l’anterior  Ple,  en el  primer  trimestre  ja  es  van donar 6.000€ més per  beques 
menjador per  part  de  l’Ajuntament,  perquè no varen arribar  totes  les  oficials  des  del  Consell 
Comarcal. Per tant, l’esforç de l’Ajuntament ha estat molt gran i les beques s’han cobert. Entén que 
en el cas de les famílies que ho necessitin però que no els hagin atorgat les beques, l’Ajuntament 
haurà d’intervenir. 
 
Però per altra banda, és molt important tenir una xarxa capaç de detectar les necessitats, ja que hi 
ha moltes famílies que ho necessiten i no ho demanen. Per tant, van haver cinquanta famílies que 
no  els  hi  va  donar  la  beca  el  Consell  Comarcal  però  que  han  estat  ajudades  per  part  de 
l’Ajuntament.
 
Antonio Moreno
 
Insisteix en què segons la carta que se li va enviar, hi ha cinquanta persones que no han rebut cap 
beca per part de ningú. 
 
Miquel Aregall
 
Insisteix en que això no ha estat així i les que no es van cobrir amb el Consell es van cobrir per  
part de l’Ajuntament. Les famílies que no tenen accés a aquestes beques, l’Ajuntament ho supleix,  
aprofitant per a demanar que si algú coneix una família que es trobi en aquesta situació, que se li  
digui.
 
Antonio Moreno
 
No nega que l’Ajuntament estigui fent un esforç. Quan es diu que totes les persones que demanen 
beca tenen l’ajut no és del tot cert,  ja que només que hi hagi una persona que no tingui ajut 
significa que hi ha un nen mal nodrit. 
 
Alcaldessa

Demana que es passi a votació la proposta. 

Vots a favor: Alfonso Olarte Rodes, Maria Consuelo Nieto Fernández (PP), Manel Ripoll I Puertas, Jaume Guim 
i Royo, Isidor Schmid Aguiñiga, Eric Blanco Moragas (CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, 
Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-
GiU).

Vots en contra: Montserrat Febrero Piera i Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA), Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-
E).



Abstencions: Manel Blanco Zurita i David López Loran (COIC).”

En aquest moment l'interventor abandona la sala.

5.Aprovació inicial  Modificació puntual  Pla General  d'Ordenació a Corbera de 
Llobregat, a l'àmbit del carrer Canigó i entorn i a la Creu de l'Aragall (exp. 16).

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Assessora  a  proposta  de  la  Tinència  d’alcaldia 
d’Urbanisme, amb el text següent:

Els Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a petició de l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat, han redactat el Document de la Modificació Puntual del Pla 
General d’Ordenació de Corbera de Llobregat, a l’àmbit del C/ Canigó i entorn i a 
la Creu de l’Aragall.

L’objectiu d’aquesta modificació rau en la necessitat de reordenar els àmbits inclosos per 
garantir  l’adequada  ordenació  urbanística  a  les  característiques  i  potencialitats  del 
territori, amb solucions viables i adients als seus emplaçaments.

Aquesta necessitat porta causa de la inviabilitat de l’ordenació vigent, on la Revisió del 
PGO de Corbera de Llobregat determinava la necessitat de redactar un estudi de detall 
en  tota  l’illa,  i  qualificava  una  àrea  de  dotació  pública  (aparcament)  a  gestionar 
mitjançant el sistema d’expropiació. L’ordenació relativa a l’àrea de dotació pública no es 
considera adequada per les característiques de l’emplaçament, de petites dimensions i 
fondàries estretes, ni viable (12 places i un ràtio de 98 m2st/plaça). La resta de l’illa 
tampoc es considera adequada per no ajustar-se a l’emplaçament i a les característiques 
del lloc.

L’àmbit de la MPGO, de caràcter discontinu, està format per 6 sub-àmbits amb un total 
de 2.669 m2. La proposta d’ordenació es desenvolupa en els termes següents:

A. Sub-àmbit nº 1, de superfície 1.371 m2, format per l’illa delimitada pels carrers 
Raval i Canigó i per un passatge públic de vianants, que inclou l’edifici històric de 
“Cal Marxant”: 

a. Es reconeixen les característiques i singularitats de les zones edificades ja 
consolidades i qualificades de zona de casc antic (clau ca). 

b. Es  manté  la  qualificació  de  patrimoni  històric  (PH)  de  l’edifici  de  Cal 
Marxant. 

c. S’atorga una potencial edificabilitat al front del c. Canigó (12 i 14) similar a 
les  parcel·les  adjuntes  ja  desenvolupades  del  cas  antic  contemplant-se, 
atenent les característiques topogràfiques de l’indret, el desenvolupament 
per sota de la seva rasant. 

 
B. Sub-àmbit nº 2, de superfície 543 ,2, format pel front del c/Raval que inclou la 

zona edificable de la banda sud del carrer que correspon a part de les finques 
nº15, 17, 19 i 21: 



a. S’amplia  el  sistema  de  xarxa  viària  amb  l’objectiu  d’aconseguir  una 
amplada mínima de 6 m al c. Raval. 

 
C. Sub-àmbit nº 3, de superfície 516 m2, format pels sòls de la Creu de l’Aragall que 

formen part de les antigues instal·lacions: 

a. Se situa un sistema destinat a aparcament en el punt d’accés de la gran 
dotació privada situada al bell mig de la urbanització, donant alternativa al 
sistema de dotació pública – aparcament (Dp/Ap) en un lloc més adient. 

 
D. Sub-àmbit 4, de superfície 92 m2 i sub-àmbit 6, de superfície 125 m2, ubicats al 

c. Andreu Cerdà i al c. Lluis Millet i la intersecció amb el c. Josep M. de Segarra, 
respectivament: 

a. Es  tracta  de  terrenys  de  titularitat  municipal  que  es  qualifiquen, 
parcialment,  de  verd  privat  sense  provocar  un  increment  del  sostre 
edificable, de la densitat d’habitatges o de la intensitat dels usos. Suposa 
un reconeixement de l’estat actual atesa l’escassa possibilitat de la seva 
destinació a l’ús actualment previst. 

 
E. Sub-àmbit 5, de superfície 22 m2, ubicat al c. Major on trenca amb el C. Andreu 

Cerdà: 

a. Per la seva dimensió i ús es proposa qualificar aquest terreny de xarxa 
viària, ja que es un espai que actualment es troba al servei d’aquesta. 

 
En l’expedient consten els informes favorables emesos per la tècnica jurídica i els serveis 
tècnics municipals, en data 15.07.2014 i per la secretària municipal, en data 16.07.2014.
 
S’acorda:
 
PRIMER.  Aprovar  inicialment  la  Modificació  Puntual  del  Pla  General  d’Ordenació  de 
Corbera de Llobregat a l’àmbit del carrer Canigó i entorn i a la Creu de l’Aragall (exp. 
16).
 
SEGON. Sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
de Corbera de Llobregat a l’àmbit  del  carrer Canigó i  entorn i  a la Creu de l’Aragall 
aprovada  inicialment  juntament  amb  el  document  resum al  qual  es  refereix  l’article 
8.5.a) del TRLUC pel termini d’un mes, exclòs el mes d’agost.
 
TERCER. Sol·licitar  els  informes  que  exigeix  l’article  85.5  TRLUC  als  organismes 
sectorials següents:
 

 Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Patrimoni) 
 Diputació de Barcelona (Carreteres) 
 Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 

 



QUART. Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de 
gestió urbanística i d'urbanització així com la concessió de llicències urbanístiques i altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, de conformitat 
amb el que estableixen els articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010 del text refós de 
la  Llei  d’urbanisme  de  Catalunya,  en  l’àmbit  de  la  modificació,  segons plànol  de 
delimitació que consta en l’expedient. Aquesta suspensió s’ha d’entendre sense perjudici 
del  que estableix  l’article  102.4 del  Decret  305/2006,  de 18 de juliol  que aprova el 
Reglament de la llei d’urbanisme. 
 
CINQUÈ. Suspendre,  de  conformitat  amb  el  que  determina  l’article  114.5  TRLUC, 
qualsevol tramitació relacionada amb expedients d’expropiació per ministeri de la Llei en 
els mateixos termes que la suspensió acordada en l’apartat anterior.
 
SISÈ. Publicar  aquest  Acord  amb  la  convocatòria  d’informació  pública  en  el  tauler 
d’edictes de la Corporació, en el BOP, en el DOGC, a un dels diaris de premsa periòdica 
de  més  divulgació  i  a  la  pàgina  web  municipal,  als  efectes  d’examen  i  presentació 
d’al·legacions.
 
SETÈ. Notificar aquest acord als propietaris de terrenys afectats, així com als interessats 
en el procediment i als Serveis Tècnics d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
als efectes escaients.

Alcaldessa
 
Dóna la paraula al senyor Manel Ripoll.
 
Manel Ripoll
 
Fa lectura i explica la proposta que es presenta.
 
Alcaldessa
 
Dóna la paraula al senyor Moreno.
 
Antonio Moreno
 
Diu  que s’ha de mirar  de  cercar  espai  d’aparcament  i  s’ha de mirar  d’activar  també el  tema 
comercial, afegint que el tema de la direcció única a la part alta de Corbera és un inconvenient i 
potser s’hauria de tornar a pensar. 
 
