ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 25 DE FEBRER DE 2014.
CORBERA DE LLOBREGAT, 25 de febrer de 2014.
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 20 hores del dia
25 de febrer de 2014, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en primera convocatòria, per dur
a terme sessió extraordinària 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
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- ESQUERRA
Merce Rocas Rubio - ESQUERRA
Manuel Blanco Zurita - COIC
David Lopez Loran - COIC
Antonio Moreno Ruiz -ICV-EUiA-E

La presidenta obre la sessió i tot seguit es prenen els acords següents:
L'alcaldessa dóna la benvinguda a aquesta sessió extraordinària del Ple a la nova
secretària de l'Ajuntament, senyora Maria Abarca. Igualment l'alcaldessa excusa a la
regidora Montserrat Isern Bofarull, portaveu del grup municipal PSC-GiU que no ha pogut
assistir, actuant com a portaveu avui el senyor José Antonio Andrés Palacios.
L'alcaldessa explica que la celebració d'aquest Ple no implica cap canvi en la celebració del proper
ple ordinari, que se celebrarà el proper 11 de març.
El que se sotmet al Ple d'avui és la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local en
contra de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
local. La senyora alcaldessa explica que anteriorment ja es va presentar una moció sobre
l'avantprojecte d'aquesta Llei i recorda el posicionament dels diferents grups municipals.

Tot seguit la presidenta obre la sessió i es prenen els acords següents:
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
L'alcaldessa demana que es passi a votació l'acta de Ple corresponent a 28 de gener de
2014 que queda aprovada 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), 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, Ramon Gabarrón Rubio, Alfredo Prado García i José Antonio
Andrés Palacios (PSC-GiU).

La secretària dóna fe que el primer punt de l'ordre del dia ha estat aprovat per unanimitat de tots
els grups.

2.FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE L'AUTONOMIA LOCAL
CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
Previ dictamen de la Comissió Assessora, de 21 de febrer de 2014, se sotmet a aprovació del Ple
municipal la proposta següent:

Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels
ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual
van d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista,
especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i
d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient,
els canvis demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens
migratoris, dels nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment de la població,
de la mediació social, entre altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar
resposta a les demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de
finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el
principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de
defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i
econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi.
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat.
Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura
pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no
s’ha adequat als serveis que presten.
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis.
Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a
aquesta emergència social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració
més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de
l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que
suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els
ajuntaments.
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per
garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un
model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la
capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el
control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la
detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de
pobles i ciutats de Catalunya.

Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat
espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei
que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que
encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de
residus i l’enllumenat públic.
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local,
i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament
administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en
el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea
d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia
en la redistribució.
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una
campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local
perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir serveis
de proximitat.
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa,
garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En
canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i
redueix la capacitat de resposta dels governs locals.
FONAMENTS DE DRET
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot
plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local
constitucionalment garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot
favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera
prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu
però no vinculant, del Consell d’Estat.
En conseqüència, en ús de les competències conferides per l’article 21.1.k de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local es proposa al Ple de la
corporació que previ dictamen de la Comissió Informativa adopti els acords següents:
PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text
que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a l’establert
en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional,
per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat
local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
TERCER.- Facultar i encomanar a l’alcaldessa per a la realització de tots els tràmits
necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a
l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor
de la Procuradora Dña. V.A.S. (LOPD), col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de
Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia
local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de
desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva
execució.
Abans d'entrar a la votació de la proposta presentada, l'alcaldessa defineix a grans trets els canvis
que la Llei introdueix a l'àmbit competencial dels ens locals. A continuació explica que l'adopció
d'aquest acord obeeix a una iniciativa presa per gran part dels municipis espanyols amb l'objectiu
de plantejar davant el Tribunal constitucional un conflicte en defensa de l'autonomia local. Per tal
que prosperi el plantejament del conflicte, es necessita la concurrència d'una sisena part dels
ajuntaments i una setena part de la població. El conflicte es basa en la consideració que aquesta
Llei atempta contra l'autonomia municipal posant en dubte la gestió dels serveis que es presten
directament a la població per part dels ajuntaments, i fins i tot deixant en l'aire la incògnita de
saber qui prestarà molts serveis que teòricament haurien de ser assumits per part de les
diputacions. Explica l'alcaldessa que caldria fer una valoració del cost d'aquests serveis ja que si es
considera per part d'instàncies supramunicipals que aquests serveis es poden prestar a un preu
inferior serien assumits per altres instàncies i els deixarien de prestar els ajuntaments, perdent les
seves competències.
A continuació, l'alcaldessa dóna pas al debat per a que cada grup municipal faci els seus
comentaris i es posicioni respecte de la proposta:
- El senyor Manel Ripoll comenta que el títol de la Llei és pervers, ja que precisament és
l'administració més propera a la ciutadania i la que porta menys dèficit a l'estat central. El govern
espanyol vol fer que tot passi per les seves mans i així poder fer i desfer a la seva conveniència,
dient que el seu grup està en contra d'aquesta Llei, esperant que aquest recurs prosperi i que els
municipis tornin a comptar amb tots els recursos i amb l'autonomia suficient per a poder portar al
ciutadà tots els recursos que es mereix. Manifesta que creu que es té de marge fins al 9 de març
per a poder fer tot aquest recull dels plens de tots els municipis que estiguin d'acord presentin
conjuntament aquest recurs d'inconstitucionalitat.
- La senyora Montserrat Febrero diu que ESQUERRA està absolutament en contra d'aquesta Llei
que pretén centralitzar i controlar l'autonomia local, seguint els mandats dels tecnòcrates europeus
i aquesta és una excusa perfecte per aplicar els seus plans, dient que l'administració local és
culpable únicament d'un 4% del dèficit de l'estat espanyol. Aquesta Llei suposa que un poble com
Corbera, perdria la possibilitat d'oferir serveis tan necessaris i propers com l'assistència
domiciliària, els serveis socials, l'escola bressol, els habitatges públics i la policia local. Per tot això
la regidora diu que està en contra totalment.
L'alcaldessa demana que es passi a votació la proposta, que queda aprovada amb els següents
resultats:
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, 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).