Manel Ripoll
 
Diu que,  sense voler entrar  ara en un debat,  ja es va mirar el tema de l’aparcament però si 
s’estudia el cost que pot tenir amb el benefici que pugui obtenir després la persona que ha fet la 
inversió, ara no seria rendible. 
 
Respecte al tema de les dues direccions de la part alta de Corbera, no entra, però  insisteix en que 
es continuarà cercant un lloc adient per a l’aparcament perquè és un tema que els veïns reclamen.
 



Alcaldessa
 
Comenta que està d’acord amb el que el senyor Moreno ha comentat però està en desacord amb el 
tema de la direcció única de la via.
 
Vots  a favor:  Antonio  Moreno Ruíz  (ICV-EUiA-E),  Manel  Blanco i  Zurita  i  David  López i  Lorán  (COIC), 
Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio  (ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric 
Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat 
Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).

 
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP).”

 
6.Modificació de la plantilla pressupostària i relació de llocs de treball 2014.
 
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
 
ASSUMPTE: MODIFICACIO DE LA PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA I RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL 2014

 
El decret de l’Alcaldia 1255/2014, de 23 de juny va declarar el reingrés efectiu del Sr. 
Francesc  Calpe  i  Torra  (DNI  38.076.407-E)  en la  plaça  de  tècnic  auxiliar  de  gestió, 
Administració general, subescala administrativa i nivell de destinació 16, adscrit al lloc de 
treball núm. 21 de la RLT, amb efectes a 1 de juliol de 2014, i adscrivint provisionalment 
al funcionari a l’àrea de benestar social i gent gran.

 
En conseqüència és necessària la modificació de la plantilla de personal 2014 i de la 
relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

 
La tècnica de recursos humans ha emès informe 97/2014 de 23 de juny.
 
S’acorda:

 
PRIMER. Aprovar la modificació del la plantilla de personal 2014 en els següents termes:

 
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL:
 
SUBESCALA ADMINISTRATIVA
 

1 TECNIC AUXILIAR DE GESTIÓ. Àrea de benestar social i gent gran. Subgrup 
C1.Nivell 16 (Vacant)

 
SEGON. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball 2014 de l’Ajuntament de 
Corbera  de  Llobregat,  que  compren  la  modificació  del  lloc  núm.21,  en  els  següents 
termes:

 
Nº A RD CS SERVEI DENOMINACIÓ  DEL  LLOC  DE 

TREBALL RL AG CD

21 01 04 01 Benestar social i gent gran Tècnic/a auxiliar de gestió F C1 16



 
TERCER. Publicar les modificacions de plantilles i relacions de llocs de treball al BOP i al 
DOGC, i trametre còpia a l’Administració  de l’Estat i  al  Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
Alcaldessa
 
Explica que es tracta simplement de posar en ordre la plantilla. Demana que es passi a votació.
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP), 
Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC), Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA),  
Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras 
Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i 
José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).

 
7.Adhesió al Conveni marc de col·laboració per a l'impuls i el desenvolupament 
de  la  interoperabilitat  dels  sistemes  d'informació  de  les  administracions 
catalanes.
 
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
 
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat, vol acollir-se al servei que el Consorci AOC ofereix 
i que permet l’intercanvi de dades i documentació entre administracions d'acord amb la 
normativa  de  protecció  de  dades  de  caràcter  personal;  és  una  eina  que  estalvia 
desplaçaments innecessaris als ciutadans, empreses i organitzacions quan tramiten amb 
les administracions públiques ja que les administracions poden consultar-se les dades de 
les que disposen.
 
El  Consorci  AOC va promoure un conveni  d’interoperabilitat  de sistemes d’informació 
entre  administracions  públiques  que  es  va  signar  el  22  d’octubre  de  2006  amb 
representants de la Generalitat de Catalunya, Localret i l’Ajuntament de Barcelona i que, 
establia  que  entraria  en  funcionament  una  plataforma  telemàtica  des  de  la  qual  les 
institucions signants esmentades i les administracions locals que s’hi adherissin podrien 
consultar.
 
Els beneficis que se’n desprenen de l’efectiva interoperabilitat es concreten en: estalvi de 
desplaçaments innecessaris als ciutadans, empreses i organitzacions; reducció del temps 
de resposta de l'Administració; seguretat jurídica a l'hora de tramitar; disminució del cost 
ecològic  de  la  tramitació,  ja  que  la  transmissió  telemàtica  de  dades  i  documents 
substitueix l'aportació per part dels interessats de certificats i altres documents en suport 
paper en els procediments administratius; accése a Via Oberta, que engloba els serveis 
que el Consorci AOC ha desenvolupat per facilitar la transmissió telemàtica de dades i 
documents electrònics procedents de les administracions 
 
S’acorda:
 
PRIMER. Aprovar l’adhesió al   Conveni marc de col·laboració entre el Departament de 
Governació i Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració 
Oberta de Catalunya  per  a l’impuls  i  el  desenvolupament  de la  interoperabilitat  dels 
sistemes d’informació de les administracions catalanes. 



 
SEGON.  Nomenar la  Sra.  Maria Abarca Martínez,  secretària  general  de l’Ajuntament, 
amb DNI (LOPD) com a interlocutora única de l’entitat davant el Consorci AOC.
 
TERCER.  Facultar  l’Alcaldia  per  a  la  signatura  de  la  documentació  necessària  per  a 
l’execució d’aquest acord.
Alcaldessa
 
Dóna la paraula a la secretària, senyora Maria Abarca.
 
Secretària
 
Explica  que s’està en procés d’implantar diferents tràmits de l’administració electrònica i  per a 
poder optar  a determinats  serveis  és necessària  l’adhesió  de l’Ajuntament al  conveni  marc  de 
col·laboració  d’interoperabilitat.  Es  tracta  d’un  conveni  entre  l’administració  catalana  i 
l’administració  estatal,  i  l’ajuntament  en  aquest  cas  simplement  s’adhereix,  permetent 
posteriorment, mitjançant la plataforma AOC, la utilització d’una sèrie de serveis. Tant aquest com 
el conveni següent, que es passarà per Ple ja que el ministeri així ho demana, una vegada sigui  
ferma l’adhesió es començarà a implantar, podent tenir accés a informació a la Seguretat Social,  
poder accedir a la plataforma de contractació, poder tenir registre electrònic i a tota una sèrie de 
serveis.
 
Explica que el punt vuitè porta causa del setè, és a dir, entre tots els serveis als que es pot optar,  
està aquest que ofereix el Ministeri d’Economia de manera que, si es demana a un particular que 
acrediti  les  dades  d’Hisenda,  es  pot  autoritzar  per  a  que  es  puguin  fer  les  comprovacions 
directament. Hisenda és l’únic organisme que demana que se signi específicament amb ells un 
conveni per aquest servei. Per tant, aquest dos punts, el setè i el vuitè anirien de la mà.
 
Alcaldessa
 
Demana que es passi a votació primer el punt setè i a continuació el punt vuitè.
 
Votació del punt setè de l’ordre del dia.
 
“Vots a favor Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP), 
Manel  Blanco  i  Zurita  i  David  López  i  Lorán  (COIC), Montserrat  Febrero  Piera,  Mercè  Rocas  Rubio 
(ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), 
Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo 
Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).”

Votació del punt vuitè de l’ordre del dia.
 
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP), 
Manel  Blanco  i  Zurita  i  David  López  i  Lorán  (COIC),  Montserrat  Febrero  Piera,  Mercè  Rocas  Rubio 
(ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), 
Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo 
Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).

 



8.Adhesió  convenis  col·laboració  amb  l'Agència  Estatal  d'Administració 
Tributària  i  la  Federació  Espanyola  de  Municipis  i  Províncies  en  matèria 
d'informació tributària.
 
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
 
Amb l’objecte de poder accedir als serveis de VIA OBERTA que ofereix el  Consorci AOC i 
més en concret els serveis d’intercanvi de dades amb l’Agència Estatal Tributària, que 
poden ser útils en àmbits de competències atribuïdes a l’administració local com ara la 
contractació pública, en ajuts, subvencions i beques i gestió i recaptació d’ingressos, es 
posa a la consideració del ple l’adhesió als convenis formalitzats l’abril de 2003 entre 
l’Agència  Estatal  d’Administració  Tributària  i  la  Federació  Espanyola  de  Municipis  i 
Províncies, següents:
 

A) conveni de col·laboració en matèria de subministrament d’informació de caràcter 
tributari conveni de col·laboració i

B)  conveni  de  col·laboració  en  matèria  d’intercanvi  d’informació  tributària  i 
col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals

 
S’acorda:
 
PRIMER. Aprovar l’adhesió al conveni marc de col·laboració entre l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de 
subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals.
 
SEGON.  Aprovar  l’adhesió  al  conveni  marc  de  col·laboració  entre  l’Agència  Estatal 
d’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria 
d’intercanvi  d’informació  tributària  i  col·laboració  en  la  gestió  recaptatòria  amb  les 
entitats locals.
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament per a adoptar els acords necessaris per a 
la materialització i formalització de l’esmentada adhesió.
 
9.Aprovació inicial Plecs de clàusules administratives generals de contractació 
de caràcter estàndard.
 
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
 
La Llei de contractes del sector públic, 30/2007, va ser modificada significativament a 
través de diferents lleis que han donat una nova redacció a determinats preceptes o han 
incorporat noves disposicions.
 