3.PRECS I PREGUNTES
Sr. Antonio Moreno (ICV-EUIA-E)
1. El senyor Antonio Moreno demana a l'alcaldessa que doni veu a i vot a un membre de l'AMPA
Cau de la Guineu en qualsevol reunió en la que es tracti el tema de l'escola, davant el futur incert
de la mateixa i per l'alarma social creada al respecte.
2. El senyor Antonio Moreno pregunta al regidor d'Ensenyament, pel que va dir l'altre dia sobre que
l'escola de música fa dos anys que no rep ajuts, quina serà l'actuació en el futur per tal d'evitar el
tancament de l'escola, si es farà per una pujada de quotes, privatitzar-la, fer-la desaparèixer o bé
altres opcions, com per exemple, intentar mancomunar-la.
3. El senyor Antonio Moreno explica a l'alcaldessa l'imminent procés de desnonament a una veïna
per part d'una entitat bancària i concretament la Caixa de Catalunya. El senyor Moreno pregunta si
s'està al cas d'aquest fet o d'altres similars i quines mesures es poden portar a terme per tal
d'ajudar als veïns.
L'alcaldessa comença responent al primer prec, tot dient que creu que d'això ja es va parlar l'altre
dia i que tal i com va dir llavors, es compromet a convocar als representants de l'AMPA del Cau de
la Guineu sempre que estigui en les seves mans, és a dir, que convoqui la trobada. En cas que no
sigui així, ella ho pot demanar però no imposar.
Respecte a l'escola de música, l'alcaldessa donarà la paraula al regidor d'Ensenyament però diu
que d'entrada només cal mirar els pressupostos d'enguany, explicant que per aquest curs hi ha uns
preus públics aprovats i això comporta una intenció de mantenir l'escola. Respecte a les
expectatives de futur, és cert que són incertes, encara que s'ha de mirar la manera de poder
finançar-la. L'alcaldessa passa la paraula al regidor per a que ampliï l'explicació.
El senyor Miquel Aregall explica que no era la seva intenció crear alarma amb les dades que va
donar quan es va tractar el tema i el que volia era reflectir la realitat i el que es desitja és apostar
per la continuïtat de l'escola. Diu el regidor que aquest any ha succeït una renovació en la direcció
de l'escola, hi ha més alumnes, s'ha passat una enquesta de satisfacció que ha estat positiva. El
regidor explica que s'està lluitant i es compta amb el recolzament de l'Associació d'Escoles de
Música de Catalunya i la Federació de Municipis, entenent que es una aposta vital.
En el cas del desnonament, explica que té una cita justament amb la persona a la que el senyor
Moreno ha fet referència el proper dijous, acompanyada per altres persones. L'alcaldessa explica
que justament en les ordenances fiscals ja va quedar reflectit que quedaven exempts del pagament
de plusvàlues en el cas de desnonament o dació en pagament. Justament aquest és el tema de la
moció que es vol presentar conjuntament en la propera sessió plenària.
El senyor Moreno pregunta si l'alcaldessa i el regidor li poden garantir que només es pujarà l'IPC al
curs que vinent respecte a les quotes, responent el senyor Aregall que la voluntat és que l'escola
funcioni i si es posen unes quotes altíssimes això no serà possible però tampoc pot garantir res ja
que l'estudi financer encara no s'ha fet. El senyor Aregall es compromet amb el senyor Moreno a
passar-li les dades quan l'estudi estigui fet per tal de mantindre'l informat.
Sra. Montserrat Febrero (ESQUERRA)
La senyora Febrero formula un prec demanant que les Comissions es puguin fer amb més dies, ja
que en un mateix dia en tenien dues convocatòries, la d'Esports i la de Comunicació. Després vol
preguntar si està previst fer una comissió de la gent gran.
L'alcaldessa respon que el prec ha estat recollit i evidentment es va fer la rectificació i per això es
va canviar. Respecte a la Comissió de la Gent Gran està pensat que es pugui convocar abans de la

Setmana Santa.
I no havent més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 20:22 i s'estén aquesta
acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.

La Secretària
Maria Abarca Martínez