El 14 de novembre de 2011, es va aprovar el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, Reial decret legislatiu 3/2011, que compilava totes aquestes modificacions, el que 
comporta la necessitat d’elaborar uns nous plecs de clàusules generals adaptats a la nova 
normativa.
 



La Diputació  de  Barcelona,  el  13  de gener  de  2014,  va  aprovar  la  realització  d’una 
actuació  d’assistència  i  cooperació  local  per  als  municipis  i  altres  entitats  locals, 
consistent  en  aprovar  i  en  posar  a  la  seva  disposició  uns  Plecs  de  clàusules 
administratives generals de contractació de caràcter estàndard, aplicables als contractes 
de serveis, de subministraments, d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a 
altres  contractes  administratius  i  als  privats,  als  efectes que els  ajuntaments  puguin 
incorporar-los com a propis mitjançant la seva aprovació.
 
Aquest plecs van ser publicats el 4 de febrer de 2014, al BOPB.
 
L’article 278.1 del text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya (TRLMRLC), 
estableix que els ens locals poden aprovar plecs de clàusules administratives generals 
(PCAG), previ informe de la Comissió Jurídica Assessora. Aquest plecs han de contenir les 
determinacions jurídiques, econòmiques i administratives típiques que s’han d’aplicar a 
tots  els  contractes  d’objecte  anàleg  i  les  determinacions  exigides  per  la  legislació 
aplicable a la contractació laboral.
 
L’apartat 2 d’aquest article disposa que els PCAG, han de referir-se necessàriament als 
aspectes següents:
 

a. L’execució del contracte i les incidències d’aquest. 
b. Els drets i les obligacions de les parts i el règim econòmic. 
c. Les modificacions del contracte, amb indicació dels supòsits i dels límits. 
d. Les causes de resolució del contracte. 
e. La conclusió del contracte, les recepcions, el termini de garantia i la liquidació 

 
El text del plec inclou en els seus capítols totes les prescripcions anteriors.
 
L’apartat  3 del  mateix  article  determina que l’aprovació  dels  PCAG correspon al  ple, 
d’acord amb el procediment establert per a les ordenances locals. Abans de l’aprovació 
inicial i de la definitiva, és necessari l’informe del secretari o secretària i l’interventor o 
interventora de la corporació.
 
L’article  66  del  Reglament  General  de  la  llei  de  contractes  de  les  administracions 
públiques, Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, estableix que –els PCAG contindran 
les  declaracions  jurídiques,  econòmiques  i  administratives,  que  seran  d’aplicació,  en 
principi, a tots els contractes d’un objecte anàleg a més a més de les establertes a la 
legislació de contractes de les administracions públiques- i regula els mateixos aspectes 
que han de contenir els PCAG que els indicats anteriorment i regulats per l’article 278.2 
del TRLMRLC.
 
El text del PCAG s’ha de sotmetre a aprovació inicial  pel Ple de la corporació amb el 
requisit de majoria simple per la seva adopció i, posteriorment es sotmetrà a informació 
pública i audiència a possibles interessats, per un període de trenta dies, perquè puguin 
presentar-se reclamacions i suggeriments mitjançant anuncis al BOPB i al DOGC i a un 
mitjà de comunicació escrita diària, mitjançant sengles referències a la publicació del text 
del PCAG al BOPB de 4 de febrer de 2014.
 



Per a l’aprovació i tramitació per part de l’Ajuntament d’aquest plecs estàndards, no és 
necessari dictamen previ de la Comissió Jurídica Assessora, sempre que no s’introdueixin 
canvis substancials, canvis que no s’han produït, segons va disposar la pròpia Comissió 
en el  seu dictamen 318/13,  amb motiu de la  tramitació  dels  plecs estàndards  de la 
Diputació de Barcelona, per ja haver-se pronunciat favorablement respecte a aquest text 
tipus.
 
En  cas  d’haver-hi  alguna  reclamació  o  suggeriment  aquestes  es  resoldran  pel  Ple  i 
s’aprovarà definitivament el text, de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord 
inicial esdevindrà definitiu. El text definitiu es tramitarà en el termini de quinze dies a 
l’Administració  General de l’Estat  i  a la Generalitat  de Catalunya,  i  es publicarà  amb 
remissió a la publicació del BOPB del 4 de febrer de 2014 i publicació de referència al  
DOGC.
 
S’ha informat respecte a l’aprovació del text dels PCAG, i que obren a l’expedient, pel 
lletrat municipal, la secretària general i l’interventor de l’Ajuntament.
 
S’acorda:
 
PRIMER.  Aprovar  inicialment  els  Plecs  de  clàusules  administratives  generals  de 
contractació  de  caràcter  estàndard,  aplicables  als  contractes  de  serveis,  de 
subministraments,  d’obres  i  instal·lacions,  de  concessió  d’obra  pública,  a  altres 
contractes administratius i als privats, elaborats per la Diputació de Barcelona, adequats 
al text refós de la Llei de contractes del sector públic, Reial decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre.
 
SEGON. Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles 
interessats,  per  un  termini  de  trenta  dies  hàbils,  als  efectes  de  presentació  de 
reclamacions i suggeriments, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al 
BOPB.
 
TERCER.  Publicar  sengles  referències  dels  acords  adoptats,  amb  referència  a  la 
publicació del text al BOPB de 4 de febrer de 2014, al BOPB, i al DOGC i un mitjà de 
comunicació escrita diària.
 
QUART. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà 
definitiu.  El  text  definitiu  es tramitarà  en el  termini  de quinze dies a l’Administració 
General  de l’Estat  i  a  la  Generalitat  de Catalunya,  i  es  publicarà  amb remissió  a  la 
publicació del BOPB del 4 de febrer de 2014 i publicació de referència al DOGC.
 
Alcaldessa
 
Explica que es tracta d’una proposta de caire administratiu que tracta de l’aprovació dels plecs de 
clàusules administratives generals de contractació que han de regir tots els contractes que es facin 
a l’administració, dient que la revisió s’ha fet per a adaptar-se a la normativa actual i a la llei de 
contractes. Ara es tracta de l’aprovació inicial, després s’exposarà a informació pública i finalment 
passarà a l’aprovació final.
 
Demana es passi a votació. 



 
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP), 
Manel  Blanco  i  Zurita  i  David  López  i  Lorán  (COIC),  Montserrat  Febrero  Piera,  Mercè  Rocas  Rubio 
(ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), 
Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo 
Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).

 
10.Addenda al contracte de servei d'abastament domiciliari d'aigua de Corbera 
de Llobregat.
 
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
 
El Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, en sessió de 14 de març de 1989, va 
acordar l’adjudicació definitiva del servei d’abastament domiciliari  d’aigua a l’empresa 
SOREA, SA, per un període inicial de 30 anys, prorrogables per períodes de 10 anys fins 
arribar a un màxim de 50 anys. El corresponent contracte administratiu es va formalitzar 
el 5 d’abril de 1989.
 
Les  instal·lacions  i  la  xarxa  d’abastament  del  Servei  Municipal  d’Aigües,  com  a 
conseqüència de la grandària del territori i del repartiment dels diferents nuclis habitats, 
conformen una infraestructura  extensa i  complicada  (necessària  per  donar  servei  als 
14.000 habitants aproximadament), comptant amb quasi 200 km de canalitzacions, 24 
dipòsits  d’emmagatzematge  (amb  una  capacitat  de  10.000  m3)  i  20  estacions  de 
bombament. Aquesta configuració, l’extensió de la xarxa d’abastament domiciliari d’aigua 
i el seu envelliment fan necessari estudiar les inversions a realitzar per tal de procedir a 
la renovació de les instal·lacions existents.
 
A  tal  efecte  l’Ajuntament  de  Corbera  de  Llobregat  i  l’empresa  Sorea  consideren 
necessària  la  formalització  i  signatura  d’un  document  que  es  configurarà  com  una 
addenda al contracte subscrit en l’expedient de concessió del servei, i que regularà els 
termes i les condicions en que es realitzarà la inversió necessària per efectuar obres de 
renovació de la xarxa d’abastament domiciliari d’aigua existent al municipi de Corbera de 
Llobregat.
 
Aquesta inversió es materialitzarà a partir de l’any 2015 i durant el període que resta fins 
a la finalització de la durada inicial de la concessió vigent, que es fixa en l’any 2019, i  
contempla una quantitat de 525.000 € dels quals:
 

 30.000,00 €/anuals, a càrrec del pressupost municipal de l’Ajuntament, que es 
destinaran a la realització i/o renovació d’infraestructures en alta. Aquestes obres 
es licitaran i contractaran de conformitat amb el RDL 3/2011, i la seva execució 
restarà condicionada a l’efectiva existència de crèdit en l’exercici corresponent. 

 
 75.000,00 €/anuals, a imputar sobre les tarifes de subministrament del servei, 

que  es  destinaran  a  la  realització  i/o  renovació  d’infraestructures  en  baixa. 
Aquestes obres es realitzaran per Sorea de conformitat amb el plec de clàusules 
que regula la concessió. 

S’acorda:
 



PRIMER.-  Aprovar  la  signatura  de  l’addenda  al  contracte  de  servei  d’abastament 
domiciliari d’aigua signat amb l’empresa SOREA, SA, el 5 d’abril de 1989, de conformitat 
amb el document existent a l’expedient.
 
SEGON. Facultar la Junta de Govern Local per a l’adopció dels acords necessaris per a 
l’execució  dels  compromisos  incorporats  a  l’addenda,  tret  d’aquells  referits  a 
competències de l’Alcaldia.
 
TERCER. Notificar aquests acords als interessats als efectes escaients.
 
Alcaldessa
 
Dóna la paraula al regidor de Serveis Públics, senyor José Antonio Andrés Palacios. 
 
José Antonio Andrés Palacios
 
Explica  que es tracta  de la presentació  d’una addenda al  contracte  que ja està establert  amb 
SOREA per a intentar millorar l’estat de la xarxa de subministrament d’aigua, proposant un pla 
d’inversió a cinc anys amb 30.000€ d’inversió directa per part de l’Ajuntament i una de 75.000€ a 
càrrec de tarifes, essent  una inversió anual de 7.000€. Comenta que no es pot continuar amb 
l’estat actual de la xarxa i és del tot necessari fer inversions. És necessari fer la reforma de dos  
dipòsits i alguns trams de xarxa, especialment dins del municipi, que estan molt envellits i en mal 
estat.
 
Manel Blanco
 
Demana saber si això suposarà un increment en les tarifes de l’aigua. 
 
Alcaldessa
 
Pregunta si sembla bé als presents fer totes les preguntes seguides, responent tots que si.
 
Antonio Moreno
 
No té res a dir sobre el tema de les inversions a la xarxa si són necessàries, però que l’Ajuntament 
posarà trenta mil euros a l’any durant cinc anys i 75.000€ seran a càrrec del ciutadà per tarifes. La 
qüestió és que respecte al tema de l’aigua, que és un tema sensible a molts municipis, no es pot 
augmentar més la tarifa. El que s’ha de fer és agafar cent mil euros anuals durant cinc anys del 
pressupost municipal, que també ho paga el ciutadà, de la mateixa manera que es paga escola 
bressol o d’altres serveis. A no ser, que es vulgui entrar en la tarifació, és a dir, que pagui més qui  
més té, afegint que hi ha coses prioritàries i d’altres que no ho son. 
 
Montse Febrero
 
És clar que per les explicacions donades, aquesta inversió és necessària. No obstant, considera que 
no hauria de repercutir en un augment de tarifes, ja que al seu parer, la ciutadania ja està prou 
collada i s’hauria d’incloure en els pressupostos municipals.
 
Manel Blanco
 
Diu estar  d’acord amb els  arguments exposats per part  d’Iniciativa i  d’Esquerra i  que s’hauria 



d’incloure en els pressupostos.
 
Alfons Olarte
 
Demana a  l’equip  de govern saber  les  mesures  a  aplicar  en el  cas  de famílies  que no tenen 
ingressos suficients per a pagar les factures de l’aigua.
 
Alcaldessa
 
Explica que a l’apartat dels Especials Assabentaments es tractarà precisament el tema de l’aigua i 
el tema dels ajuts a les famílies que no poden fer front al pagament. En relació a la inversió que 
farà l’ajuntament, aquesta és sobre la xarxa en alta, és a dir, abans que l’aigua arribi al punt de 
distribució  i  el  que es  repercuteix  en tarifes  és  sobre  la  xarxa  en baixa,  comentant  que s’ha 
distribuït  d’aquesta  manera  perquè  si  no,  en  molts  casos,  s’hagués  tingut  que  repercutir  en 
contribucions especials dels afectats de la zona específicament. Comenta que tant de bo es pogués 
fer càrrec de tot l’Ajuntament,  però això no és factible dient que l’increment anirà associat  al 
consum d’aigua, de manera que qui més consumeixi més pagarà. 
 
Montse Febrero
 
Demana saber perquè no es pot assolir en el pressupost municipal.
 
Alcaldessa
 
Respon que si es tinguessin diners il·limitats, l’Ajuntament ho podria assolir tot, però no deixa de 
ser qüestionable. Si es millora la xarxa de dos carrers en concret s’està fent una obra en aquest 
dos carrers en concret i s’hauria de fer per contribucions especials només per als afectats dels  
carrers concrets. Però la qüestió és que en aquest moment no es pot passar una factura de 2.000€ 
per millora de la xarxa a uns afectats perquè la gent no podrà pagar. 
 
La distribució de l’aigua comporta el manteniment de l’aigua, comporta manteniment de la xarxa, 
reparació, etc. i la companyia té l’obligació de la reparació però no de la inversió. 
 
Altra  cosa  és  que  potser  el  contracte  hagués  pogut  incloure  alguna  mena  d’inversió,  però  el 
contracte  té una antiguitat  de trenta  anys i  ara  la  qüestió  s’ha de resoldre  d’alguna  manera, 
deixant clar que l’Ajuntament no ho pot assolir.
 
Montse Febrero
 
Diu que no es plantegen pas fer un canvi en el contracte i encara que estan d’acord en el fet de 
que l’Ajuntament no tingui diners per a fer-ho, també és cert que s’està assumint una modificació 
de crèdit, considerant que hauria de repercutir de la mateixa manera aquest tema.
 
José Antonio Andrés Palacios
 
Comenta que, tal i com ho ha explicat l’alcaldessa, repercutir-ho directament des de les arques 
municipals a tarifes, paguem tots igualment. La qüestió és que és del tot inassolibles per part de 
l’Ajuntament però de l’altra manera s’està parlant d’un cost a la factura d’uns dos cèntims.
 
Per altra banda, s’ha de tenir en compte que els 30.000€ anuals que posarà l’Ajuntament a l’any  
no és la única inversió que s’aporta, és només una part, perquè hi ha vint dipòsits d’aigua, set dels 
quals són de pressió. Insisteix en que és del tot inassolible. 



 
Montse Febrero
 
Respon què el seu grup no ho considera de la mateixa manera que l’equip de govern.
 
Antonio Moreno
 
L’aigua és cara a tot arreu i el problema és que és un dret bàsic que ha pujat moltíssim en els  
darrers anys i hi ha famílies que no ho poden assolir. S’ha de fer, com també ho farà el seu grup 
quan  governi,  alguna  cosa  amb  aquest  dret  bàsic.  Considera  que  ho  hauria  d’assolir-ho 
l’Ajuntament i potser hi hauran coses com el pipican que no s’hauria de fer en aquest moment, 
dient que això sí és una prioritat.  El seu vot serà en contra.
 
Manel Blanco
 
Comenta que creu recordar que antigament hi havia 37 metres cúbics de mínim a la factura de 
l’aigua i ara, en canvi, hi ha disset. És a dir, que a partir de disset, ve la pujada.
 
Alcaldessa
 
Comenta que no és exactament així, ja que el primer tram són 10 centímetres cúbics al mes, el 
que representa trenta al trimestre.
 
José Antonio Andrés Palacios
 
Diu que potser es refereix a que antigament les urbanitzacions tenien un preu pactat amb SOREA 
que era de trenta-cinc metres cúbics, però d’això fa ja molt temps. 
 

Manel Blanco
 
Manifesta estar d’acord amb l’exposat pels companys i que el seu vot també serà contrari.
 
Alcaldessa
 
Demana es passi a votació.
 
Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim 
Royo, Èric Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, 
Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-
GiU).

 
Vots en contra: Antonio Moreno Ruíz  (ICV-EUiA-E), Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán  (COIC), 
Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio (ESQUERRA).

 
11.Modificació del contracte de gestió integral del servei d'enllumenat públic.
 
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de Serveis Públics, 
amb el text següent:
 
En data 11 de gener de 2013 es va formalitzar amb l’empresa ELECNOR SA amb CIF 



(LOPD), el contracte per a la gestió integral del servei de l’enllumenat públic i de serveis 
de  consum  energètic  amb  inversió  a  les  instal·lacions  municipals,  per  import  total 
de  //4.153.099,63.-//  €  (21%  d’iva  exclòs)  pels  160  mesos  de  durada  inicial  del 
contracte, amb data d’inici d’efectes l’11 de gener de 2013 i acabament el 10 de maig de 
2026.
 
Per  acord  del  Ple  municipal,  de  9  de  juliol  de  2013,  es  va  modificar  el  contracte 
comportant un augment del preu d’adjudicació de //6.589,14.-// €, 21% d’IVA exclòs, 
quedant fixat l’import total anual en //328.063,98.-// €, 21% d’IVA exclòs. En aquest 
acord també es va establir una modificació en la inversió inicial en afegir la prestació P5, 
amb previsió de finalització de la inversió inicial a l’octubre del 2013.
 
El 4 de juliol de 2014 (RE 2014/6047) l’empresa GESA, SL, encarregada de la direcció 
facultativa del contracte, presenta informe de tancament de la inversió inicial, reflectint 
les diverses modificacions realitzades respecte a la inversió prevista i el pressupost final 
corresponent. No obstant això, tot i que la inversió final ha estat superior a la prevista 
inicialment,  l’empresa  Elecnor,  SL  ha  presentat  escrit,  el  7  de  juliol  de  2014  (RE 
2014/6092), pel qual renuncien al cobrament de l’excés amb excepció d’aquell que porti 
causa  de l’actualització  de preus de conformitat  amb els  documents  que regeixen la 
contractació. 
 
El  tècnic  municipal  ha  emès  informe  favorable,  el  7  de  juliol  de  2014,  relatiu  a  la 
finalització de la inversió inicial amb efectes 1 de juliol de 2014 i a les modificacions a 
aprovar en aplicació del que determina el plec de clàusules administratives particulars 
que regeixen el contracte i de conformitat amb el contingut i els càlculs inclosos dins 
l’esmentat informe. 
 
Aquestes  modificacions  estan  contemplades  en  la  clàusula  1.9  del  plec  de  clàusules 
administratives particulars, configurant-se com un dels supòsits previstos a l’article 106 
del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei  
de contractes del sector públic.
 
S’acorda:
 
PRIMER.  Aprovar  l’actualització  del  preu  de  les  prestacions  P2  i  P3  en  base  a  la 
modificació  de  l’inventari  i  proporcionalment  al  número  de  punts  de  llums  que,  una 
vegada finalitzada  la  inversió,  han passat  a  ser  de 4.676 a 4.661,  en el  termes de 
l’informe tècnic a dalt transcrit i pels següents imports, que suposen una reducció de 
l’import de 363,02 €/any (21% d’IVA exclòs):
 
Prestació P2: 90.425,52 € (21% d’IVA exclòs)
Prestació P3: 22.376,89 € (21% d’IVA exclòs) 
 
SEGON.  Aprovar  l’actualització  de  l’import  de  la  prestació  P1i,  que  afecta  només  a 
l’anualitat 2014, quedant establert en 30.627,35 € (21% d’IVA exclòs).
 
TERCER. Aprovar  l’actualització  de  l’import  de  la  prestació  P5,  que  afecta  només  a 
l’anualitat 2014, quedant establert en 12.114,37 € (21% d’IVA exclòs).
 



QUART. Aprovar  la  modificació  del  contracte  per  a  la  gestió  integral  del  servei  de 
l’enllumenat públic  i  de serveis de consum energètic amb inversió a les instal·lacions 
municipals, formalitzat amb l’empresa ELECNOR SA, amb C.I.F. (LOPD), amb efectes 1 
de juliol de 2014 i segons l’establert en els acords anteriors.
 
CINQUÈ. Anul·lar  les  autoritzacions  i  disposicions  de  despesa  d’aquest  contracte 
relatives a les prestacions P1i, P2, P3 i P5 segons el detall següent:
 
Anualitat                Partida                                     Import

 
2014                     13.165.22799                           51.937,11 €
2015 a 2025          13.165.22799                                439,25 €
2026                     13.165.22799                                158,62 €
 
SISÈ. Formalitzar en la corresponent addenda al  contracte existent les modificacions 
aprovades en aquest acord, de conformitat amb les prescripcions recollides pels serveis 
tècnics municipals en el seu informe. 
 
SETÈ. Delegar les funcions com a òrgan de contractació en la Junta de Govern Local per 
a l’adopció de tots aquells acords que s’adoptin com a conseqüència de l’execució del 
contracte de conformitat amb el plec de clàusules administratives i tècniques particulars.
 
Alcaldessa
 
Dóna la paraula al senyor José Antonio Andrés Palacios.
 
José Antonio Andrés Palacios
 
Diu que la proposta que es presenta a aprovació i que és el que es recull al mateix contracte, és 
que, en primer lloc, una vegada finalitzada la inversió, hi hauria una revisió anual dels punts de 
llum que hi ha al municipi. 
 
Explica que quan es va començar el contracte amb aquesta empresa, hi havia al municipi un total 
de 4.676 punts de llum. Una iniciada la inversió, es queda en un total de 4.661, el que implica  
quinze punt menys i 363€ anuals menys. El fet és que al passar per Ple l’aprovació del contracte 
amb l’empresa, també ha de passar per Ple la seva modificació, aprofitant per a comentar que es 
delegarà a la  Junta de Govern l’aprovació d’allò  que estigui  inclòs dins del contracte i  que no 
impliqui cap modificació substancial del mateix. 
 
Alcaldessa
 
Dóna la paraula a la senyora Montse Febrero.
 
Montse Febrero
 
Comenta que, seguint la seva línia en el mateix tema, s’abstindran. 
 
Alcaldessa
 
Demana es passi a votació.



 
Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim 
Royo, Èric Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, 
Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-
GiU). 

 
Vots en contra: Manel Blanco i Zurita i David López i Lorán (COIC).

 
Abstencions:  Antonio  Moreno  Ruíz  (ICV-EUiA-E),  Montserrat  Febrero  Piera,  Mercè  Rocas  Rubio 
(ESQUERRA).

 
12.Aprovació festes locals 2015.
 
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
 
Vist l’escrit remès pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, 
registre d’entrada 4907/14 de 26 de maig de 2014, mitjançant el qual es requereix la 
formulació per part de l’Ajuntament de la proposta de les dues festes locals d’aquest 
municipi per a l’any 2015 abans del 30 de setembre.
 
S’acorda:
 
ÚNIC. Determinar que les festes locals a Corbera de Llobregat per a l’any 2015 seran les 
següents:
 

* Dissabte 17 de gener.
* Dimecres 22 de juliol.

 
Alcaldessa
 
Demana es passi a votació si no hi ha cap comentari a fer.
 
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (ICV-EUiA-E), Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP), 
Manel  Blanco  i  Zurita  i  David  López  i  Lorán  (COIC),  Montserrat  Febrero  Piera,  Mercè  Rocas  Rubio 
(ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU), 
Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo 
Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).
Alcaldessa
 
Dóna pas a la PART DE CONTROL dient que en el proper punt de l’ordre del dia, els Especials 
Assabentaments, hi ha quatre temes a donar compte. 
 
13. Especials Assabentaments.

L'alcaldessa dóna compte dels assumptes següents:

1. De l'acord de la Comissió territorial d'urbanisme pel qual es donen per assabentats de 
la  sentència  del  Tribunal  superior  de justícia,  de 31 d'octubre  de 2013,  i  declara  la 
nul·litat de ple dret de l'acord d'aprovació definitiva de la Modificació puntual  del  Pla 
general d'ordenació a Can Llopard.
 



L'alcaldessa explica que el particular va presentar recursos, després va presentar contenciós que va 
fallar  a favor del particular,  es va tornar a presentar recurs i  la sentència va ser positiva pel 
particular, el que suposa que s’ha hagut de declarar la nul·litat de la Modificació del Pla General a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme, tornant l’àmbit, a efectes urbanístics, a la qualificació i condicions 
que tenia abans de l’aprovació.
 
2. De l'edicte publicat al DOGC de 19 de maig de 2014 d'aprovació definitiva de la regulació d'usos 
en sòl urbà de les Normes Urbanístiques del Pla General d'Ordenació de Corbera de Llobregat.

3. De l'edicte publicat al DOGC de 4 de juny de 2014 sobre una resolució per la qual s'aprova la 
trama urbana consolidada del municipi de Corbera de Llobregat.

L'alcaldessa explica que ja va passar per Ple i que tant l’aprovació inicial com la definitiva, ha estat 
aprovada  i publicada en el DOGC el 19 de maig, de la mateixa manera que la trama urbana 
consolidada, que ampliava el que es considerava nucli urbà del municipi i que ha estat publicada el 
4 de juny.

4. De l’adhesió al Conveni de col·laboració signat entre l’ACA i l’AMB per a la gestió de la tarifa  
social de l’aigua, que inclou la implementació del cànon social i l’ampliació dels trams del cànon.

Diu l'alcaldessa que es tracta d’un acord que els municipis de l’àrea metropolitana han subscrit i 
que vol dir que es tramiten les sol·licituds adreçades a l’ACA i per extensió, a l’Àrea Metropolitana,  
de totes aquelles famílies que tinguin les condicions per a ser beneficiàries de l’aplicació de la tarifa 
social, una tarifa que inclou un preu especial per metre cúbic però amb un topall de consum. No 
obstant, en el cas d’aquelles famílies que no entrarien dins de les casuístiques requerides, també 
existeix una altra línia, que és una tarifa més reduïda que es tramita a SOREA, per a poder entrar 
en un fons per a persones que tinguin dificultat en el pagament del rebut en moments puntuals, de  
manera que es dividiria entre serveis socials i la mateixa companyia  per tal de poder facilitar el 
pagament. Afegeix que, en aquests moments, no es fa cap tall a ningú per manca de pagament. 

Dóna la paraula a la senyora Montse Febrero per a que presenti la següent moció.   

14.Moció per tal que els ajuntaments llueixin la bandera negra aquesta diada 
nacional.

Montse Febrero

Demana  saber  si  algun  grup  municipal  s’afegeix  a  la  moció,  responent  CiU  i  Iniciativa  que 
s’afegeixen.

Procedeix a la lectura de la moció.

“  MOCIÓ  PER  TAL  QUE  ELS  AJUNTAMENTS  LLUEIXIN  LA  BANDERA  NEGRA   
AQUESTA DIADA NACIONAL

Atès que la commemoració del Tricentenari del final de la guerra de Successió permet fer 
pedagogia, i divulgar molts fets i episodis històrics que ajuden a la presa de consciència 
nacional col·lectiva i a la comprensió d’algunes de les raons del procés independentista 
actual. 
Atès que, a conseqüència de la derrota de 1714, les institucions catalanes foren abolides 
i Catalunya fou annexada “per dret de conquesta” a Castella, com a nova província seva, 
tal i com també va passar amb el País Valencià i les Illes Balears i Pitiüses.



Atès que per a la majoria de la població catalana és evident que el procés sobiranista ha 
entrat en una fase final i decisiva i que aquest Onze de Setembre es tornarà a viure una 
mobilització massiva a la capital del país, com ja ho va ser la manifestació multitudinària 
de  la  Diada  del  2012  o  la  Via  Catalana  de  la  Diada  de  2013,  per  fer  evident  a  la 
comunitat  internacional  que  la  societat  catalana  vol  convertir,  democràticament, 
Catalunya en un nou estat d’Europa. 

Atès que cal crear les bases perquè es puguin recuperar les banderes i estendards de la 
Catalunya dels Àustria i els Habsburg que es brandaren durant la guerra de Successió, 
com a símbol de les llibertats i constitucions catalanes, i que amb la derrota militar i la 
imposició  del  Decret  de  Nova  Planta,  foren  vexades,  destruïdes  i  prohibides  pels 
vencedors borbònics.

Atès que un d’aquests símbols és la bandera negra, que simbolitza la decisió de lluitar 
fins  a  les  últimes  conseqüències,  contràriament  a  la  bandera  blanca  que 
internacionalment es coneix com a símbol de la rendició. 

Atès  que  l’ús  de  la  bandera  negra  ja  està  força  documentat  i  se’n  coneixen  molts 
exemples, fins i tot anteriors a la guerra de Successió, com fa palès una estrofa de la 
versió antiga del nostre Himne Nacional que diu:

“-On és vostre capità?

-Quina és vostra bandera?

Ja van treure el bon Jesús

tot cobert amb un vel negre.

-Aquí és nostre capità,

aquesta és nostra bandera.”

Atès que en trobem més exemples als inicis de la guerra de Successió, l’any 1705, que a 
la muntanya de Montjuïc de Barcelona fou hissat un estendard negre amb la inscripció 
“Mort  o  els  nostres privilegis  conservats”,  i  a Cardona,  els  regiments  reclutats  duien 
banderes negres amb la llegenda “Viurem lliures o morirem”.

També  el  juliol  de  1713,  quan  la  ciutat  de  Barcelona  decidí  lluitar  a  ultrança,  els 
consellers canviaren les seves gramalles de color porpra, les túniques que els donaven 
rang d'autoritat, per gramalles negres, per simbolitzar que la lluita només era possible a 
victòria o mort. 

Quan les tropes borbòniques assetjaven Barcelona el 1714, en molts punts de la muralla 
i en moltes cases de la ciutat hi van aparèixer banderes negres o senzills mocadors del 
mateix color com a símbol de resistència.

És per tot això que el Grup Municipal  d’ESQUERRA. Convergència i Unió i ICV-EUiA-E 
proposen al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següent acords:



ACORDS

1r. Que, en el marc de la Diada Nacional de Catalunya, el proper Onze de Setembre, i 
amb motiu de la commemoració del Tricentenari de la pèrdua de les llibertats catalanes, 
en un lloc destacat i preferent d’aquest Ajuntament s’hissi o pengi una Bandera negra 
amb la llegenda Viurem lliures, al costat de la bandera nacional catalana, o de la bandera 
de la llibertat, l’estelada, com a mostra de record i d’homenatge a tots els qui fa tres-
cents anys van lluitar per defensar les Constitucions de Catalunya, dels quals en som, o 
ens en sentim, hereus directes. D’aquesta manera es farà palès, en aquesta data tan 
simbòlica i en aquest moment transcendental del procés independentista, el compromís 
cívic i democràtic d’aquesta institució per recuperar i preservar la memòria històrica i les 
llibertats nacionals d’aquest país. 

2n.  Què  aquest  Ajuntament  faci  una  crida  perquè  tothom s’afegeixi  a  la  iniciativa  i 
s’engalanin  les  finestres i  balcons  de les  cases particulars  amb senyeres,  estelades i 
banderes negres, per demostrar públicament la necessària i imprescindible conjuminació, 
en aquest moment final del procés, de la solidesa institucional amb la força popular, que 
es mobilitzarà unida una vegada més, per damunt de les diferències ideològiques.
 
Corbera de Llobregat 29 de juliol de 2014.”
 
Alcaldessa
 
Demana es passi a votació. 
 
Vots a favor:  Antonio  Moreno Ruíz  (ICV-EUiA-E),  Manel  Blanco i  Zurita  i  David  López i  Lorán  (COIC), 
Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio  (ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric 
Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU). 

 
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP).

 
Abstencions: Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón 
Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).

 
15.Moció per a l’adhesió a l'Associació de Municipis per la independència.
 
“  MOCIÓ  PER  A  LA  CREACIÓ  DE  L'ASSOCIACIÓ  DE  MUNICIPIS  PER  LA   
INDEPENDÈNCIA
 
El  13  de  setembre  del  2009 s'iniciava  a  Arenys  de  Munt  un moviment  popular  que 
reclamava exercir el dret d'autodeterminació a partir de realitzar una consulta impulsada 
per la ciutadana en la que es preguntava a la població sobre l'acceptació d'una Nació 
Catalana independent dins de la Unió Europea.
 
Aquella  iniciativa  va  ser  seguida  per  554  municipis  d'arreu  del  Principat,  donant  la 
possibilitat de votar per la independència de la nostra nació a més 900.000 catalans. El 
10 d'abril  de  2011,  aquest  procés  es  finalitzava  amb la  realització  de  la  Consulta  a 
Barcelona.
 
També,  coma  conseqüència  de  la  sentència  del  Tribunal  Constitucional  en  relació  a 



l'Estatut d'Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que 
retallaven l'àmbit d'autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis 
del  Principat  de  Catalunya  que  va  comportar  la  declaració  de  municipis  moralment 
“exclosos”  de  la  Constitució  Espanyola,  recollint  d'aquesta  manera  el  sentit  de  la 
manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010, Moviment del qual Corbera de Llobregat 
també forma part.
 
Tenint en compte que el dret a l'autodeterminació és un principi fonamental dels drets 
humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també 
al Pacte internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l'Estat espanyol el 27 de juliol 
de  1977,  que  en  el  seu  article  1  proclama:  ”Tots  els  pobles  tenen  dret  a  
l'autodeterminació. En virtut d'aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i  
procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural. Tots els pobles  
poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs  
recursos naturals  sense perjudicar,  però,  cap de les  obligacions  que sorgeixen de la  
cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també 
del  dret  internacional.  En cap cas,  un poble  no  pot ser  privat  dels  seus  mitjans  de  
subsistència.  Els estats en aquest pacte, incloent-hi  aquells  que tenen responsabilitat  
d'administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l'exercici del  
dret a l'autodeterminació i respectaran aquest dret d'acord amb les disposicions de la  
Carta de les Nacions Unides.”
 
Tenint  en  compte  que  el  Decret  110/1996,  de  2  d'abril,  regula  la  constitució 
d'organitzacions  associatives  de les  entitats  locals  de Catalunya  per  tal  de protegir  i 
promoure els seus interessos comuns i genèrics, diversos Ajuntaments, entre els quals 
també forma part el de Corbera de Llobregat. Volem impulsar la creació duna associació 
de municipis que treballi per avançar cap a l'assoliment de la independència de la nostra 
nació des de l'àmbit municipal.
 
És per aquest motiu que es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
 
PRIMER.  Acordar l'adhesió de l'ajuntament de Corbera de Llobregat a l'Associació de 
Municipis per la Independència, que implica la plena acceptació dels estatuts d'aquesta 
entitat, constituïda a Vic el 14 de desembre de 2011 i l'objecte de la qual és l'assoliment 
dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l'exercici del dret a decidir.
 
SEGON.  Designar  a  l'alcalde/alcaldessa  com  a  representant  d'aquest  Ajuntament  a 
l'Associació  de  Municipis  per  la  Independència.  Quan l'alcalde/alcaldessa  no  hi  pugui 
assistir,  mitjançant resolució expressa, podrà delegarà a aquesta representació en un 
regidor.
 
TERCER.  Facultar  l'alcaldessa  per  signar  els  documents  necessaris  per  l'execució  del 
present acord.
 
QUART. Remetre certificat de l'acord a la presidència de l'Associació de Municipis per la 
Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic.”
 
Montse Febrero
 
Diu que aquesta moció ja es va presentar a aprovació el 31 de gener de 2012, aprovant-se per 



majoria simple, però que cal la majoria absoluta per a poder adherir-se. És per aquest motiu que 
es torna a presentar a veure si algun dels partits que es van abstenir l’altra vegada s’ho repensen 
ara. 
 
Alcaldessa
 
Demana es passi a votació.
 
Vots a favor:  Antonio  Moreno Ruíz  (ICV-EUiA-E),  Manel  Blanco i  Zurita  i  David  López i  Lorán  (COIC), 
Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio  (ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric 
Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU).

 
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP).

 
Abstencions: Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón 
Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés Palacios (PSC-GiU).

 
16.Moció a favor de penjar l'estelada a la Plaça dels Països Catalans fins assolir 
la independència.
 
Alcaldessa
 
Dóna la paraula al senyor Èric Blanco.
 
Èric Blanco
 
Explica  que aquesta moció la presenta CiU juntament amb Esquerra Republicana i  ICV-EUiA-E, 
dient que el sentit d’aquesta moció és de dotar de la representativitat que ha de tenir l’estelada, 
per història i realitat social actual.
 
Fa lectura de la moció.
 
MOCIÓ A FAVOR DE PENJAR L’ESTELADA A LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS 
FINS ASSOLIR LA INDEPENDÈNCIA
 
L’Estelada és una bandera històrica de Catalunya que es compon per la Senyera (quatre 
barres vermelles sobre fons groc) a la qual s’hi afegeix un triangle blau amb un estel 
blanc, que simbolitzen la humanitat i la llibertat (inspirant-se en els colors i les banderes 
de la revolució americana, francesa i cubana). Simbolitza la lluita pacífica i democràtica 
de Catalunya i dels Països Catalans per la seva llibertat. 
 
Els  primers  antecedents  del  símbol  de  l’Estelada  daten  del  1908  amb una  Estelada 
romboïdal  (un  rombe  blau  amb  estel  blanc  al  mig  de  la  Senyera)  i  del  1918  amb 
l’Estelada tal i com avui la coneixem. En paraules de Vicenç Albert Ballester, a qui és 
considera que fou el seu inspirador o creador, l’Estelada no deixa de ser la Senyera a la 
qual se li  ha afegit un signe de rebel·lió  (el triangle amb l’estel),  que com quan s’hi 
afegeix el crespó negre com a signe de dol; s’eliminarà quan hagi fet la seva funció o 
assolit el seu objectiu, o sigui, quan s’assoleixi la independència de Catalunya. 
 



Històricament l’Estelada ha estat una bandera que representa la lluita de Catalunya per 
la seva llibertat. En aquest sentit, fou l’Estelada la bandera que onejà quan Francesc 
Macià proclamà la República Catalana el 14 d’abril de 1931, així com també ho fou el 6 
d’octubre de 1934 quan el President Lluís Companys proclamà l’Estat Català. 
 
L’Estelada també estigué present al front de guerra durant la guerra civil espanyol de 
1936  a  1939  al  costat  de  la  República,  lluitant  contra  el  feixisme  i  a  favor  de  la 
democràcia i la llibertat. Posteriorment, durant la foscor del franquisme, diverses forces 
polítiques catalanes a la clandestinitat, la varen emprar, convertint-la en una bandera de 
resistència a la dictadura. 
 
És durant aquesta època que n’apareixen versions diferents, amb el triangle blanc o groc 
i  l’estel  vermell  (anys  1968  i  1972  respectivament),  adaptant  el  símbol  original  a 
l’estètica de la revolució socialista. 
 
A l’actualitat, l’Estelada és un símbol present al carrer, a les façanes de les cases i en 
festes populars, on és habitual que moltes colles castelleres l’utilitzin per culminar els 
seus pilars. 
 
Cal destacar que al costat del Poble de Catalunya, amb els lemes de “Som una Nació. 
Nosaltres  decidim”  ,  “Catalunya,  nou  Estat  d’Europa”,  “Via  Catalana  cap  a  la 
Independència”, l’Estelada fou la gran protagonista a les manifestacions del 10 de juliol 
de 2010, de l’11 de setembre de 2012, de la històrica via catalana del 2013. 
 
Atès que a Corbera de Llobregat existeix un moviment polític i social majoritari favorable 
a la sobirania i al dret a decidir del Poble de Catalunya, estès entre la ciutadania com es 
pot veure per la massiva participació dels corberencs i les corberenques en els tres fets 
històrics  esmentats,  així  com en  el  reflex  de  les  últimes  eleccions  al  Parlament  i  a 
Europa. 
 
Atès que nombroses persones i entitats han proposat que es pugui penjar l’Estelada com 
en altres ocasions i de manera permanent a la Plaça dels Països Catalans fins que la 
nostre nació assoleixi la independència. 
 
Atès que l’Estelada és una bandera amb més de 100 anys d’història,  vinculada a la 
defensa de la democràcia i a la llibertat nacional de Catalunya. 
 
Atès que des de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i sent alcaldes els senyors Josep 
Canals i Manel Ripoll, en determinades ocasions, ja s’hi ha penjat l’Estelada sense estatus 
oficial, al balcó de l’ajuntament i a la mateixa plaça dels Països Catalans
 
És  per  tot  això  que  el  Grup Municipal  de  Convergència  i  Unió  (CiU)  proposa al  Ple 
Municipal de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’adopció dels següents acords: 



 
ACORDS: 
 
Primer: Penjar l’Estelada amb caràcter permanent a la Plaça dels Països Catalans de 
Corbera de Llobregat, fins a l’assoliment democràtic dels nostres objectius republicans i 
de llibertats nacionals de Catalunya. 
 
Segon: Fer  present  l’Estelada  en  els  actes  commemoratius  de  la  diada  nacional  de 
Catalunya, que l’Ajuntament celebra cada 11 de setembre, com a mostra d’homenatge a 
totes les persones que van defensar i van creure en la República Catalana i a totes les 
persones que han lluitat per la democràcia i les llibertats nacionals de Catalunya. 
 
Tercer: Comunicar aquests acords a les entitats corberenques, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Assemblea 
Nacional Catalana, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Govern de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Alcaldessa
 
Explica que el seu grup, PSC-GiU vol fer una explicació de vot. Diu que la trajectòria del PSC a 
Corbera ha estat de respecte vers el catalanisme, l’independentisme i amb la consulta, recordant 
que temps enrere  va  ser  un dels  municipis  pioners  en alcaldes  socialistes  en  adherir-se  a  la 
campanya un País Una Bandera, i fent possible que a les festes del municipi, les banderes que 
onejarien serien las de Corbera i la senyera. A la Plaça dels Països Catalans oneja la senyera, 
bandera que representa als catalans sense exclusions i que és un símbol d’identitat de Catalunya,  
oficial,  per ara, arran de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia. Entén que no es pot treure una 
bandera oficial que representa a tothom per una altre que, molt legítimament i amb un desig entén 
respectable, només representa a una part dels catalans. Com a alcaldessa, considera que, per 
damunt dels interessos del partit i per damunt d’altres consideracions, està obligada a representar 
a tots els ciutadans i ciutadanes d’aquest municipi i no pensa ordenar la retirada de la senyera de 
la Plaça dels Països Catalans per col·locar-hi una estelada. Personalment, explica que no li fa cap 
nosa l’estelada i així ho ha demostrat, però no creu que sigui adient ocupar l’espai públic amb una 
bandera que no representa la totalitat de la ciutadania. Per tant, votarà que no.
 
Dóna la paraula, per ordre, al senyor Moreno, a la senyora Febrero i al senyor Èric Blanco.
 
Antonio Moreno
 
Comenta que està d’acord en no treure la senyera i potser seria qüestió de mantenir la senyera i 
també posar-hi l’estelada, per considerar que no és incompatible. No obstant, creu que l’estelada 
representa a un gran nombre de ciutadans i ciutadanes. 
 
Alcaldessa
 
Diu que està disposada a parlar-ne però de cap manera traurà la senyera per a posar l’estelada. 
S’ha de parlar de quina manera i amb quina durada.
 



Montse Febrero
 
Fa esmena al que s’ha dit de que l’estelada no representa a tothom però també de la mateixa 
manera hi ha persones que no se senten identificades amb la senyera i sí s’identifiquen amb la  
bandera espanyola. 
 
Demana saber si el que ara es demana que es voti no s’aplicarà en el cas d’aprovar-se o bé llavors  
es podria cercar una solució.
 
Alcaldessa
 
Respon que ha estat molt clara amb la seva intenció i també ho és en la intenció de cercar una 
sortida. Li agradaria que tinguessin cabuda totes les opinions al municipi d’una manera generosa i 
amplia, considerant que les banderes i els països s’han de fer estimar i no imposar. I això sense 
exclusions. Però també diu que la senyera va ser votada com la bandera oficial i aclareix que no 
està en contra de que cada persona posi en el seu domicili particular la bandera que consideri, però 
no així en l’espai públic perquè és l’espai de tots.
 
Montse Febrero
 
Respecta el que l’alcaldessa diu, però potser no val la pena votar perquè es farà el que ella digui.
 
Alcaldessa
 
Respon a la senyora Febrero que no és això el que ella ha dit, és al contrari. Ha donat una via per a 
poder parlar i acordar una solució.
 
Èric Blanco
 
Manifesta que la moció en cap moment parla de la retirada de cap bandera de cap plaça però  
comenta que hi ha d’altres municipis en les que estan les dues banderes i potser seria una bona 
solució si l’alcaldessa vol arribar a un punt de consens. Els símbols són importants quan la realitat 
ho demana i és la societat civil qui lidera aquest procés per la independència i la classe política ha  
d’estar a l’alçada. El que es demana es penjar una estelada amb caràcter permanent, dient que si 
no és a la Plaça dels Països Catalans pot ser en un altre lloc, però el sentit és fer-ho fins a assolir 
l’objectiu de la independència.
 
Alcaldessa
 
Demana que es passi a votació però el senyor Antonio Moreno demana la paraula.
 
Antonio Moreno
 
Afirma que un canvi d’indret, com ara la Plaça del Mil·lenari, seria una bona solució amb caràcter 
permanent. 
 
Alcaldessa
 
Respon que això no es pot improvisar dient que sembla ser que la moció s’aprovarà i que se’n  
haurà de parlar.
 



Antonio Moreno
 
Diu que si la moció s’aprova l’alcaldessa està obligada a fer-la efectiva.
 
Alcaldessa
 
Respon que es reserva el dret de pensar si la vincula o no la vincula.
 
Antonio Moreno
 
Respon que el Ple la vincula, la majoria absoluta del Ple li dóna ordre de fer-ho. Acceptaria el matis 
que l’alcaldessa diu però queda ben clar que el Ple és sobirà.
 
Alcaldessa
 
Demana que es deixi aquí i ja s’ha ofert a parlar-ne. Demana es passi a votació.
 
Vots a favor:  Antonio  Moreno Ruíz  (ICV-EUiA-E),  Manel  Blanco i  Zurita  i  David  López i  Lorán  (COIC), 
Montserrat Febrero Piera, Mercè Rocas Rubio  (ESQUERRA), Manel Ripoll i Puertas, Jaume Guim Royo, Èric 
Blanco Moragas i Isidor Schmid Aguiñiga (CiU).

 
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés i Mª Consuelo Nieto Fernández (PP), Rosa Boladeras Serraviñals, Miquel 
Aregall Comas, Montserrat Isern Bofarull, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio Andrés  
Palacios (PSC-GiU).
 
17. Precs i Preguntes.
 
Alcaldessa
 
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
 
Mercè Rocas
 
Demana fer un parell de precs i preguntes. En primer lloc, saben que a primers de novembre hi ha  
el Congrés de les Dones del Baix i també saben que a l’Ajuntament de Corbera li pertoquen unes  
places assignades. Demana saber quantes places hi ha en total i quantes pertocaria a Esquerra per 
a poder assistir-hi.
 
En segon lloc, felicita als alumnes del IES Corbera presentats a les P.A.U. d’aquest any pel bon 
resultat amb un 100% d’aprovats.
 
Per  últim,  reitera  que  el  circuit  de  Cases  Pairals  continua  en  pèssimes  condicions  i  els  veïns 
demanen si es podria trobar una fórmula per a tenir un manteniment cíclic d’aquest tram.
 
Manel Blanco
 
Diu que s’ha mirat l’escrit de denúncia que li va proporcionar l’alcaldessa i que s’ha enviat des de 
l’Ajuntament a l’empresa de les obres de Cases Pairals  i  segons té entès,  el  repartiment dels 
carrers on s’han de solucionar els problemes està fet pels tècnics municipals i creu que també va 
col·laborar la policia local. Pregunta sobre el carrer Jaume Llorens i Vidal entre els números 15 a 47 
i del 55 al 77, dient que l’empresa va finalitzar les obres en el número 12 i per tant, possiblement, 
l’empresa no va fer les obres de clavegueram i demana saber si això s’ha comprovat.



 
La segona pregunta, al senyor Guim, diu que és portaveu d’una sèrie de veïns i demana saber si es 
té coneixement de les carreres de cotxes que surten des de la Plaça del Mil·lenari.
 
Alfons Olarte
 
Demana  al  senyor  Guim  sobre  uns  cartells  informatius,  un  d’una  llar  d’infants  i  l’altre  d’un 
veterinari, que hi ha al carrer de la Pau 26 i 46. Demana informació sobre aquestes indicacions, 
suposant que l’han demanat els interessats, preguntant a càrrec de qui s’han fet.
 
Per  altra  banda,  després  de  la  celebració  de  la  darrera  sessió  de  la  Comissió  Assessora,  vol  
manifestar,  com a portaveu del  PP,  que en aquesta  sessió  i  generalment  en totes,  el  que es 
manifesta no queda reflectit en cap document a excepció de la valoració dels temes a tractar en el 
proper Ple. Entén que no té valor si posteriorment no queda reflectit el que s’hagi dit però vol 
aclarir  un aspecte que el va sorprendre i és la recomanació del portaveu de l’equip de govern 
d’obviar cap comentari sobre la detenció i posada a disposició judicial d’un ex regidor. La insinuada 
censura, almenys pels regidors de la seva formació, no servirà per a fer callar la indignació cap a 
les infraccions o presumptes delictes comesos,  condemnant també a les persones que han fet 
diverses pintades als contenidors dels municipis i han fet també pintades davant d’un establiment 
relacionat amb la família de l’imputat. Dit això i sense entrar a desqualificar a cap veí, qualifica de 
“cafre” les manifestacions del portaveu de Convergència i Unió a la citada Comissió Assessora, ja 
que  valorava  positivament  que  tornés  a  presentar-se  aquest  ex  regidor  perquè  potser 
s’aconseguiria el doble de vots. Naturalment, comenta que això quedarà com la paraula d’un contra 
l’altre al no haver cap document que ho reculli.
 
Antonio Moreno
 
Demana al regidor d’Ensenyament que faci cinc cèntims sobre les obres d’El Cau de la Guineu.

Montse Febrero
 
Diu, sobre el que ha dit el senyor Olarte, que potser al final no es podrà parlar de res. Considera  
lamentable la seva actuació.
 
Alcaldessa
 
Comenta que el tema està sota secret de sumari i és per això que convé no fer cap manifestació 
però creu que és lamentable que el nom del municipi surti vinculat amb delictes. En el moment en 
que hi hagi una decisió judicial, serà el moment de fer manifestacions però ara el que s’ha de fer és 
ser prudent.
 
Sobre el tema de l’IES també es feliciten dels bons resultats i és un orgull. 
 
Respecte  al  circuit  de  Cases  Pairals  no  sap  exactament  si  es  refereix  a  les  bardisses  que 
sobresurten de les parcel·les privades o bé es refereix a altres qüestions. S’han fet requeriments de 
neteja als propietaris però pren nota.
 
Sobre  el  requeriment  a  l’empresa Hidrocanal,  explica  que  se  li  va  requerir  el  compliment  del 
conveni que va subscriure amb l’Ajuntament i que implica fer una sèrie d’actuacions en relació a tot 
el problema de l’escòria defectuosa que es va utilitzar en determinats carrers, dient que Hidrocanal 
també ha posat una demanda contra l’empresa que li va subministrar aquest material defectuós. 
Les actuacions que s’havien de complir consistien en una reparació superficial cada any i a partir de 
2014  s’havia  de  procedir  a  fer  una  reparació  en  profunditat  de  determinats  trams de  carrer, 



dividint-se tot en nou anys. Se li va fer el requeriment a l’empresa i naturalment aquesta farà les 
accions en les obres que hagi executat, però no en d’altres. L’any 2013 l’empresa no va fer els  
treballs superficials que havia de fer i davant de l’incompliment l’Ajuntament executaria els avals 
de l’obra però l’empresa ha dit que ho farà aquest any, demanant que no se li incautin els avals.  
Aquest any s’havia de fer una reparació en profunditat del carrer Mare de Déu de Lourdes, que està 
pitjor, i d’altres treballs de reparació. 
 
Respecte a la numeració que ha fet referència el senyor Blanco, és probable que es tracti d’un 
error.
 
Jaume Guim
 
Diu que els senyals dels particulars les paguen els particulars. La qüestió és que en el moment en 
que es demana es valora la situació d’ubicació del lloc i també l’afluència de persones que poden 
anar-hi, especialment quan el lloc està una mica amagat, com és el cas de la llar d’infants.  Però 
sempre i quan no obstaculitzi d’altres senyals o el pas dels vianants. 
Sobre  les  curses  de cotxes  a  que s’ha fet  referència,  se’n  té  coneixement i  de  fet,  es  fa  un 
seguiment ja que aquest fet passa habitualment a l’estiu,  afegint que quan no són motos són 
cotxes. El problema és que no sempre es poden agafar a tots.
 
Montse Isern
 
En resposta a la pregunta feta per assistir al Congrés de les Dones del Baix Llobregat, comenta que 
hi  ha  una  quota  perquè  hi  ha  un  espai  en  concret  i  de  fet,  Corbera  té  unes  set  places, 
desconeixement ara la distribució, però ho preguntarà.
 
Èric Blanco
 
En relació al que ha comentat el senyor Olarte sobre el portaveu de CiU que va fer comentari sobre 
l’ex regidor, manifesta que va ser ell, aclarint que el comentari, que no recorda bé, va ser al sortir  
de la Comissió Assessora i en el marc de diversos comentaris que es van fer en clau de broma. Diu 
al senyor Olarte que si es va sentir malament pel comentari fet li hagués tingut que dir llavors, en 
lloc de quedar-se sense dir res i seguir la conversa com si res, dient que qualsevol altra actitud és 
mesquina. Si el que vol és que ningú li parli, com ha dit la companya d’Esquerra, dons no es farà i  
tindrà una salutació cordial i cap comentari més.

Miquel Aregall
 
Informa que el 26 de juny va haver una reunió de l’alcaldessa, ell mateix i un pare i una mare de  
l’escola amb el director de Centres Públics,  per tal  d’exposar els criteris  que es tenien de que 
aquesta escola continués.  Les reformes que s’han de fer consisteixen en l’arranjament de dos 
lavabos i  també en l’ampliació  del pati  de l’escola,  reformes que ara estan pendent de fer. El 
director general va dir que estava previst que finalitzessin el 15 de setembre però no va poder 
assegurar quan començarien perquè en aquell moment no ho sabia.
 



I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 23:25 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.
 

 
L’alcaldessa                                                   La secretària
 
 
 
 
Rosa Boladeras Serraviñals                             Maria Abarca Martínez 
 
 
  
 


